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UCHWAŁA Nr LXVII/917/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 2 lutego 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Dolina Głuszynki – część A” w Poznaniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta
Poznania uchwala, co następuje:
§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Głuszynki – część
A” w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania” (uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej „planem”.
2. Planem obejmuje się obszar o następującym
przebiegu granicy: od północy: ul. Głuszyna, północna granica dz. nr 1 ark. 51 obr. Starołęka, od zachodu: ul. P. Strzeleckiego, zachodnia granica dz. nr
15 ark. 43 obręb Starołęka, zachodnia granica dz.
nr 3 ark. 50 obręb Starołęka, część działki nr 2 ark.
50 obr. Starołęka, dz. nr 3 ark. 52 obr. Starołęka,
dz. nr 2 ark. 53 obręb Starołęka, od południa: południowa granica działek: nr 1 ark. 53 obr. Starołęka,
dz. nr 16 ark. 01 obręb Głuszyna, część dz. nr 18
ark. 01 obręb Głuszyna, część dz. nr 12 ark. 01 obręb Głuszyna, część dz. nr 6 ark.01 obręb Głuszyna,
część dz. nr 5 ark. 01 obr. Głuszyna, dz. nr 4 ark.
01 obręb Głuszyna, dz. nr 9026/2 ark. 01 obręb
Głuszyna, wschodnią granicę stanowi ul. Głuszyna.
3. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek planu zatytułowany Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego „Dolina Głuszynki – część A” w Poznaniu w skali 1:2000, wraz z
wyrysem ze Studium, stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposo-

bie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć
działkę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
2) klinie zieleni – należy przez to rozumieć fragment systemu zieleni miasta Poznania, ukształtowany wzdłuż doliny rzeki Głuszynki, obejmujący m.in.:
lasy, łąki, wody powierzchniowe, tereny rolnicze;
pełniący w strukturze przestrzennej miasta funkcje
ekologiczne, klimatyczne i rekreacyjne;
3) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na
zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;
4) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i
sygnałach drogowych;
5) stacji bazowej telefonii komórkowej – należy
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny, składający się z urządzeń elektro-przesyłowych oraz
konstrukcji wsporczej i zestawów anten;
6) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć
element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
7) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię
o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem literowym lub
cyfrowo - literowym;
8) zieleni nieurządzonej – należy przez to rozumieć
zieleń niekultywowaną, w tym drzewa, byliny, rośliny okrywowe, trawy i rośliny zielne.
§3. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:
1) tereny lasów w klinie zieleni z wodami, oznaczone symbolami: 1Kz-ZL, 2Kz-ZL, 3Kz-ZL;
2) teren zieleni nieurządzonej, łąk i wód w klinie
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zieleni z dopuszczeniem infrastruktury technicznej kanalizacji, oznaczony symbolem: Kz-ZO/K;
3) tereny komunikacji:
a) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, KD-D,
b) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: KDWxs, KDWxr.
§4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się:
a) ochronę walorów krajobrazowych lasów, polan
śródleśnych, łąk, zieleni nieurządzonej i wód,
b) spójne zagospodarowanie terenów dróg 1KD-Z,
2KD–Z w zakresie nawierzchni i małej architektury;
2) zakazuje się lokalizacji:
a) na terenach: 1Kz-ZL, 2Kz-ZL i 3Kz-ZL budynków,
b) na terenie Kz-ZO/K budynków, z wyjątkiem
związanych ze zbiornikiem retencyjnym,
c) na terenach komunikacji: budynków, ramp,
schodów i pochylni obsługujących obiekty położone
poza tymi terenami,
d) ogrodzeń, z uwzględnieniem pkt 3 lit. d, e,
e) reklam, z wyjątkiem umieszczanych w wiatach
przystanków komunikacji publicznej,
f) stacji bazowych telefonii komórkowej,
g) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury w sposób nieograniczający ruchu pieszego, rowerowego i konnego
oraz niekolidujący z realizacją pozostałych ustaleń
planu,
b) tablic informacyjnych,
c) wiat przystankowych w strefach lokalizacji
przystanków komunikacji publicznej,
d) ogrodzeń związanych z funkcjonowaniem układu drogowego,
e) ogrodzeń ażurowych:
- związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i
wynikających z planu urządzenia lasu,
- zabezpieczających zbiornik retencyjny.
§5. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się:
a) ochronę i utrzymanie krajobrazu złożonego ze
zbiorowisk roślinnych, zróżnicowanych pod względem budowy i ekologicznej funkcji, zieleni nieurządzonej, lasów i wód, z uwzględnieniem §8 ust. 2
pkt 2 lit. b,
b) zachowanie ciągłości funkcjonowania istniejącego systemu melioracyjnego, z uwzględnieniem §8
ust. 2 pkt 2 lit. b,
c) zachowanie powszechnego dostępu do wód,
cieków i rowów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) segregację i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) rekultywację, zgodnie z przepisami odrębnymi,
w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi,
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f) zagospodarowanie w granicach terenu mas
ziemnych powstałych podczas prac budowlanych,
z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z
przepisami odrębnymi,
g) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach planu z zastrzeżeniem lit. h, zgodnie z przepisami odrębnymi,
h) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
z terenów dróg do gruntu poprzez nawierzchnie
przepuszczalne i rowy przydrożne;
2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem
dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu.
§6. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.
§7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:
1) zapewnienie ogólnego dostępu do terenów,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) powiązanie dróg pieszych, rowerowych, konnych, leśnych i duktów z ich przedłużeniami poza
granicami planu.
§8. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1Kz-ZL, 2Kz-ZL, 3Kz-ZL
1) ustala się:
a) dostęp terenów do przyległych dróg publicznych i poprzez drogi wewnętrzne,
b) dostęp dla samochodów ograniczony do pojazdów uprawnionych, zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dla obsługi terenu Kz-ZO/K;
2) dopuszcza się:
a) prowadzenie zalesień, zgodnie z gospodarka leśną i planem urządzenia lasu,
b) lokalizację dróg wewnętrznych przeznaczonych
dla ruchu pojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi i dla obsługi terenu Kz-ZO/K,
c) lokalizację duktów leśnych, w tym przeznaczonych dla pieszych, rowerzystów oraz rekreacyjnej
jazdy konnej,
d) na terenie 2Kz-ZL, przy połączeniu dróg 2KD-Z
i KDWxr – lokalizację ogólnie dostępnego parkingu
leśnego dla nie więcej niż 20 samochodów osobowych,
e) utwardzenie dróg i parkingu, o których mowa
w lit. b, d wyłącznie w sposób umożliwiający infiltrację wód opadowych i roztopowych poprzez nawierzchnie przepuszczalne.
2. W zakresie szczegółowych parametrów i
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu Kz - ZO/K:
1) ustala się:
a) dostęp dla samochodów do dróg publicznych
poprzez drogi wewnętrzne,
b) dostęp dla samochodów, ograniczony do pojazdów obsługi terenu i służb leśnych poprzez drogi
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wewnętrzne na terenach 2Kz - ZL, 3Kz – ZL;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację dróg wewnętrznych, duktów leśnych
i kładek przeznaczonych dla pieszych, rowerzystów
oraz rekreacyjnej jazdy konnej,
b) lokalizację zbiornika retencyjnego o maksymalnej wielkości powierzchni, zgodnie z liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu, wraz
z urządzeniami technicznymi z nim związanymi,
c) usunięcie drzew i krzewów w celu lokalizacji
zbiornika retencyjnego.
§9. 1. W zakresie parametrów, wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu 1KD-Z (ulicy Głuszyna) ustala się:
1) lokalizację:
a) jezdni z dwoma pasami ruchu,
b) chodnika po północnej stronie jezdni, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a,
c) dwukierunkowej ścieżki rowerowej po północnej stronie jezdni, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a,
d) fragmentów skrzyżowania z ulicą Ożarowską
przebiegającą częściowo poza granicami planu,
e) na wylocie skrzyżowania, o którym mowa w
lit. d:
- przystanku autobusowego w zatoce z chodnikiem, o szerokości nie mniejszej niż 3 m,
- poprzecznego, znakowanego rekreacyjnego szlaku pieszego i rowerowego, łączącego teren KDWxr
z częścią ulicy Ożarowskiej znajdującej się poza granicami planu;
2) przystosowanie drogi do prowadzenia komunikacji autobusowej;
3) zachowanie istniejących drzew, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. b;
4) ograniczenie lokalizacji zjazdów na przyległe
działki budowlane znajdujące się poza granicami
planu, do zjazdów istniejących lub nie więcej niż do
1 zjazdu;
5) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów;
6) dopuszczenie w miejscach ograniczeń terenowych:
a) lokalizacji ciągu pieszo – rowerowego, zamiast
chodnika i ścieżki rowerowej,
b) usunięcia istniejących drzew, pod warunkiem
ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń drzew.
2. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
2KD-Z (ulicy Głuszyna) ustala się:
1) lokalizację:
a) jezdni z dwoma pasami ruchu,
b) odsuniętego od jezdni chodnika, po północnowschodniej stronie drogi, z zastrzeżeniem pkt 4,
c) odsuniętej od jezdni, dwukierunkowej ścieżki
rowerowej po północno-wschodniej stronie drogi, z
zastrzeżeniem pkt 4,
d) fragmentów skrzyżowania z ulicą Ożarowską,
przebiegającą częściowo poza granicami planu,
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e) na wylocie skrzyżowania, o którym mowa w lit.
d, przystanku autobusowego bez zatoki, z chodnikiem o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m;
2) przystosowanie drogi do prowadzenia komunikacji autobusowej;
3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów;
4) dopuszczenie w miejscach ograniczeń terenowych lokalizacji ciągu pieszo – rowerowego zamiast
chodnika i ścieżki rowerowej;
5) dopuszczenie zjazdów na teren 2Kz- ZL.
3. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
KD-D, ulicy P. Strzeleckiego ustala się:
1) lokalizację:
a) jezdni z dwoma pasami ruchu, z zastrzeżeniem
pkt 2,
b) chodnika, po zachodniej stronie drogi z zastrzeżeniem pkt 2,
c) fragmentów skrzyżowań z ulicami B. Malinowskiego i S. Szolca-Rogozińskiego, przebiegającymi
poza granicami planu;
2) dopuszczenie lokalizacji pieszo – jezdni zamiast
chodnika i ścieżki rowerowej.
4. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
KDWxs ustala się:
1) lokalizację ogólnie dostępnej pieszo – jezdni, o
szerokości nie mniejszej niż 4,5 m;
2) powiązanie pieszo – jezdni z jej planowanymi
przedłużeniami poza granicami planu.
5. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
KDWxr (ulicy Ożarowskiej) ustala się:
1) lokalizację znakowanych szlaków rekreacyjnych: pieszego i rowerowego, zgodnie z rysunkiem
planu;
2) dopuszczenie lokalizacji odcinka pieszo-jezdni,
w przypadku lokalizacji na terenie 2Kz-ZL parkingu
leśnego zgodnie z §8 ust. 1 pkt 2 lit. d.
§10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.
§11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem nie podejmuje się ustaleń.
§12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1) zakaz zabudowy dla terenów 1Kz-ZL, 2Kz-ZL,
3Kz-ZL, z uwzględnieniem §4 pkt 2 lit. a, §8 ust. 1
pkt 2 lit. d oraz §14 pkt 4;
2) zakaz zabudowy dla terenu Kz-ZO/K, z uwzględnieniem §4 pkt 2 lit. b, §8 ust. 2 pkt 2 lit.b;
3) uwzględnienie w zagospodarowaniu, zgodnie z
przepisami odrębnymi:
a) obszaru ograniczonego użytkowania dla lotni-
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ska wojskowego Poznań –Krzesiny,
b) obszaru szczególnie narażonego na odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych,
c) przebiegu radiolinii Poznań-Piątkowo,
d) obszaru ograniczonego użytkowania od stacji
radarowej w Babkach (gm. Mosina),
e) przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury
technicznej oraz urządzeń melioracyjnych;
4) w przypadku realizacji zalesień, uwzględnienie
odległości ściany lasu od zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji ustala się:
1) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;
2) dopuszczenie na terenach dróg publicznych i
wewnętrznych lokalizacji dodatkowych, innych niż
ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) linie rozgraniczające terenów dróg publicznych,
zgodnie z rysunkiem planu;
4) klasyfikację dróg publicznych:
a) klasa zbiorcza dla dróg na terenach oznaczonych na rysunku symbolami: 1KD-Z i 2KD-Z,
b) klasa dojazdowa dla drogi na terenie oznaczonym na rysunku symbolem: KD-D;
5) jako podstawową formę zagospodarowania
dróg wewnętrznych:
a) dla drogi o symbolu KDWxs - pieszo-jezdnię,
b) dla drogi o symbolu KDWxr – rekreacyjny szlak
pieszo – rowerowy.
§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala
się:
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1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie:
a) sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej,
b) systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu
służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;
2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z
układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej na terenach dróg, z uwzględnieniem pkt 4;
4) w przypadku braku technicznej możliwości realizacji sieci infrastruktury technicznej na terenach
dróg, dopuszczenie lokalizacji tej sieci poza pasami
drogowymi, na terenach przyległych.
§15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania
terenów nie podejmuje się ustaleń.
§16. Dla całego obszaru objętego planem, określa
się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.
§17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Poznania.
§18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVII/917/V/2010
Rady Miasta Poznania
z dnia 2 lutego 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOLINA GŁUSZYNKI –
CZĘŚĆ A” W POZNANIU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr
45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413)
Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co następuje:
§1. Zgłaszający uwagę: ITE Sp. z o.o. Ul. Szkolna
11, 62-002 Suchy Las
treść uwagi dotyczy: Wnosimy o dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem Kz-ZO/K.
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: Teren Kz-ZO/K jest obszarem zieleni otwartej wyłączonym z zabudowy. Zakaz lokalizowania wolnostojących masztów stacji bazowych
telefonii komórkowej wynika z potrzeby właściwego
kształtowania ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu terenów otwartych. Teren ten położony jest
w dolinie cieku Głuszec, gdzie jest zlokalizowana
gęsta sieć rowów melioracyjnych, ponadto na tym
obszarze plan dopuszcza lokalizację zbiornika retencyjnego. Teren Kz-ZO/K ze względu na dolinne uwarunkowania często jest podtapiany i zalewany przez
wody opadowe i roztopowe. To wszystko wyklucza
możliwość sytuowania stacji bazowych.
§2. Zgłaszający uwagę: osoba fizyczna reprezentowana przez Kancelarię Prawną Bogdana Fijałkowskiego, ul. Trybunalska 53 w Poznaniu
treść uwagi dotyczy: nieruchomości nr 2 ark. 51
oraz nr 2 ark. 52, obręb Starołęka, położonych w
Poznaniu pomiędzy ul. Ożarowską i ul. Strzeleckiego. Uwaga dotyczy wprowadzenia ograniczenia
(zakazu lokalizacji budynków na terenie 1Kz-ZL) nieumożliwiających lokalizacji zabudowy na ww. działkach przy zapewnieniu pełnej dostępności komunikacyjnej dla przedmiotowych działek od strony ulicy
Ożarowskiej oraz zmiany przeznaczenia terenu.
„Zakwalifikowanie terenu, na którym znajdują się
przedmiotowe nieruchomości do obszaru (oznaczonego symbolem 1Kz-ZL), który wg projektu planu
objęty jest zakazem lokalizacji budynków (§4 pkt
2, lit. a projektu), na którym ustalono dostęp do

samochodów ograniczony jedynie do pojazdów
uprawnionych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
dla obsługi terenu Kz-ZO/K (§8 pkt l, podpkt l, lit.
b) oraz dla którego ustalono zakaz zabudowy (§12
pkt 1) stanowi w ocenie zgłaszającej uwagi bezpodstawną ingerencję w jej podstawowe prawa i wolności obywatelskie”.
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: Zakwalifikowanie terenu ww. nieruchomości jako tereny leśne oznaczone w planie
symbolem 1Kz-ZL wynika i jest zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania z 2008 r., określającym
kierunek polityki przestrzennej miasta i jego rozwoju. Wskazane nieruchomości są zlokalizowane na
obszarze oznaczonym w Studium jako wyłączony z
zabudowy - ZKO (tereny otwarte: lasy, doliny rzek
i strumieni, jeziora, tereny rolnicze - współtworzące
klinowo - pierścieniowy system zieleni). W ramach
tych terenów Studium dopuszcza jedynie utrzymanie istniejącego zainwestowania, z możliwością
przebudowy lub rozbudowy, z zachowaniem istniejącego procentu zabudowy.
Jak wynika z wcześniejszych dokumentów planistycznych (obecnie już nie prawomocnych) takich
jak Plan Ogólny zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Poznania z 1994 r., czy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1999 r., przedmiotowy teren
ten był terenem wyłączonym z zabudowy ze względu na cenne położenie w układzie strukturalnych klinów zieleni.Przedmiotowe nieruchomości stanowią
istotny element południowo-wschodniego klina zieleni - korytarza ekologicznego łączącego dolinę rzeki
Warty z doliną rzeki Głuszynka.Stąd konieczna jest
ochrona tych terenów przed zabudową.
Natomiast określenie dostępności komunikacyjnej
dla terenów wyznaczonych w planie wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu 1Kz-ZL plan ustala dostęp do przyległych dróg
publicznych i poprzez drogi wewnętrzne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 95

– 10229 –

Poz. 1818, 1819

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVII/917/V/2010
Rady Miasta Poznania
z dnia 2 lutego 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „DOLINA GŁUSZYNKI – CZĘŚĆ A”
W POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADNOŚCI ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr
45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413)
Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co następuje:
§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi
wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki miejskie.
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej
prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie
przepisów odrębnych.
3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego, które należą do zadań własnych
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania.
4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania.
5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w
zależności od wielkości środków przeznaczonych na
inwestycje.
§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
1) Wydatki z budżetu gminy,
2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi,
poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach
porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego –
„PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

1819
UCHWAŁA Nr XXIX/273/10 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 12 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/233/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 10, poz. 314)
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.
6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 ze zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.
1682 ze zm.) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz
art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Or-

dynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005
r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie
uchwala, co następuje:
§1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/233/09
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada
2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i
od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr
10, poz. 314) wprowadza się następującą zmianę:
pkt 9 otrzymuje brzmienie: „Kamionka - Robaszkiewicz Renata”.

