
UCHWAŁA NR XIX/208/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic Morelowej, Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 199 ze zm.) Rada Miejska
w Swarzędzu uchwala, co  następuje:

§ 1. 
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny 

położone w rejonie ulic Morelowej, Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu, zwany dalej „planem”, 
stwierdzając iż nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Swarzędz uchwalonego Uchwałą Nr X/51/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 marca 2011 r.

2. Załączniki do uchwały stanowią:
1) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Swarzędzu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu - załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Swarzędzu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.
3. Granice obszaru objętego planem określono w części graficznej planu.

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć samodzielny albo zblokowany 
obiekt budowlany, lub stanowiący wyodrębnioną część innego obiektu, którego zasadniczym 
przeznaczeniem jest przechowywanie pojazdu i wykonywanie czynności związanych 
z eksploatacją pojazdu oraz wykonywanie w nim niezawodowych prac warsztatowych,
a także przechowywanie materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów przydomowych ogrodów;

2) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie 
większym niż 15º;

3) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na 
którym dopuszcza się usytuowanie obiektów kubaturowych z dopuszczeniem wysunięcia 
poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m części podziemnych budynku, okapów, 
gzymsów, balkonów, galerii, przedsionków, tarasów, pochylni, ramp i schodów 
zewnętrznych;

5) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, do której stycznie musi 
przylegać elewacja frontowa (minimum 60 % jej długości) nowo projektowanych obiektów 
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kubaturowych z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m 
części podziemnych budynku, okapów, gzymsów, balkonów, galerii, przedsionków, tarasów, 
pochylni, ramp i schodów zewnętrznych;

6) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym łączna powierzchnia 
prześwitów stanowi co najmniej 40% powierzchni przęsła ogrodzenia;

7) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej 
kondygnacji wszystkich budynków na działce budowlanej;

8) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, 
turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

9) terenie - należy przez to rozumieć część planu, wyznaczoną na rysunku planu linią 
rozgraniczającą, o określonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem;

10) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które realizują podstawowe 
przeznaczenie obiektu budowlanego, nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących 
znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i których funkcjonowanie 
nie powoduje przekroczenia żadnego z dopuszczalnych poziomów szkodliwych dla 
środowiska poza zajmowaną działką lub terenem do którego wykonujący te usługi ma tytuł 
prawny, ani w żaden inny sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiednich;

11) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej 
oraz krzewów z wykorzystaniem gatunków zimozielonych oraz zieleni niskiej.

§ 3. 

Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, oznaczone 
symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U i 4MN/U;

3) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI;
4) teren zieleni izolacyjnej i wód powierzchniowych śródlądowych oznaczony symbolem 

ZI/WS;
5) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem 1WS i 2WS;
6) teren drogi publicznej, klasy lokalnej, oznaczony symbolem KD-L;
7) tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D i 2KD-D;
8) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 

6KDW, 7KDW;
9) teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symbolem KDx;
10) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony symbolem E.

§ 4. 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji budynków garażowych i gospodarczo-garażowych wykonanych 
z ogrodzeniowych prefabrykatów betonowych lub blachy;
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2) zakaz sytuowania obiektów i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane 
z planowanym przeznaczeniem terenów, za wyjątkiem obiektów przeznaczonych do 
czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych;

3) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych oraz tablic reklamowych, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
4) na terenie 2MN/U dopuszczenie lokalizacji urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, 

skierowanych w stronę użytkowników drogi krajowej nr 92, zlokalizowanej poza granicami 
planu, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi;

5) na terenie 2MN/U nakaz lokalizacji urządzeń reklamowych i tablic reklamowych w odległości 
minimalnej 25,0 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 92, zlokalizowanej poza granicami 
planu;

6) zakaz lokalizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych, ogrodzeń składających się 
z przęseł wykonanych z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń wyższych niż 1,5 m;

7) nakaz sytuowania nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi lub obowiązującymi 
liniami zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

8) nakaz stosowania dla remontowanych części istniejących budynków kolorystyki elewacji 
zewnętrznych, wliczając zabudowę dopuszczoną w § 8;

9) dopuszczenie lokalizacji budynków garażowych i gospodarczo-garażowych w tylnej części 
działki bez wymogu zachowania obowiązującej linii zabudowy;

10) dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych o maksymalnej łącznej 
powierzchni nieprzekraczającej 1 m2 na jednej działce, umieszczanych na elewacji budynku 
na wysokości kondygnacji parteru lub na ogrodzeniu oraz wolno stojących do wysokości
2,0 m;

11) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, 
z uwzględnieniem pkt 12;

12) dla budynków, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego planu, wychodzących poza 
ustalone linie zabudowy, dopuszczenie rozbudowy i nadbudowy wyłącznie zgodnie
z określonymi na rysunku planu liniami zabudowy.

§ 5. 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 
mowa w przepisach odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;

2) dopuszczenie zastosowania środków ochrony w postaci barier akustycznych, zieleni 
izolacyjnej, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i funkcjonalnych poszczególnych 
obiektów i terenów w celu zmniejszenia emisji hałasu do poziomu określonego w przepisach 
odrębnych;

3) na terenach MN nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) na terenach MN/U nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla 
terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6. 

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w granicach „archeologicznej strefy 
ochrony konserwatorskiej”, ustala się:
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1) nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji 
inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;

2) w uzasadnionym przypadku nakaz wstrzymania prac ziemnych i nakaz przeprowadzenia 
ratowniczych badań wykopaliskowych;

3) nakaz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych, 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 7. 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 
się dopuszczenie realizacji obiektów małej architektury, urządzeń technicznych oraz zieleni 
izolacyjnej.

§ 8. 
1. Dla terenów 1MN, 4MN, 5MN i 6MN ustala się następujące parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca;
2) na jednej działce możliwość lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego maksymalnie dwustanowiskowego budynku 
garażowego lub gospodarczo-garażowego;

3) na terenie 4MN dla działek o nr ewid. 1554 i 1555 dopuszcza się realizację zabudowy 
bliźniaczej;

4) dopuszczenie lokalizacji garażu lub budynku gospodarczo-garażowego w budynku 
mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub zblokowanego z innym 
budynkiem garażowym lub gospodarczo-garażowym w granicy z sąsiednią działką 
budowlaną oraz dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego lub gospodarczo-
garażowego w formie wolno stojącej;

5) maksymalną powierzchnię zabudowy budynku garażowego lub gospodarczo-garażowego 
nie większą niż 40 m2;

6) maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej;
7) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5 liczoną jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki;
8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki 

budowlanej;
9) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 600 m2, z wyjątkiem działek 

wydzielanych pod infrastrukturę techniczną lub tereny dróg;
10) minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek 20,0 m;
11) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,65 m od poziomu terenu 

projektowanego;
12) zakaz wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu przekraczających 

wysokość 1,0 m, przy czym zakaz ten nie dotyczy zmian wynikających z budowy zjazdów do 
garaży, basenów i oczek wodnych;

13) ustala się dachy płaskie lub dachy skośne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
od 35º do 45º;

14) wysokość budynków mieszkalnych:
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a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu skośnego,
c) nie więcej niż 7,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu płaskiego;

15) dla budynków garażowych i gospodarczo-garażowych ustala się dachy płaskie, 
z dopuszczeniem dachów skośnych dla dobudowanych do budynków mieszkalnych;

16) wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 3,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

17) zastosowanie tynków na elewacjach budynków w stonowanych kolorach w odcieniach 
białego, beżu, żółtego, oliwkowego oraz szarego;

18) zastosowanie pokryć dachowych w kolorach ceglasto-czerwonych, brunatnych, 
brązowych, czarnych oraz szaro-grafitowych;

19) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
20) nakaz zapewnienia na działce minimum 2 stanowisk postojowych na jeden lokal 

mieszkalny oraz minimum 2 stanowisk w przypadku wydzielenia w budynku lokalu 
użytkowego.
2. Dla terenów 2MN i 3MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca;
2) na jednej działce możliwość lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego maksymalnie dwustanowiskowego budynku 
garażowego lub gospodarczo-garażowego;

3) dopuszczenie lokalizacji garażu lub budynku gospodarczo-garażowego w budynku 
mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub zblokowanego z innym 
budynkiem garażowym lub gospodarczo-garażowym w granicy z sąsiednią działką 
budowlaną oraz dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego lub gospodarczo-
garażowego w formie wolno stojącej;

4) maksymalną powierzchnię zabudowy budynku garażowego lub gospodarczo-garażowego 
nie większą niż 40 m2;

5) maksymalną powierzchnię zabudowy - 35% powierzchni działki budowlanej;
6) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5, liczoną jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki 

budowlanej;
8) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 600 m2, z wyjątkiem działek 

wydzielanych pod infrastrukturę techniczną lub tereny dróg;
9) minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek 18,0 m;
10) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,65 m od poziomu terenu 

projektowanego;
11) zakaz wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu przekraczających 

wysokość 1,0 m, przy czym zakaz ten nie dotyczy zmian wynikających z budowy zjazdów do 
garaży, basenów i oczek wodnych;
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12) dla budynków mieszkalnych dachy skośne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
od 35º do 45º;

13) wysokość budynków mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
c) nie więcej niż 4,5 m od poziomu terenu do okapu;

14) dla budynków garażowych i gospodarczo-garażowych dachy płaskie, z dopuszczeniem 
dachów skośnych dla dobudowanych do budynków mieszkalnych;

15) wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 3,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

16) zastosowanie tynków na elewacjach budynków w stonowanych kolorach w odcieniach 
białego, beżu, żółtego, oliwkowego oraz szarego;

17) zastosowanie pokryć dachowych w kolorach ceglasto-czerwonych, brunatnych, 
brązowych, czarnych oraz szaro-grafitowych;

18) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
19) nakaz zapewnienia na działce minimum 2 stanowisk postojowych na jeden lokal 

mieszkalny oraz minimum 2 stanowisk w przypadku wydzielenia w budynku lokalu 
użytkowego.
3. Dla terenów 1MN/U i 4MN/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca wraz z zabudową 

usługową - usługi nieuciążliwe;
2) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych;
3) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce jednego budynku garażowego lub gospodarczo-

garażowego;
4) dopuszczenie lokalizacji garażu lub budynku gospodarczo-garażowego w budynku 

mieszkalnym, mieszkalno-usługowym lub usługowym, zblokowanego z ww. budynkami 
lub zblokowanego z innym budynkiem garażowym lub gospodarczo-garażowym w granicy 
z sąsiednią działką budowlaną oraz dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego lub 
gospodarczo-garażowego w formie wolno stojącej;

5) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki;
6) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, liczoną jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki;
8) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 1000 m2, z wyjątkiem działek 

wydzielanych pod infrastrukturę techniczną lub tereny dróg;
9) minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek 20,0 m;
10) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,65 m od poziomu terenu 

projektowanego;
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11) zakaz wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu przekraczających 
wysokość 1,0 m, przy czym zakaz ten nie dotyczy zmian wynikających z budowy zjazdów do 
garaży, basenów i oczek wodnych;

12) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych dachy skośne o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 45º;

13) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,
b) nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
c) nie więcej niż 4,5 m od poziomu terenu do okapu;

14) dla budynków garażowych i gospodarczo-garażowych ustala się dachy płaskie, 
z dopuszczeniem dachów skośnych dla dobudowanych do budynków mieszkalnych;

15) wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 3,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu płaskiego;

16) zastosowanie tynków na elewacjach budynków w stonowanych kolorach w odcieniach 
białego, beżu, żółtego, oliwkowego oraz szarego;

17) zastosowanie pokryć dachowych w kolorach ceglasto-czerwonych, brunatnych, 
brązowych, czarnych oraz szaro-grafitowych;

18) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
19) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działki 

w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny lub użytkowy i 2 miejsca postojowe na 
100 m2 powierzchni użytkowej budynku o funkcji usługowej.
4. Dla terenu 2MN/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca wraz z zabudową 

usługową - usługi nieuciążliwe;
2) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych;
3) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce jednego budynku garażowego lub gospodarczo-

garażowego;
4) dopuszczenie lokalizacji garażu lub budynku gospodarczo-garażowego w budynku 

mieszkalnym, mieszkalno-usługowym lub usługowym, zblokowanego z ww. budynkami lub 
zblokowanego z innym budynkiem garażowym lub gospodarczo-garażowym w granicy 
z sąsiednią działką budowlaną oraz dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego lub 
gospodarczo-garażowego w formie wolno stojącej;

5) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki;
6) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, liczoną jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki;
8) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 1500 m2, z wyjątkiem działek 

wydzielanych pod infrastrukturę techniczną lub tereny dróg;
9) minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek 20,0 m;

Id: A2AEFE64-12BA-43E5-AAD0-219443CA3C0D. Podpisany Strona 7



10) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,65 m od poziomu terenu 
projektowanego;

11) zakaz wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu przekraczających 
wysokość 1,0 m, przy czym zakaz ten nie dotyczy zmian wynikających z budowy zjazdów do 
garaży, basenów i oczek wodnych;

12) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych, garażowych 
i gospodarczo-garażowych dachy płaskie;

13) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) nie więcej niż 10,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

14) wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 3,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu płaskiego;

15) zastosowanie tynków na elewacjach budynków w stonowanych kolorach w odcieniach 
białego, beżu, żółtego, oliwkowego oraz szarego;

16) zastosowanie pokryć dachowych w kolorach ceglasto-czerwonych, brunatnych, 
brązowych, czarnych oraz szaro-grafitowych;

17) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
18) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działki 

w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny lub użytkowy i 2 miejsca postojowe na 
100 m2 powierzchni użytkowej budynku o funkcji usługowej.
5. Dla terenu 3MN/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca wraz z zabudową 

usługową - usługi nieuciążliwe;
2) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych;
3) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce jednego budynku garażowego lub gospodarczo-

garażowego;
4) dopuszczenie lokalizacji garażu lub budynku gospodarczo-garażowego w budynku 

mieszkalnym, mieszkalno-usługowym lub usługowym, zblokowanego z ww. budynkami 
lub zblokowanego z innym budynkiem garażowym lub gospodarczo-garażowym w granicy 
z sąsiednią działką budowlaną oraz dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego lub 
gospodarczo-garażowego w formie wolno stojącej;

5) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki;
6) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, liczoną jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni działki;
8) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 1000 m2, z wyjątkiem działek 

wydzielanych pod infrastrukturę techniczną lub tereny dróg;
9) minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek 20,0 m;
10) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,65 m od poziomu terenu 

projektowanego;
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11) zakaz wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu przekraczających 
wysokość 1,0 m, przy czym zakaz ten nie dotyczy zmian wynikających z budowy zjazdów do 
garaży, basenów i oczek wodnych;

12) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych dachy skośne o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 45º;

13) wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,
b) nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
c) nie więcej niż 4,5 m od poziomu terenu do okapu;

14) wysokość budynków usługowych:
a) do 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,
b) nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
c) nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do okapu;

15) dla budynków garażowych i gospodarczo-garażowych ustala się dachy płaskie, 
z dopuszczeniem dachów skośnych dla dobudowanych do budynków mieszkalnych;

16) wysokość budynków garażowych i gospodarczo-garażowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) nie więcej niż 3,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu płaskiego;

17) zastosowanie tynków na elewacjach budynków w stonowanych kolorach w odcieniach 
białego, beżu, żółtego, oliwkowego oraz szarego;

18) zastosowanie pokryć dachowych w kolorach ceglasto-czerwonych, brunatnych, 
brązowych, czarnych oraz szaro-grafitowych;

19) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
20) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działki 

w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny lub użytkowy i 2 miejsca postojowe na 
100 m2 powierzchni użytkowej budynku o funkcji usługowej.
6. Dla terenów 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI i 6ZI ustala się następujące parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie nasadzeń zieleni o zróżnicowanej wysokości;
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 70 % powierzchni terenu;
3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, w szczególności służących rekreacji 

niekomercyjnej, realizowanych na własne potrzeby właścicieli działek;
4) dopuszczenie lokalizacji placów zabaw, boisk sportowych oraz urządzeń wodnych 

związanych z funkcją rekreacji niekomercyjnej, realizowanych na własne potrzeby właścicieli 
działek;

5) dla terenu 6ZI dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych;
6) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Dla terenu ZI/WS ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy;
2) nakaz zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej - napowietrznej sieci ciepłowniczej;
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3) utrzymanie i ochronę przepływu wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych;
4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 90% powierzchni terenu;
5) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury w tym urządzeń do zabawy i rekreacji;
6) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Dla terenów 1WS i 2WS ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu:
1) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wodnych związanych z funkcją rekreacyjną 

niekomercyjną, realizowaną na własne potrzeby właścicieli działek;
2) utrzymanie i ochronę przepływu wód powierzchniowych śródlądowych.

9. Dla terenu E ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizację urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;
2) dopuszczenie nasadzeń zieleni na terenach niezainwestowanych.

§ 9. 

Nie określa się terenów, które wymagają scalania i podziału nieruchomości w  rozumieniu 
przepisów odrębnych.

§ 10. 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących pogorszyć istniejące stosunki wodne na działkach 
sąsiednich;

2) do czasu skablowania elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV 
nakaz zachowania wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej pasów 
technologicznych o szerokości zgodnej z rysunkiem planu;

3) nakaz zachowania pasa technicznego wzdłuż napowietrznej sieci ciepłowniczej o 
szerokości zgodnej z rysunkiem planu;

§ 11. 

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie systemów komunikacji:
a) teren drogi publicznej, klasy lokalnej, oznaczony symbolem KD-L o szerokości zgodnie 

z parametrami określonymi na rysunku planu;
b) tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D 

o szerokości zgodnie z parametrami określonymi na rysunku planu;
c) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KW, 4KDW, 5KDW, 

6KDW, 7KDW o szerokości zgodnej z parametrami określonymi na rysunku planu;
d) teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symbolem KDx;
e) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenu dróg 

i ciągu pieszo-jezdnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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f) zakaz lokalizacji nowych zjazdów i skrzyżowań do drogi krajowej nr 92, zlokalizowanej 
poza granicami planu;

g) obsługa komunikacyjna terenu objętego planem z drogą krajową nr 92, zlokalizowaną 
poza granicami planu, wyłącznie poprzez skrzyżowanie z drogą publiczną, klasy 
dojazdowej oznaczoną symbolem 2KD-D,

h) obsługę komunikacyjną terenów:
1MN - z drogi publicznej 2KD-D i dróg wewnętrznych 3KDW i 4KDW,
2MN - z drogi publicznej 2KD-D i dróg wewnętrznych 1KDW i 4KDW,
3MN - z drogi publicznej 1KD-D i drogi wewnętrznej 4KDW,
4MN - z drogi publicznej 2KD-D i ulicy Strzeleckiej, będącej poza obszarem planu,
5MN - z drogi wewnętrznej 7KDW i z ul. J. Kasprowicza, będącej poza obszarem 

planu,
6MN - z drogi publicznej 2KD-D,
1MN/U - z drogi publicznej KD-L i dróg wewnętrznych 4KDW, 5KDW, 6KDW,
2MN/U - z drogi publicznej 2KD-D,
3MN/U - z drogi wewnętrznej 2KDW,
4MN/U - z drogi publicznej 2KD-D,

i) nakaz wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie przełożenia lub przebudowy istniejących lub kolidującej z planowaną 
zabudową sieci infrastruktury technicznej oraz przyłączy, na warunkach uzgodnionych 
z dysponentem sieci;

3) nakaz zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożarów oraz dróg pożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) nakaz zaopatrzenia w wodę z istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej 
z dopuszczeniem jej przebudowy oraz rozbudowy;

5) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:
a) nakaz odprowadzania ścieków komunalnych do istniejącej i projektowanej zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej,
b) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
c) dopuszczenie budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej;

6) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:
a) z terenów MN, MN/U bezpośrednio do gruntu w granicach własnej nieruchomości,
b) z dróg publicznych położonych w obrębie terenów zabudowanych do kanalizacji 

deszczowej, do czasu realizacji tej sieci dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 
zgodnie z ustaleniami lit. c,

c) odprowadzanie wód opadowych z dróg publicznych położonych poza terenami 
zabudowanymi do rowów odwadniających, a następnie do rzek i rowów melioracyjnych po 
ich uprzednim oczyszczeniu do stanu i składu określonego w obowiązujących przepisach 
oraz za zgodą i na warunkach właściwej jednostki zarządzającej urządzeniami 
melioracyjnymi oraz właściwego administratora wody;
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7) w zakresie zasilania w gaz ziemny dopuszczenie zasilania z istniejącej sieci gazowej 
z możliwością jej przebudowy i rozbudowy;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) nakaz podłączenia do istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej,
b) dopuszczenie zachowania istniejącej infrastruktury z możliwością jej przebudowy, 

rozbudowy i likwidacji,
c) dopuszczenie skablowania istniejącej sieci elektroenergetycznej;

9) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej;
10) w zakresie telekomunikacji dopuszcza się lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek 

kablowych ze swobodnym dostępem z dróg publicznych, publicznych ciągów pieszo-
jezdnych lub dróg wewnętrznych;

11) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;
12) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw 

charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi z dopuszczeniem 
wprowadzania odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem pkt 13;

13) zakaz lokalizacji na terenach MN i MN/U przydomowych siłowni wiatrowych.

§ 12. 

Nie wyznacza się terenów, dla których należy określić sposób i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 13. 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/208/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 23 lutego 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TERENY POŁOŻONE W REJONIE ULIC MORELOWEJ, STAWNEJI 

POZNAŃSKIEJ W SWARZĘDZU (POW. CA. 22,95 HA).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze 
zm.), Rada Miejska w Swarzędzu, po rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz uwag, wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu (pow. ca. 22,95 ha) w trybie wyłożenia do publicznego wglądu – rozstrzyga, co następuje:

Rozdział 1.

Uwagi wniesione do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30 grudnia 2013 r. do 24 stycznia 2014 r., termin 
składania uwag do 7 lutego 2014 r. (I wyłożenie).

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w sprawie 

rozpatrzenia uwagiLp.
Data 

wpływu 
uwagi

Zgłaszający 
uwagi Treść uwagi

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy

uwaga

uwaga
uwzględniona

uwaga nie- 
uwzględniona

Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 04.02.2014 osoba 

fizyczna
1.1. Nagłówek wprowadza w błąd, nie wynika z 
niego aby dotyczył mieszkańców ulicy Strzeleckiej, 
których problem zagospodarowania tej części 
miasta szczególnie dotyczy.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 1.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Granice 
terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
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przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

2. 06.02.2014 osoba 
fizyczna

2.1. Niewłaściwe powiadomienie mieszkańców o 
postępowaniu – w obwieszczeniach nie jest 
wymieniana ulica Strzelecka, przy której leżą 
obszary objęte opracowaniem, przez co nie 
mogłem we właściwym czasie zapoznać się z 
planem i wnieść zastrzeżeni jak i uczestniczyć w 
postępowaniu – brak skuteczności ustawowej 
informacji publicznej.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 2.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Granice 
terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

3. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

3.1. Prośba o wprowadzenie do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia 
działki nr 1210/15 na cele zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz usługowo-handlowe MN/U.

działka nr 
1210/15

teren
4MN

X 3.1. Uwaga 
nieuwzględniona - brak 
zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

4. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

4.1.W nawiązaniu do planu zabudowania nowej 
drogi (2KD-D) od ul. Stawnej, sprzeciw i brak zgody 
na wybudowanie drogi, która miałaby przebiegać 
przez działkę o numerze 1565/2. Nowa droga ma 
być wybudowana na terenie działki nr 1565/2, a 
przecież nie prowadzi tylko do jednej posesji i 

działka nr 
1565/2

teren
2KD-D

X 4.1. Uwaga 
nieuwzględniona w 
zakresie całkowitego 
usunięcia połączenia 
komunikacyjnego na 
terenie działki nr 1565/2. 
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można zagospodarować na drogę część ziemi, nad 
którą przebiegają rury z gorącą wodą (parą) i  
ziemia ta jest niezagospodarowana i spokojnie 
może być wybudowana nowa droga na tej ziemi.

Po uwadze zmieniono w 
projekcie planu drogę 
publiczną klasy lokalnej na 
drogę wewnętrzną i  ciąg 
pieszo-jęzdny.

5.1. Projekt graficzny Planu wskazuje na teren WS 
– wody stojące, podczas gdy faktycznie jest to staw 
przy ul. Stawnej, albowiem jak sama nazwa ulicy 
„Stawnej” wskazuje na tereny pokryte są licznymi 
stawami wód stojących. Prośba o zmianę zapisów 
Planu w w/w zakresie na Wsr.

X 5.1. Uwaga 
nieuwzględniona w 
zakresie zmiany zapisów 
planu na Wsr. Po uwadze 
projekt planu został 
ujednolicony w zakresie 
zmiany opisu terenu WS.

5.2. Prośba o zmianę projektu Planu i wpisanie dla 
terenów 3MN/U minimalną powierzchnię nowo 
wydzielonych działek 800m/kw i minimalnej 
szerokości frontu  15 m.

X 5.2. Uwaga częściowo 
nieuwzględniona - 
dopuszczono zmianę 
minimalnej wielkości nowo 
wydzielonej działki z 1500 
m2 na 1000 m2. W opinii 
organu to minimalna 
wartość dla terenu o funkcji 
mieszkalno - usługowej.

5.3. Prośba o zmianę projektu Planu i wpisanie dla 
obiektów na terenach 3 MN/U możliwości 
wykonania dachów płaskich.

X 5.3. Uwaga 
nieuwzględniona w 
zakresie możliwości 
wykonania dachów 
płaskich z uwagi na 
zachowanie ładu 
przestrzennego.

5.4. Prośba o zmianę projektu Planu i wpisanie dla 
terenu 3MN/U: wysokości budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych: do 3 kondygnacji 
nadziemnych w tym możliwe poddasze, nie więcej 
niż 12 m od poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu.

X 5.4. Uwaga 
nieuwzględniona w 
zakresie zmiany wysokości 
budynków mieszkalnych i 
mieszkalno-usługowych 
celem zachowania ładu 
przestrzennego.

5. 06.02.2014 osoba 
fizyczna

5.5. Prośba o zmianę projektu Planu i wpisanie dla 
terenu 3 MN/U nakazu zapewnienia „odpowiedniej 
ilości miejsc parkingowych dla obsługi budynku 
rekreacyjno-usługowego”.

działki nr  
1211/7
1211/8
1211/9

tereny
WS
4ZI

3MN/U
2ZI

3KD-D
2KD-D
2MN

2ZI/WS

X 5.5. Uwaga 
nieuwzględniona. 
Określenie normatywu 
miejsc parkingowych 
wynika z §4 pkt 9 lit. c 
Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie 
wymaganego zakresu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz 
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zapisów Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

5.6. Projekt planu formułuje nakaz zastosowania w 
procesie budowlanym ściśle określonych kolorów. 
Prośba  o wykreślenie zapisów dotyczących 
kolorów elewacji budynków.

X 5.6. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ten 
ma na celu zachowanie 
ładu przestrzennego.

5.7. § 8 ppkt 6 projektu planu określa 
przeznaczenie terenu jako 2ZI/WS. Na tym 
obszarze nie występują zorganizowane o znaczeniu 
publicznym wody powierzchniowe, poza rowem 
stanowiącym odrębną nieruchomość oznaczoną 
jako działka 1564 przebiegającym na granicy 
obszarów w/w i 2MN. Ponadto, projekt przewiduje 
zieleń – 2ZI. Wskazać należy, że teren ten znajduje 
się w rogu dwóch dróg oznaczonych jako 3KD-D i 
2KD-D, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
usługowego i mieszkaniowego, wobec czego teren 
ten winien mieć funkcję usługową uzupełniającą 
w/w przeznaczenie terenów pod usługi 
mieszkaniowe. Prośba o zmianę przeznaczenia 
terenu 2ZI/WS na teren o przeznaczeniu U.

X 5.7. Uwaga 
nieuwzględniona w 
zakresie zmiany 
przeznaczenia terenu 
2ZI/WS na teren o 
przeznaczeniu usługowym 
z uwagi na istniejącą 
infrastrukturę w postaci 
ciepłociągu. Po uwadze, w 
projekcie planu dokonano 
zmiany terenu 2ZI/WS na 
tereny zieleni izolacyjnej.

6.1. Prośba o  wykreślenie zapisu w §3 mówiącym 
o terenie 4ZI – teren zieleni izolacyjnej.

X 6.1. Uwaga 
nieuwzględniona - brak 
zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.
W projekcie planu 
uwzględniono wykreślenie 
z zapisu „ciągu pieszo-
rowerowego”.

6.2. Ponadto proszę usunąć punkt 7 w §4. X 6.2. Uwaga 
nieuwzględniona w 
zakresie usunięcia punktu 
7 w §4 w celu zachowania 
ładu przestrzennego. Po 
uwadze w projekcie planu 
przeredagowano zapis dot. 
grodzenia nieruchomości.

6. 06.02.2014 osoba 
fizyczna

6.3. Nie zgadzam się na zapis dotyczący ochrony 
archeologicznej §6. Prośba o jego wykreślenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 6.3. Uwaga 
nieuwzględniona - zapis 
wynika z wniosku oraz 
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uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

6.4. Prośba o dopisanie pokryć dachowych w 
kolorze czarnym.

X 6.4. Uwagę uwzględniono. 
Plan dopuszcza pokrycia 
dachowe również w kolorze 
czarnym.

6.5. Usunięcie podpunktu 3 §11 dotyczącego pasa 
technicznego.

X 6.5. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

6.6. Wykreślenie §12 punkt 1 podpunkt e). X 6.6. Uwaga 
nieuwzględniona w 
zakresie całkowitego 
wykreślenia §12 punkt 1 
podpunkt e. Po uwadze w 
projekcie planu 
uwzględniono wykreślenie 
z zapisu „ciągu pieszo-
rowerowego”.

7. 06.02.2014 osoba 
fizyczna

Prośba o wydłużenie terminu składania wniosków i 
uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania. Prośba uzasadniona 
wprowadzeniem w błąd przez Urząd mieszkańców 
ulicy Strzeleckiej, która nie została 
wyszczególniona w obwieszczeniu przekazanym do 
publicznej wiadomości, a która też jest objęta 
planem i jej mieszkańcy są stroną w tej sprawie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Granice terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

8. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

8.1. Brak zgody na wytyczony pas zieleni 
izolacyjnej oznaczony jako 4ZI jak i na jego 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 8.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
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szerokość. zgodny z ustaleniami 
Studium.

8.2. Brak zgody na wprowadzenie ochrony 
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

X 8.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

8.3. Brak zgody na wyznaczenie pasa 
technicznego.

X 8.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

8.4. Brak zgody na stawkę opłaty adiacenckiej, 
wnoszę o jej anulowanie lub zmniejszenie.

X 8.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

9.1. Brak zgody na wytyczony pas zieleni 
izolacyjnej oznaczony jako 4ZI jak i na jego 
szerokość.

X 9.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

9.2. Brak zgody na wprowadzenie ochrony 
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

X 9.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

9.3. Brak zgody na wyznaczenie pasa 
technicznego.

X 9.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

9. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

9.4. Brak zgody na stawkę opłaty adiacenckiej, 
wnoszę o jej anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 9.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

10. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

10.1. Brak zgody na wytyczony pas zieleni 
izolacyjnej oznaczony jako 4ZI jak i na jego 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 10.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
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szerokość. zgodny z ustaleniami 
Studium.

10.2. Brak zgody na wprowadzenie ochrony 
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

X 10.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

10.3. Brak zgody na wyznaczenie pasa 
technicznego.

X 10.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

10.4. Brak zgody na stawkę opłaty adiacenckiej, 
wnoszę o jej anulowanie lub zmniejszenie.

X 10.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

11.1. Brak zgody na wytyczony pas zieleni 
izolacyjnej oznaczony jako 4ZI jak i na jego 
szerokość.

X 11.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

11.2. Brak zgody na wprowadzenie ochrony 
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

X 11.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

11.3. Brak zgody na wyznaczenie pasa 
technicznego.

X 11.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

11. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

11.4. Brak zgody na stawkę opłaty adiacenckiej, 
wnoszę o jej anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 11.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

12. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

12.1. Brak zgody na wytyczony pas zieleni 
izolacyjnej oznaczony jako 4ZI jak i na jego 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 12.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
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szerokość. zgodny z ustaleniami 
Studium.

12.2. Brak zgody na wprowadzenie ochrony 
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

X 12.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

12.3. Brak zgody na wyznaczenie pasa 
technicznego.

X 12.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

12.4. Brak zgody na stawkę opłaty adiacenckiej, 
wnoszę o jej anulowanie lub zmniejszenie.

X 12.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

13.1. Brak zgody na wytyczony pas zieleni 
izolacyjnej oznaczony jako 4ZI jak i na jego 
szerokość.

X 13.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

13.2. Brak zgody na wprowadzenie ochrony 
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

X 13.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

13.3. Brak zgody na wyznaczenie pasa 
technicznego.

X 13.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

13. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

13.4. Brak zgody na stawkę opłaty adiacenckiej, 
wnoszę o jej anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 13.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

14. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

14.1. Brak zgody na wytyczony pas zieleni 
izolacyjnej oznaczony jako 4ZI jak i na jego 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 14.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
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szerokość. zgodny z ustaleniami 
Studium.

14.2. Brak zgody na wprowadzenie ochrony 
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

X 14.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

14.3. Brak zgody na wyznaczenie pasa 
technicznego.

X 14.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

14.4. Brak zgody na stawkę opłaty adiacenckiej, 
wnoszę o jej anulowanie lub zmniejszenie.

X 14.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

15.1. Brak zgody na wytyczony pas zieleni 
izolacyjnej oznaczony jako 4ZI jak i na jego 
szerokość.

X 15.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

15.2. Brak zgody na wprowadzenie ochrony 
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

X 15.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

15.3. Brak zgody na wyznaczenie pasa 
technicznego.

X 15.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

15. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

15.4. Brak zgody na stawkę opłaty adiacenckiej, 
wnoszę o jej anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 15.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

16. 04.02.2014 osoba 
fizyczna

16.1. Brak zgody na wytyczony pas zieleni 
izolacyjnej oznaczony jako 4ZI jak i na jego 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 16.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
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szerokość. zgodny z ustaleniami 
Studium.

16.2. Brak zgody na wprowadzenie ochrony 
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

X 16.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

16.3. Brak zgody na wyznaczenie pasa 
technicznego.

X 16.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

16.4. Brak zgody na stawkę opłaty adiacenckiej, 
wnoszę o jej anulowanie lub zmniejszenie.

X 16.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

17.1. Nie zgadzam się na szerokość pasa terenu 
zieleni izolacyjnej oznaczonej jako 4ZI na 
wysokości działek nr 1210/15, 1210/14, 1210/13, 
1210/12, 1210/11, 1210/09, 1210/08, 1557.

X 17.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

17.2. Nie zgadzam się na zapiski w §11 punkt 3. X 17.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

17. 04.02.2014 osoba 
fizyczna

17.3. Pragnę jeszcze zaznaczyć, iż czuję się 
wprowadzony w błąd przez nieprecyzyjne 
informacje umieszczone w obwieszczeniach oraz 
planie zagospodarowania, w którym to we 
wcześniejszych etapach była wymieniona ulica 
Strzelecka, a teraz notorycznie się tej ulicy nie 
wymienia.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 17.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Granice 
terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
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Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

18.1. Nie zgadzam się na szerokość pasa terenu 
zieleni izolacyjnej oznaczonej jako 4ZI na 
wysokości działek nr 1210/15, 1210/14, 1210/13, 
1210/12, 1210/11, 1210/09, 1210/08, 1557

X 18.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

18.2. Nie zgadzam się na zapiski w §11 punkt 3. X 18.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

18. 04.02.2014 osoba 
fizyczna

18.3. Pragnę jeszcze zaznaczyć, iż czuję się 
wprowadzony w błąd przez nieprecyzyjne 
informacje umieszczone w obwieszczeniach oraz 
planie zagospodarowania, w którym to we 
wcześniejszych etapach była wymieniona ulica 
Strzelecka, a teraz notorycznie się tej ulicy nie 
wymienia.

cały obszar 
planu

cały obszar 
plan

X 18.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Granice 
terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

19. 04.02.2014 osoba 
fizyczna

19.1. Nie zgadzam się na szerokość pasa terenu 
zieleni izolacyjnej oznaczonej jako 4ZI na 
wysokości działek nr 1210/15, 1210/14, 1210/13, 
1210/12, 1210/11, 1210/09, 1210/08, 1557.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 19.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.
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19.2. Nie zgadzam się na zapiski w §11 punkt 3. X 19.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

19.3. Pragnę jeszcze zaznaczyć, iż czuję się 
wprowadzony w błąd przez nieprecyzyjne 
informacje umieszczone w obwieszczeniach oraz 
planie zagospodarowania, w którym to we 
wcześniejszych etapach była wymieniona ulica 
Strzelecka, a teraz notorycznie się tej ulicy nie 
wymienia.

X 19.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Granice 
terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

20.1. Nie zgadzam się na szerokość pasa terenu 
zieleni izolacyjnej oznaczonej jako 4ZI na 
wysokości działek nr 1210/15, 1210/14, 1210/13, 
1210/12, 1210/11, 1210/09, 1210/08, 1557.

X 20.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

20.2. Nie zgadzam się na zapiski w §11 punkt 3. X 20.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

20. 04.02.2014 osoba 
fizyczna

20.3. Pragnę jeszcze zaznaczyć, iż czuję się 
wprowadzony w błąd przez nieprecyzyjne 
informacje umieszczone w obwieszczeniach oraz 
planie zagospodarowania, w którym to we 
wcześniejszych etapach była wymieniona ulica 
Strzelecka, a teraz notorycznie się tej ulicy nie 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 20.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Granice 
terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
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wymienia. sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

21.1. Nie zgadzam się na szerokość pasa terenu 
zieleni izolacyjnej oznaczonej jako 4ZI na 
wysokości działek nr 1210/15, 1210/14, 1210/13, 
1210/12, 1210/11, 1210/09, 1210/08, 1557.

X 21.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

21.2. Nie zgadzam się na zapiski w §11 punkt 3. X 21.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

21. 04.02.2014 osoba 
fizyczna

21.3. Pragnę jeszcze zaznaczyć, iż czuję się 
wprowadzony w błąd przez nieprecyzyjne 
informacje umieszczone w obwieszczeniach oraz 
planie zagospodarowania, w którym to we 
wcześniejszych etapach była wymieniona ulica 
Strzelecka, a teraz notorycznie się tej ulicy nie 
wymienia.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 21.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Granice 
terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
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drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

22.1. Nie zgadzam się na szerokość pasa terenu 
zieleni izolacyjnej oznaczonej jako 4ZI na 
wysokości działek nr 1210/15, 1210/14, 1210/13, 
1210/12, 1210/11, 1210/09, 1210/08, 1557.

X 22.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

22.2. Nie zgadzam się na zapiski w §11 punkt 3. X 22.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

22. 04.02.2014 osoba 
fizyczna

22.3. Pragnę jeszcze zaznaczyć, iż czuję się 
wprowadzony w błąd przez nieprecyzyjne 
informacje umieszczone w obwieszczeniach oraz 
planie zagospodarowania, w którym to we 
wcześniejszych etapach była wymieniona ulica 
Strzelecka, a teraz notorycznie się tej ulicy nie 
wymienia.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 22.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Granice 
terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

23.1. Nie zgadzam się na szerokość pasa terenu 
zieleni izolacyjnej oznaczonej jako 4ZI na 
wysokości działek nr 1210/15, 1210/14, 1210/13, 
1210/12, 1210/11, 1210/09, 1210/08, 1557.

23.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

23. 04.02.2014 osoba 
fizyczna

23.2. Nie zgadzam się na zapiski w §11 punkt 3.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

23.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
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ciepłownicza.
23.3. Pragnę jeszcze zaznaczyć, iż czuję się 
wprowadzony w błąd przez nieprecyzyjne 
informacje umieszczone w obwieszczeniach oraz 
planie zagospodarowania, w którym to we 
wcześniejszych etapach była wymieniona ulica 
Strzelecka, a teraz notorycznie się tej ulicy nie 
wymienia.

23.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Granice 
terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

24. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie widzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

25. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

26. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.
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wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.
27. 07.02.2014 osoba 

fizyczna
Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

28. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

29. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

30. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

31. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

32. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.
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zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

33. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
stawki procentowej na 
poziomie 30% zgodnie z 
założoną polityką Gminy.

34. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

35. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

36. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

37. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 
została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

38. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

Nie zgadzam się z zapisem paragrafu 14 projektu 
planu – ustalenie stawki opłaty na poziomie 30% 
uważam za zdecydowanie za wysokie. Opłata ta 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Pozostawienie stawki 
procentowej na poziomie 
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została ustalona w stawce maksymalnej 
dopuszczanej przez Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiedzę 
uzasadnienia do ustalenia opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości na tak wysokim poziomie.

30% zgodnie z założoną 
polityką Gminy.

39.1. Nie zgadzam się na szerokość pasa terenu 
zieleni izolacyjnej oznaczonej jako 4ZI na 
wysokości działek nr 1210/15, 1210/14, 1210/13, 
1210/12, 1210/11, 1210/09, 1210/08, 1557.

X 39.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

39.2. Nie zgadzam się na zapiski w §11 punkt 3. X 39.2. Uwaga 
nieuwzględniona w 
zakresie pasa 
technicznego.

39 04.02.2014 osoby 
fizyczne

39.3. Pragnę jeszcze zaznaczyć, iż czuję się 
wprowadzony w błąd przez nieprecyzyjne 
informacje umieszczone w obwieszczeniach oraz 
planie zagospodarowania, w którym to we 
wcześniejszych etapach była wymieniona ulica 
Strzelecka, a teraz notorycznie się tej ulicy nie 
wymienia.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 39.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Granice 
terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
40.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością.

X 40.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

40. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

40.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 40.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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40.3. wyznaczeniem pasa technicznego. X 40.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

40.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 40.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
41.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 41.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

41.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 41.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

41.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 41.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

41. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

41.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 41.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
42.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 42.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

42. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

42.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 42.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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42.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 42.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

42.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 42.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
43.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 43.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

43.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 43.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

43.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 43.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

43. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

43.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 43.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
44.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 44.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

44. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

44.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 44.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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44.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 44.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

44.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 44.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
45.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 45.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

45.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 45.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

45.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 45.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

45. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

45.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 45.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
46.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 46.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

46. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

46.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 46.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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46.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 46.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

46.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 46.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
47.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

47.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

47.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

47.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

47.3. wyznaczeniem pasa technicznego, 47.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

47. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

47.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

47.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
48.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 48.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

48. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

48.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 48.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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48.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 48.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

48.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 48.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
49.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 49.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

49.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 49.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

49.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 49.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

49. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

49.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 49.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
50.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

50.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

50. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

50.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

50.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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50.3. wyznaczeniem pasa technicznego, 50.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

50.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

50.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
51.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 51.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

51.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 51.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

51.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 51.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

51. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

51.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 51.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
52.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 52.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

52. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

52.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 52.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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52.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 52.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

52.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 52.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
53.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 53.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

53.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 53.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

53.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 53.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

53. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

53.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 53.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
54.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 54.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

54. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

54.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 54.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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54.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 54.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

54.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 54.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
55.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 55.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

55.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 55.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

55.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 55.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

55. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

55.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 55.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
56.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 56.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

56. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

56.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 56.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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56.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 56.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

56.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 56.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
57.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 57.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

57.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 57.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

57.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 57.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

57. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

57.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 57.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
58.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 58.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

58. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

58.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 58.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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58.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 58.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

58.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 58.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
59.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 59.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

59.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 59.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

59.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 59.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

59. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

59.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 59.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
60.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

60.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

60. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

60.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 60.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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60.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 60.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

60.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 60.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
61.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 61.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

61.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 61.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

61.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 61.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

61. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

61.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 61.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
62.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 62.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

62. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

62.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 62.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.
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62.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 62.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

62.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 62.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
63.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 63.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

63.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 63.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

63.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 63.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

63. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

63.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 63.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
64.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,2. 
wprowadzeniem ochrony archeologicznej strefy 
ochrony konserwatorskiej,

X 64.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

64. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

64.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 64.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
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Poznaniu.
64.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 64.3. Uwaga 

nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

64.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 64.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
65.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 65.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

65.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 65.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

65.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 65.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

65. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

65.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 65.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
66.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 66.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

66. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

66.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 66.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
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Poznaniu.
66.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 66.3. Uwaga 

nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

66.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 66.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.ó

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
67.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 67.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

67.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 67.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

67.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 67.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

67. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

67.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 67.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
68.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 68.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

68. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

68.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 68.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
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Poznaniu.
68.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 68.3. Uwaga 

nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

68.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 68.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
69.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 69.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

69.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 69.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

69.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 69.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

69. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

69.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 69.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
70.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 70.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

70. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

70.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 70.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
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Poznaniu.
70.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 70.3. Uwaga 

nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

70.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 70.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
71.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 71.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

71.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

X 71.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu.

71.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 71.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

71. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

71.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 71.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Wnoszę uwagi i nie zgadzam się z:
72.1. wytyczonym pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym jako 4ZI i jego szerokością,

X 72.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Teren 
zgodny z ustaleniami 
Studium.

72. 07.02.2014 osoba 
fizyczna

72.2. wprowadzeniem ochrony archeologicznej 
strefy ochrony konserwatorskiej,

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 72.2. Uwaga 
nieuwzględniona. Zapis 
wynika z wniosku oraz 
uzgodnienia Powiatowego 
Konserwatora Zabytków w 
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Poznaniu.
72.3. wyznaczeniem pasa technicznego, X 72.3. Uwaga 

nieuwzględniona. Zapis ma 
na celu zapewnienie 
dostępu do infrastruktury 
technicznej jaką jest 
napowietrzna sieć 
ciepłownicza.

72.4. stawką opłaty adiacenckiej, wnoszę o jej 
anulowanie lub zmniejszenie.

X 72.4. Uwaga 
nieuwzględniona. Projekt 
planu nie ustala wysokości 
opłaty adiacenckiej. Plan 
ustala stawkę opłaty 
planistycznej.

Nie zgadzam się z proponowanymi zmianami. W 
projekcie uchwały:
73.1. posłużono się i przedstawiono nieaktualną 
mapę geodezyjną terenu;

X 73.1. Uwaga 
nieuwzględniona. Mapa 
geodezyjna jest zgodna z 
wymogami przepisów.

73.2. zlikwidowano drogę dojazdową do mojej 
działki od strony ul. Strzeleckiej (wzdłuż strumyka, 
działka nr 1211/2). Droga ta wymaga odtworzenia.

X 73.2. Uwaga 
nieuwzględniona. 
Przeznaczenie terenu w 
planie, nie przesądza o 
obecnym użytkowaniu 
terenu. W obecnym stanie 
prawnym działka ta nie 
stanowi drogi.

73. 30.01.2014 osoba 
fizyczna

73.3. oznaczenie 3ZI – teren zieleni izolacyjnej, 
winno zostać zastąpione symbolem MN/U – tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tak jak 
oznaczone są działki 1211/7-1211/9.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 73.3. Uwaga 
nieuwzględniona. Brak 
zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

74. 29.01.2014 osoba 
fizyczna

Obwieszczenie z dnia 16.12.2013 r. przekazane do 
publicznej wiadomości zawiera rażące uchybienia 
wprowadzające w błąd wszystkie osoby czytające 
obwieszczenie oraz dołączoną dokumentację 
dotyczącą sprawy. W przedmiotowej sprawie 
niewyobrażalne jest nie umieszczenie w treści 
obwieszczenia ul. Strzeleckiej i nie informowaniu jej 
mieszkańców, że jest przygotowywany plan 
zagospodarowania. W związku z powyższym 
żądam przedłużenia terminu odwoływania się i 
składania uwag od proponowanego projektu o 
kolejny miesiąc oraz ponownego wyznaczenia 
terminu dyskusji publicznej, tak aby wszyscy 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X Uwaga nieuwzględniona. 
Granice terenu objętego 
opracowaniem określone 
zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 
przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie ulic 
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mieszkańcy obszaru objętego miejscowym planem 
zagospodarowania mogli się wypowiedzieć w tej 
sprawie.

Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu 
(pow. ca. 22,95 ha). W 
nazwie planu nie muszą 
znajdować się wszystkie 
drogi które obejmuje 
opracowywany plan 
miejscowy.

Rozdział 2.

Uwagi wniesione do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 kwietnia 2014 r. do 15 maja 2014 r., termin 
składania uwag do 29 maja 2014 r. (II wyłożenie)

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w sprawie 

rozpatrzenia uwagiLp.
Data 

wpływu 
uwagi

Zgłaszający 
uwagi Treść uwagi

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy

uwaga

uwaga
uwzględniona

uwaga nie-
uwzględniona

Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.1. Przedstawiono nieaktualną mapę terenu 
i istniejących zabudowań na terenie 5MN.

X 1.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Mapa geodezyjna jest zgodna z 
wymogami przepisów. Brak 
obowiązku sporządzania 
projektu na mapie zasadniczej 
aktualizowanej.

1.2. Działka 1211/2 jest drogą dojazdową do 
działki 1211/5 i nie może być oznaczona jako 
5MN, winna być oznaczona jako KD-D.

X 1.2. Uwaga nieuwzględniona w 
zakresie zmiany przeznaczenia 
działki nr 1211/2 na drogę 
publiczna klasy dojazdowej KD-
D. Uwzględniono zmianę 
przeznaczenia działki nr 1211/2 
na działkę drogową jednak nie 
jako KD-D lecz na drogę 
wewnętrzną - KDW.

1.3. Na działce 1211/5 w obrębie projektu 
oznaczone jako 5MN umieszczono 
nieistniejące zabudowanie.

X 1.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Mapa geodezyjna jest zgodna z 
wymogami przepisów. Brak 
obowiązku sporządzania 
projektu na mapie zasadniczej 
aktualizowanej.

1. 23.05.2014 osoba 
fizyczna

1.4. Część terenu działki 1211/5 oznaczona 
jako 3ZI, przylegająca do działek 1211/6 i 

działki nr
1211/2
1211/5
1211/6

tereny
5MN
3ZI

X 1.4. Uwaga nieuwzględniona - 
brak zgodności ze Studium 
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1211/9, w celu logicznej kontynuacji winna 
być oznaczona podobnie, tj 3MN/U.

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

1.5. Część projektu uchwały – paragraf 12 
pkt. 1), podpunkt i) należy uzupełnić o „-3ZI z 
drogi – oznaczenie drogi z terenu 1211/2”.

X 1.5 Uwaga nieuwzględniona. Na 
działce o nr 1211/2 wyznaczono 
drogę 7KDW do obsługi 
komunikacyjnej m.in. ternu 3ZI.

2.1. §8 punkt 6, podpunkt 1. Ze względu na 
istniejącą infrastrukturę techniczną wnioskuje 
o to, by gmina określiła na jakich zasadach 
firma zarządzająca tą infrastrukturą mogła 
dokonywać napraw w/w sieci.

X 2.1. Uwaga nieuwzględniona we 
wnioskowanym kształcie.

2. 28.05.2014 osoba 
fizyczna

2.2. §8 punkt 6, podpunkt 2 - wykreślenie 
punktu w całości - dot. 1WS.

tereny
3ZI
4ZI

1WS

tereny
3ZI
4ZI

1WS

X 2.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany §8 ust. 6 pkt 2 – 
dotyczy terenów ZI i ustala 
dopuszczenie nasadzeń zieleni o 
zróżnicowanej wysokości.

3.1. Projekt graficzny wskazuje na teren 
1WS- wody powierzchniowe śródlądowe, 
podczas, gdy faktycznie na działce 1211/3 
jest staw. Wnoszę o zmianę zapisów Planu 
na Wsr.

X 3.1. Uwaga nieuwzględniona 
Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003  r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003  
r. nr 164 poz. 1587) w załączniku 
nr 1 „podstawowe barwne 
oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia 
terenów” w pkt 5.8 określa 
oznaczenie literowe WS jako 
„tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych (rzeki, jeziora, 
stawy, strumienie, kanały)”.

3. 28.05.2014 osoba 
fizyczna

3.2. Projekt planu przewiduje min. 
powierzchnię działek nowo wydzielanych na 
1000m2, podczas gdy ostateczna decyzja o 
warunkach zabudowy  z dnia 20.03.2008 r. 
oraz decyzja Starosty Poznańskiego z dnia 
05.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego dla działek 1211/7, 
1211/8, 1211/9 umożliwiają zlokalizowanie 8 
budynków, co oznacza, iż faktycznie działki 
mogą być o powierzchni nie większej niż 
800m2. Wnoszę o ustalenie dla terenu 
3MN/U min. powierzchnię nowo 

działki nr
1211/3
1211/7
1211/8
1211/9

tereny
1WS

3MN/U

X 3.2. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu nowo 
wydzielane działki na potrzeby 
funkcji mieszkalno-usługowej nie 
powinny być mniejsze niż 1000 
m2.
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wydzielonych działek 800m2 i minimalną 
szerokość frontu 15m.
4.1. Prośba o wykreślenie zapisów 
ograniczających rodzaj materiałów, z których 
można wykonać budynki garażowe i inne 
obiekty tymczasowe, ponieważ teren 
zamieszkały jest w dużej mierze poprzez 
osoby starsze i niezamożne.

X 4.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Zapis ten ma na celu 
zachowanie ładu 
przestrzennego.

4. 29.05.2014 osoby 
fizyczne

4.2. Prośba o zmianę przeznaczenia terenów 
oznaczonych jako 3MN/U na teren zabudowy 
mieszkaniowej MN.

cały obszar 
planu w tym 
zwłaszcza 
działki nr

od 1210/8 do 
1210/15, 1557, 
1211/5

cały obszar 
planu, w tym 
zwłaszcza 

teren 3MN/U

X 4.2. Uwaga nieuwzględniona - 
brak zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz. Przeznaczenie terenu 
wynika z ustaleń Studium.

Rozdział 3.

Uwagi wniesione do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 5 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r., termin 
składania uwag do 15 marca 2015 r. (III wyłożenie).

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w sprawie 

rozpatrzenia uwagiLp.
Data 

wpływu 
uwagi

Zgłaszający 
uwagi Treść uwagi

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy

uwaga

uwaga
uwzględniona

uwaga nie- 
uwzględniona

Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.1. Moim zdaniem nic się nie zmieniło od 
ubiegłego roku gdy, byliśmy w UMIG jak 
również składaliśmy pisma grupowe, wtedy 
też było spotkanie w Urzędzie i w pierwszym 
projekcie miało być na celu odebranie gruntu 
prywatnego również mojego na ścieżkę 
rowerową i rekreacyjną.

X 1.1 Uwaga nieuwzględniona. 
Brak wskazania jakich zmian 
oczekuje się w projekcie planu.

1.2. Nie zgadzam się na przebieg tzw. terenu 
zieleni izolacyjnej i że, nie będzie pozwolenia 
na budowę w tym planie.

X 1.2. Uwaga nieuwzględniona ze 
względu na ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Swarzędz.

1. 20.02.2015 osoba 
fizyczna

1.3. Następną sprawą z którą się nie 
zgadzam to spotkanie z Mieszkańcami ulicy 
Morelowej, Stawnej, Poznańskiej miało 
miejsce dnia 12 lutego 2015 w UMIG o godz. 

działka o nr 
1557

cały obszar 
planu

X 1.3. Uwaga bezzasadna. Granice 
terenu objętego opracowaniem 
określone zostały na załączniku 
graficznym do uchwały w 
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16:00, a dotyczyło również mojego gruntu od 
ulicy  a, ja adres zamieszkania mam od ulicy 
Strzeleckiej.

sprawie przystąpienia do 
sporządzenia przedmiotowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego 
tereny położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu (pow. 
ca. 22,95 ha). W nazwie planu 
nie muszą znajdować się 
wszystkie drogi które obejmuje 
opracowywany plan miejscowy.

2.1. Niewłaściwe powiadomienie 
mieszkańców o postępowaniu – w 
obwieszczeniach nie jest wymieniana ulica 
Strzelecka, przy której leżą obszary objęte 
opracowaniem, przez co nie mogłem we 
właściwym czasie zapoznać się z planem i 
wnieść zastrzeżenia jak i uczestniczyć w 
postępowaniu – brak skuteczności ustawowej 
informacji publicznej.

X 2.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Granice terenu objętego 
opracowaniem określone zostały 
na załączniku graficznym do 
uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia 
przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego 
tereny położone w rejonie ulic 
Morelowej, Stawnej i 
Poznańskiej w Swarzędzu (pow. 
ca. 22,95 ha). W nazwie planu 
nie muszą znajdować się 
wszystkie drogi które obejmuje 
opracowywany plan miejscowy.

2. 12.03.2015 osoba 
fizyczna

2.2. W treści planu, jak i w załączniku 
stanowiącym raport oddziaływania na 
środowisko występują rażące błędy:
- Błędnie oznaczono teren stawów jako WS 
(wody stojące) które w rzeczywistości są 
nieodłączną częścią naturalnego cieku 
wodnego, widocznego na mapach 
kartograficznych, biegnącego od Zalasewa i 
połączonego bezpośrednio z obszarem 
chronionym Dolina Cybiny, będącej w 
obszarze Natura 2000 (w opracowaniu 
napisano -,,bez połączenia'')
- Nie uwzględniono, że na terenach stawów 
leżących po obu stronach ulicy Stawnej oraz 
wzdłuż ulic Strzeleckiej i Krańcowej i ich 
obrzeży oprócz wymienionego w raporcie 
tylko bobra swoje tereny lęgowe mają będące 
pod ścisłą ochroną gatunkową kurka wodna, 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 2.2. Uwaga nieuwzględniona w 
zakresie zmiany przeznaczenie 
terenów w projekcie 
przedmiotowego planu 
miejscowego. Przeznaczenie 
terenów w projekcie planu 
wynika z ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Swarzędz. 
Dotyczy to również lokalizacja 
terenów zieleni izolacyjnej. W 
prognozie oddziaływania na 
środowisko po uwagach 
dokonano weryfikacji i 
uzupełnienia informacji.
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bekas, chruściel, wydra oraz zaskroniec. 
Ponadto teren stawu i jego bezpośredniego 
otoczenia stanowi siedlisko i tereny lęgowe 
dla innych przedstawicieli ptaków i zwierząt, a 
planowane inwestycje spowodują ich 
wyginięcie.
- Przekształcenie dotychczasowych terenów 
zielonych, powiększonych o zasypaną część 
stawu na tereny działalności usługowej 
(3MN/U), jest niedopuszczalne, gdyż tereny te 
są zamieszkałe przez gatunki chronione.
- Nie uwzględniono odizolowania 
przekształcanych terenów działalności 
usługowej (3MN/U i 1MN/U) od wpływu na 
środowisko poprzez ustanowienie pasa 
zieleni izolacyjnej.
Nieuwzględnienie powyższego w 
opracowaniu świadczy o powierzchowności i 
nierzetelności jego opracowania i podważa 
zasadność zmian, które występują w 
projekcie - wykonywanie i przeprowadzanie 
zmian w obszarach występowania gatunków 
chronionych jest niedopuszczalne i narusza 
prawo o ochronie środowiska.
2.3. Tereny oznaczone na planie jako 4Zl są 
zlokalizowane w obszarze będącym prywatną 
własnością - nie zgadzam się na lokowanie 
inwestycji na terenie mojej nieruchomości. 
Proszę również o określenia w Planie, na 
jakich zasadach będzie realizowane 
utworzenie Zl - czy gmina nakaże 
właścicielom nasadzenie określonych 
gatunków roślinności, czy wykupi 
(wywłaszczy) tereny pod ZI - brak ustaleń 
powoduje nieścisłości i niemożliwość o 
ustosunkowania się do ustaleń i wniesienia 
zastrzeżeń i protestów.

X 2.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Wnioskowane zapisy wykraczają 
poza ustawowy katalog ustaleń 
planu miejscowego. Natomiast 
lokalizacja terenów zieleni 
izolacyjnej wynika z ustaleń 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Swarzędz.

2.4. Odgórne zapewnienie dostępu do sieci 
energetycznej na rzecz Energetyki narusza 
prawo własności - to Energetyka powinna 
uzgodnić z właścicielem terenu warunki 
korzystania z jego własności (istniejący 
ciepłociąg jest posadowiony z naruszeniem 
prawa - bez zgody właścicieli na jego 
przebieg) - naruszanie własności.

X 2.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Uwaga bezzasadna.
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3.1. Prośba o możliwość  kontynuowania 
funkcji przestrzennej jaka jest już prawnie 
usankcjonowana na działkach sąsiednich tj. 
wprowadzenie w  8 ust. 4 pkt 1) poza 
rodzajem już ustalonym również zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.

X 3.1. Uwaga nieuwzględniona - 
brak zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Swarzędz.

3.2. Paragraf 8 ust. 4 pkt 13 i 14 projektu 
Planu – wnosi się o ujednolicenie wysokości 
zabudowy do 12 m w obu punktach projektu 
planu miejscowego.

X 3.2. Uwaga nieuwzględniona w 
całości. Uwzględniono zmianę 
parametrów dla budynku 
usługowego, zgodnie z wydaną 
dec. o zmianie decyzji o 
warunkach zabudowy, tj. 
wysokość budynków 
usługowych:
a) do 3 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze 
użytkowe,
b) nie więcej niż 12,0 m od 
poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu,
c) nie więcej niż 9,0 m od 
poziomu terenu do okapu.

3. 13.03.2015 osoba 
fizyczna

3.3. Wnosi się o zmianę zapisu w par. 8 ust. 4 
pkt 8 – w ten sposób aby minimalna 
powierzchnia działki dla nowo wydzielanych 
działek wynosiła 800m/kw.

działki nr
1211/3
1211/7
1211/8
1211/9

tereny
3MN/U

WS
4ZI

X 3.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalona minimalna 
powierzchnia nowo wydzielanej 
działki odpowiada standardom 
dla rodzaju zabudowy na 
przedmiotowym terenie.

4.1. Prośba o zmianę przeznaczenia działek o 
nr ewid. 1561/1 i 1561/2 pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej.

X 4.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane działki w większości 
przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową, a część 
przeznaczona pod tereny zieleni 
znajduje się w wąskim pasie 
pomiędzy ciepłociągiem, a drogą 
(ul. Stawna).

4. 03.03.2015 osoba 
fizyczna

4.2. Prośba o zmianę przeznaczenia części 
działek o nr ewid. 1561/11 i 1561/12 z 
terenów zieleni na tereny mieszkaniowe.

działki o nr 
1561/1
1561/2

1561/11 
1561/12

tereny
ZI

MN/U
ZI/WS

4.2. Uwaga nieuwzględniona w 
całości. Uwzględniono zmianę 
przeznaczenia działek o nr ewid. 
1561/1 i 1561/2 z terenów zieleni 
na funkcję US.

5. 13.03.2015 osoba 
fizyczna

5.1. Tereny oznaczone symbolem 4ZI są 
zlokalizowane w obszarze będącym prywatną 
własnością. W związku z tym utworzenie pasa 
zieleni izolacyjnej narusza prywatną 
własność. Proszę o określenie w planie, na 

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 5.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wnioskowane zapisy wykraczają 
poza ustawowy katalog ustaleń 
planu miejscowego. Natomiast 
lokalizacja terenów zieleni 
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jakich zasadach będzie realizowane 
utworzenie ZI  - czy gmina nakaże 
właścicielom nasadzenie określonych 
gatunków roślinności, czy wykupi tereny pod 
ZI - brak ustaleń powoduje nieścisłości i 
niemożliwość do ustosunkowania się do 
ustaleń i wniesienia zastrzeżeń. W mojej 
opinii takie rozwiązanie jest krzywdzące dla 
wszystkich właścicieli działek leżących nad 
stawem. W moim przypadku granica 
przebiega w wodzie co skutkowałoby 
pozbawieniem mnie części działki z wodą 
poprzez zieleń izolacyjną. Tym bladziej, iż nie 
uwzględniono odizolowania przekształconych 
terenów działalności usługowej (3MN/U i 
1MN/U) od wpływu na środowisko poprzez 
ustanowienie pasa zieleni izolacyjnej.

izolacyjnej wynika z ustaleń 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Swarzędz.

5.2. Odgórne zapewnienie dostępu do sieci 
energetycznej na rzecz Energetyki narusza 
prawo własności - to Energetyka powinna 
uzgodnić z właścicielem terenu warunki 
korzystania z jego własności.

X 5.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Uwaga bezzasadna.

Rozdział 4.

Uwagi wniesione do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 2 lipca 2015 r. do 24 lipca 2015 r., termin składania 
uwag do 7 sierpnia 2015 r. (IV wyłożenie).

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w sprawie 

rozpatrzenia uwagi

Lp.
Data 

wpływu 
uwagi

Nazwisko i 
imię,

nazwa 
jednostki 

organizacyjnej 
i  adres 

zgłaszającego 
uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie 
nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga

uwaga 
uwzględniona

uwaga nie- 
uwzględniona

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 03.08.2015 osoba 

fizyczna
1.1. Doprowadzenie projektu planu do stanu, 
który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Swarzędz i zmianę 
przeznaczenia terenu 5ZI na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony 
symbolem MN oraz kolorem brązowym. 

działki o nr
1561/11 
1561/12

tereny
5ZI

2MN

X 1.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Teren 5ZI zlokalizowany jest 
pomiędzy ciepłociągiem, a drogą 
(ul. Stawna), który z uwagi na 
szerokość około 10 metrów nie 
jest możliwy do zabudowy 
obiektami kubaturowymi.
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Zaproponowane w projekcie planu 
przeznaczenie na teren zieleni izolacyjnej 
narusza ustalenia studium. Na rysunku 
studium teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5ZI jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Projekt planu 
narusza również mój interes prawny jako 
właściciela nieruchomości. Proponowany 
sposób zagospodarowania działek o nr ewid. 
1561/11 i 1561/12 jest bardziej ograniczony niż 
określa obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego.
1.2. Dopuszczenie na terenie 2MN lokalizacji 
usług o powierzchni nie przekraczającej 50% 
powierzchni użytkowej projektowanej 
zabudowy. Teren ten w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dlatego lokalizacja usług we wnioskowanym 
zakresie nie naruszy ustaleń tego dokumentu.

X 1.2. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie funkcji 
mieszkaniowej jako dominującej. 
Poza tym Prawo budowlane 
dopuszcza w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 
wydzielenie lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

2. 03.08.2015 osoba 
fizyczna

2.1. Doprowadzenie projektu planu do stanu, 
który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Swarzędz i zmianę 
przeznaczenia terenu 5ZI na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony 
symbolem MN oraz kolorem brązowym. 
Zaproponowane w projekcie planu 
przeznaczenie na teren zieleni izolacyjnej 
narusza ustalenia studium. Na rysunku 
studium teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5ZI jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Proponowany 
sposób zagospodarowania działek o nr ewid. 
1561/11 i 1561/12 jest bardziej ograniczony niż 
określa obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
W projekcie planu otoczenie istniejącego 
cieplika zostało potraktowane różnie dla 
różnych działek budowlanych. Dla działek 
budowlanych na terenie 4MN możliwa jest 

działki nr
1561/11 
1561/12

tereny
5ZI

2MN

X 2.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Teren 5ZI zlokalizowany jest 
pomiędzy ciepłociągiem, a drogą 
(ul. Stawna), który z uwagi na 
szerokość około 10 metrów nie 
jest możliwy do zabudowy 
obiektami kubaturowymi.
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lokalizacja zabudowy po obu stronach cieplika, 
natomiast na terenie 2MN, wyłącznie po 1 
stronie. W świetle ustaleń projektu planu, który 
dopuszcza w §12 pkt. 2 i pkt. 9 przełożenie 
sieci cieplnej, brak jest uzasadnienia dla 
takiego zróżnicowania ustaleń.
2.2. Dopuszczenie na terenie 2MN lokalizacji 
usług o powierzchni nie przekraczającej 50% 
powierzchni użytkowej projektowanej 
zabudowy. Teren ten w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dlatego lokalizacja usług we wnioskowanym 
zakresie nie naruszy ustaleń tego dokumentu.

X 2.2. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie funkcji 
mieszkaniowej jako dominującej. 
Poza tym Prawo budowlane 
dopuszcza w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 
wydzielenie lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

3. 27.07.2015 osoba 
fizyczna

Prośba o przekształcenie całej działki o nr 
1557 z terenu zielonego izolacyjnego 7ZI na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN.

działka o nr 
1557

teren
7ZI

X Uwaga częściowo 
nieuwzględniona. Brak zgody na 
zmianę przeznaczenia całej 
działki nr 1557 z terenu zieleni 
na  teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN. Po uwadze w projekcie 
planu uwzględniono 
zmniejszenie terenu 7ZI na rzecz 
terenu MN, aby umożliwić 
realizację budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego od ul. Stawnej.

4.1. Tereny oznaczone symbolem 7ZI są 
zlokalizowane w obszarze będącym prywatną 
własnością. W związku z tym utworzenie pasa 
zieleni izolacyjnej narusza prywatną własność . 
W moim przypadku granica przebiega w 
wodzie, co skutkowałoby pozbawieniem mnie 
części działki z wodą poprzez zieleń izolacyjną.

X 4.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Uwagę w zakresie usunięcia 
terenu 4ZI w postaci pasa zieleni 
izolacyjnej rozdzielającej tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej od terenów wód 
powierzchniowych śródlądowych 
uznaje się bezzasadną – 
wyznaczony teren ZI wynika z  
ustaleń Studium uwarunkowań i  
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

4. 07.08.2015 osoba 
fizyczna

4.2. Prośba o odizolowanie przekształconych 
terenów działalności usługowej 3MN/U od 
wpływu na środowisko poprzez ustanowienie 
pasa zieleni izolacyjnej, z uwagi na to, że 

działki o nr
1211/7
1211/8
1211/9

tereny
7ZI

3MN/U

X 4.2. Uwaga nieuwzględniona - 
brak wskazania w Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
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negatywne oddziaływanie na środowisko z 
terenów usługowych może być znacznie 
większe niż z terenów mieszkalnych, na 
których te pasy wyznaczono.

przestrzennego gminy 
Swarzędz.

5.1. Doprowadzenie projektu planu do stanu, 
który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Swarzędz i zmianę 
przeznaczenia terenu 5ZI na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony 
symbolem MN oraz kolorem brązowym. 
Zaproponowane w projekcie planu 
przeznaczenie na teren zieleni izolacyjnej 
narusza ustalenia studium. Na rysunku 
studium teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5ZI jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Proponowany 
sposób zagospodarowania działek o nr ewid. 
1561/11 i 1561/12 jest bardziej ograniczony niż 
określa obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
W projekcie planu otoczenie istniejącego 
cieplika zostało potraktowane różnie dla 
różnych działek budowlanych. Dla działek 
budowlanych na terenie 4MN możliwa jest 
lokalizacja zabudowy po obu stronach cieplika, 
natomiast na terenie 2MN, wyłącznie po 1 
stronie. W świetle ustaleń projektu planu, który 
dopuszcza w §12 pkt 2 i pkt 9 przełożenie sieci 
cieplnej, brak jest uzasadnienia dla takiego 
zróżnicowania ustaleń.

X 5.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Teren 5ZI zlokalizowany jest 
pomiędzy ciepłociągiem, a drogą 
(ul. Stawna), który z uwagi na 
szerokość około 10 metrów nie 
jest możliwy do zabudowy 
obiektami kubaturowymi.

5. 04.08.2015 osoba 
fizyczna

5.2. Dopuszczenie na terenie 2MN lokalizacji 
usług o powierzchni nie przekraczającej 50% 
powierzchni użytkowej projektowanej 
zabudowy. Teren ten w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dlatego lokalizacja usług we wnioskowanym 
zakresie nie naruszy ustaleń tego dokumentu.

działki o nr
1561/11 
1561/12

tereny
5ZI

2MN

X 5.2. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie funkcji 
mieszkaniowej jako dominującej. 
Poza tym Prawo budowlane 
dopuszcza w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 
wydzielenie lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

6. 04.08.2015 osoba 
fizyczna

6.1. Doprowadzenie projektu planu do stanu, 
który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

działki o nr
1561/11 
1561/12

tereny
5ZI

2MN

X 6.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Teren 5ZI zlokalizowany jest 
pomiędzy ciepłociągiem, a drogą 
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przestrzennego Gminy Swarzędz i zmianę 
przeznaczenia terenu 5ZI na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony 
symbolem MN oraz kolorem brązowym. 
Zaproponowane w projekcie planu 
przeznaczenie na teren zieleni izolacyjnej 
narusza ustalenia studium. Na rysunku 
studium teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5ZI jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Proponowany 
sposób zagospodarowania działek o nr ewid. 
1561/11 i 1561/12 jest bardziej ograniczony niż 
określa obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
W projekcie planu otoczenie istniejącego 
cieplika zostało potraktowane różnie dla 
różnych działek budowlanych. Dla działek 
budowlanych na terenie 4MN możliwa jest 
lokalizacja zabudowy po obu stronach cieplika, 
natomiast na terenie 2MN, wyłącznie po 1 
stronie. W świetle ustaleń projektu planu, który 
dopuszcza w §12 pkt. 2 i pkt. 9 przełożenie 
sieci cieplnej, brak jest uzasadnienia dla 
takiego zróżnicowania ustaleń.

(ul. Stawna), który z uwagi na 
szerokość około 10 metrów nie 
jest możliwy do zabudowy 
obiektami kubaturowymi.

6.2. Dopuszczenie na terenie 2MN lokalizacji 
usług o powierzchni nie przekraczającej 50% 
powierzchni użytkowej projektowanej 
zabudowy. Teren ten w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dlatego lokalizacja usług we wnioskowanym 
zakresie nie naruszy ustaleń tego dokumentu.

X 6.2. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie funkcji 
mieszkaniowej jako dominującej. 
Poza tym Prawo budowlane 
dopuszcza w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 
wydzielenie lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

7. 30.07.2015 osoba 
fizyczna

7.1. Doprowadzenie projektu planu do stanu, 
który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Swarzędz i zmianę 
przeznaczenia terenu 5ZI na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony 
symbolem MN oraz kolorem brązowym. 
Zaproponowane w projekcie planu 
przeznaczenie na teren zieleni izolacyjnej 
narusza ustalenia studium. Na rysunku 

działki o nr
1561/11 
1561/12

tereny
5ZI

2MN

X 7.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Teren 5ZI zlokalizowany jest 
pomiędzy ciepłociągiem, a drogą 
(ul. Stawna), który z uwagi na 
szerokość około 10 metrów nie 
jest możliwy do zabudowy 
obiektami kubaturowymi.
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studium teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5ZI jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Projekt planu 
narusza również mój interes prawny jako 
właściciela nieruchomości. Proponowany 
sposób zagospodarowania działek o nr ewid. 
1561/11 i 1561/12 jest bardziej ograniczony niż 
określa obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego.
7.2. Dopuszczenie na terenie 2MN lokalizacji 
usług o powierzchni nie przekraczającej 50% 
powierzchni użytkowej projektowanej 
zabudowy. Teren ten w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dlatego lokalizacja usług we wnioskowanym 
zakresie nie naruszy ustaleń tego dokumentu.

X 7.2. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie funkcji 
mieszkaniowej jako dominującej. 
Poza tym Prawo budowlane 
dopuszcza w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 
wydzielenie lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

8. 04.08.2015 osoba 
fizyczna

8.1. Doprowadzenie projektu planu do stanu, 
który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Swarzędz i zmianę 
przeznaczenia terenu 5ZI na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony 
symbolem MN oraz kolorem brązowym. 
Zaproponowane w projekcie planu 
przeznaczenie na teren zieleni izolacyjnej 
narusza ustalenia studium. Na rysunku 
studium teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5ZI jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Proponowany 
sposób zagospodarowania działek o nr ewid. 
1561/11 i 1561/12 jest bardziej ograniczony niż 
określa obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
W projekcie planu otoczenie istniejącego 
cieplika zostało potraktowane różnie dla 
różnych działek budowlanych. Dla działek 
budowlanych na terenie 4MN możliwa jest 
lokalizacja zabudowy po obu stronach cieplika, 
natomiast na terenie 2MN, wyłącznie po 1 
stronie. W świetle ustaleń projektu planu, który 

działki o nr
1561/11 
1561/12

tereny
5ZI

2MN

X 8.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Teren 5ZI zlokalizowany jest 
pomiędzy ciepłociągiem, a drogą 
(ul. Stawna), który z uwagi na 
szerokość około 10 metrów nie 
jest możliwy do zabudowy 
obiektami kubaturowymi.
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dopuszcza w §12 pkt. 2 i pkt. 9 przełożenie 
sieci cieplnej, brak jest uzasadnienia dla 
takiego zróżnicowania ustaleń.
8.2. Dopuszczenie na terenie 2MN lokalizacji 
usług o powierzchni nie przekraczającej 50% 
powierzchni użytkowej projektowanej 
zabudowy. Teren ten w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dlatego lokalizacja usług we wnioskowanym 
zakresie nie naruszy ustaleń tego dokumentu.

X 8.2. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie funkcji 
mieszkaniowej jako dominującej. 
Poza tym Prawo budowlane 
dopuszcza w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 
wydzielenie lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

9.1. Doprowadzenie projektu planu do stanu, 
który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Swarzędz i zmianę 
przeznaczenia terenu 5ZI na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony 
symbolem MN oraz kolorem brązowym. 
Zaproponowane w projekcie planu 
przeznaczenie na teren zieleni izolacyjnej 
narusza ustalenia studium. Na rysunku 
studium teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5ZI jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Proponowany 
sposób zagospodarowania działek o nr ewid. 
1561/11 i 1561/12 jest bardziej ograniczony niż 
określa obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
W projekcie planu otoczenie istniejącego 
cieplika zostało potraktowane różnie dla 
różnych działek budowlanych. Dla działek 
budowlanych na terenie 4MN możliwa jest 
lokalizacja zabudowy po obu stronach cieplika, 
natomiast na terenie 2MN, wyłącznie po 1 
stronie. W świetle ustaleń projektu planu, który 
dopuszcza w §12 pkt. 2 i pkt. 9 przełożenie 
sieci cieplnej, brak jest uzasadnienia dla 
takiego zróżnicowania ustaleń.

X 9.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Teren 5ZI zlokalizowany jest 
pomiędzy ciepłociągiem, a drogą 
(ul. Stawna), który z uwagi na 
szerokość około 10 metrów nie 
jest możliwy do zabudowy 
obiektami kubaturowymi.

9. 04.08.2015 osoba 
fizyczna

9.2. Dopuszczenie na terenie 2MN lokalizacji 
usług o powierzchni nie przekraczającej 50% 
powierzchni użytkowej projektowanej 
zabudowy. Teren ten w studium jest 

działki o nr
1561/11 
1561/12

tereny
5ZI

2MN

X 9.2. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie funkcji 
mieszkaniowej jako dominującej. 
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przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dlatego lokalizacja usług we wnioskowanym 
zakresie nie naruszy ustaleń tego dokumentu.

Poza tym Prawo budowlane 
dopuszcza w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 
wydzielenie lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

10.1. Proszę o dopisanie, że tereny zieleni 
izolacyjnej widoczne na załączonej do projektu 
mapie są położone na gruntach prywatnych 
i określenie, jakiego rodzaju nasadzeń mają 
dokonać ich właściciele. Ponadto na 
większości objętych projektem posesji pasy te 
już istnieją, a te wyznaczone na planie leżą w 
wodzie.

X 10.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wnioskowane zapisy wykraczają 
poza ustawowy katalog ustaleń 
planu miejscowego. Natomiast 
lokalizacja terenów zieleni 
izolacyjnej wynika z ustaleń 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

10.2. Dlaczego nie uwzględniono odizolowania 
przekształconych terenów działalności 
usługowej 3MN/U od wpływu na środowisko 
poprzez ustanowienie pasa zieleni izolacyjnej. 
Przecież negatywne oddziaływanie na 
środowisko z terenów usługowych może być 
znacznie większe niż z terenów mieszkalnych, 
na których te pasy wyznaczono.

X 10.2. Uwaga nieuwzględniona - 
brak wskazania w Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

10.3. Dlaczego zarówno w projekcie, jak i w 
planie oddziaływania na środowisko widnieją 
zapisy, że ulica Strzelecka leży poza granicami 
opracowania – tereny 4MN i 7ZI ujęte 
w opracowaniach leżą przecież przy 
ul. Strzeleckiej.

X 10.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Ulica Strzelecka nie znajduje się 
w granicach opracowania. Ulica 
Strzelecka jest położona poza 
granicami opracowania planu 
miejscowego. Granica planu 
sytuowana jest na granicy 
geodezyjnej oddzielającej 
posesje znajdujące się po 
południowej stronie od ulicy 
Strzeleckiej od działki 
geodezyjnej stanowiącej ulicę 
Strzelecką.

10. 07.08.2015 osoba 
fizyczna

10.4. Sprostowanie w opracowaniach, że rowy 
łączące stawy nie są rowami melioracyjnymi, a 
częścią naturalnego cieku wodnego 
widocznego na mapach, biegnącego od 
Zalasewa do Jeziora Swarzędzkiego.

cały obszar 
planu

cały obszar 
planu

X 10.4.  Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany teren stanowi rów 
melioracyjny oznaczony 
symbolem C-B.
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Rozdział 5.

Uwagi wniesione do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 listopada 2015 r. do 3 grudnia 2015 r., termin 
składania uwag do 17 grudnia 2015 r. (V wyłożenie).

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w sprawie 

rozpatrzenia uwagiLp.
Data 

wpływu 
uwagi

Zgłaszający 
uwagi Treść uwagi

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy

uwaga

uwaga
uwzględniona

uwaga nie- 
uwzględniona

Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 16.12.2015 osoba fizyczna Wielkość oraz położenie tego terenu 

predysponuje ten teren na przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkalną / usługową. 
Bliskość drogi krajowej (ul. Poznańskiej) 
oraz możliwość zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej z ul. Stawnej powoduje, że 
teren idealnie nadaje się na dopuszczenie 
funkcji mieszkalnej / usługowej (MN/U). 
Sąsiedztwo terenów zielonych oraz 
oddzielenie (poprzez układ ulic 
Poznańskiej i Stawnej) od terenów 
zabudowy mieszkaniowej zapewnia 
rozgraniczenie funkcji o różnym 
przeznaczeniu. Działka nr geod. 2208 
podzielona jest napowietrzną siecią 
ciepłowniczą na dwie części. Południowa 
część przeznaczona jest w projekcie 
miejscowego planu na tereny 
mieszkalne/usługowe (MN/U). Część 
północna przeznaczona jest na zieleń 
izolacyjną / wody stojące (ZI/WS). Proszę o 
wprowadzenie korekty w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego poprzez przeznaczenie 
całej działki nr geod. 2208 na tereny 
mieszkalne / usługowe (MN/U).

działka o nr
2208

tereny
ZI/WS
2MN/U

X Uwaga nieuwzględniona. Brak 
możliwości przeznaczenia całej 
działki nr 2208 pod zabudowę  
mieszkaniową jednorodzinną 
wraz z zabudową usługową 
(2MN/U) ze względu na 
sprzeczność takiego 
zamierzenia z obowiązującym 
studium. Północna część działki 
nr 2208 określona jest w 
studium jako – tereny zieleni 
izolacyjnej.

2. 17.12.2015 osoba fizyczna 2.1. Proszę o dopisanie, że tereny zieleni 
izolacyjnej widoczne na załączonej do 
projektu mapie są położone na gruntach 
prywatnych i określenie, jakiego rodzaju 
nasadzeń mają dokonać ich właściciele. 
Ponadto na większości objętych projektem 
posesji pasy te już istnieją, a te 

tereny
3MN/U

4ZI
4MN

tereny
3MN/U

4ZI
4MN

X 2.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wnioskowane zapisy 
wykraczają poza ustawowy 
katalog ustaleń planu 
miejscowego. Lokalizacja 
terenów zieleni izolacyjnej 
wynika z ustaleń Studium 
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wyznaczone na planie leżą w wodzie. Nie 
ma również określenia, jakiej mają być 
szerokości.

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz, natomiast ich 
szerokość została 
zwymiarowana na rysunku 
planu.

2.2. Dlaczego nie ma wyznaczonego pasa 
zieleni izolacyjnej na terenie 3MN/U – 
przecież negatywne oddziaływanie na 
środowisko z terenów usługowych jest 
większe niż z terenów mieszkalnych, na 
których te pasy wyznaczono.

X 2.2. Uwaga nieuwzględniona - 
brak wskazania w Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

2.3. Dlaczego zarówno w projekcie, jak i w 
planie oddziaływania na środowisko 
widnieją zapisy, że ulica Strzelecka leży 
poza granicami opracowania – tereny 4MN 
i 4ZI ujęte w opracowaniach leżą przecież 
przy ulicy Strzeleckiej.

X 2.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Ulica Strzelecka jest położona 
poza granicami opracowania 
planu miejscowego. Granica 
planu sytuowana jest na granicy 
geodezyjnej oddzielającej 
posesje znajdujące się po 
południowej stronie od ulicy 
Strzeleckiej od działki 
geodezyjnej stanowiącej ulicę 
Strzelecką.

2.4. Sprostowanie w opracowaniach, że 
rowy łączące stawy nie są rowami 
melioracyjnymi, a częścią naturalnego 
cieku wodnego widocznego na mapach, 
biegnącego od Zalasewa do Jeziora 
Swarzędzkiego.

X 2.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Uwaga w zakresie konieczności 
sprostowania zapisów 
dotyczących rowów 
melioracyjnych jest bezzasadna 
– plan mówi zarówno o wodach 
powierzchniowych (w tym 
stawach i rzekach) jak i o 
rowach melioracyjnych (ale nie 
w rozumieniu cieków łączących 
poszczególne stawy na 
obszarze opracowania tylko o 
innych rowach melioracyjnych, 
np. wydłuż dróg, które znajdują 
się/mogą się znajdować na 
terenie opracowania)

2.5. W planie oddziaływania na środowisko 
napisano, że tereny będące przedmiotem 
opracowania są położone w 
niebezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 i nie są z nią połączone, co 
jest oczywistą nieprawdą – są połączone 

X 2.5. Uwaga nieuwzględniona. 
Obszar opracowania planu 
miejscowego nie znajduje się na 
terenie obszaru Natura 2000. 
Obszar Natura 2000 znajduje 
się na północ od granic planu i 
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ciekiem wodnym wypływającym ze stawu 
przy ulicy Strzeleckiej, przez co 
opracowanie jest wadliwe i wymaga 
poprawy.

brak jest styczności granic 
terenu opracowania planu z 
obszarem Natura 2000.

3.1. Tereny oznaczone symbolem 4ZI są 
zlokalizowane w obrębie będącym 
prywatną własnością. W związku z tym 
utworzenie pasa zieleni izolacyjnej narusza 
prywatną własność. W moim przypadku 
granica przebiega w wodzie co 
skutkowałoby pozbawieniem mnie części 
działki poprzez zieleń izolacyjną. 
Nadmieniam, że teren 4ZI są gruntami 
ornymi co uniemożliwia jakąkolwiek 
zabudowę, a określenie właścicielom 
jakiego rodzaju nasadzeń mają dokonać 
jest naruszeniem prawa.

X 3.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Uwagę w zakresie usunięcia 
terenu 4ZI w postaci pasa 
zieleni izolacyjnej rozdzielającej 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej od terenów wód 
powierzchniowych śródlądowych 
uznaje się bezzasadną – 
wyznaczony teren ZI wynika 
z ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

3.2. Dlaczego nie uwzględniono 
odizolowania przekształconych terenów 
działalności usługowej 3MN/U od wpływu 
na środowisko poprzez ustanowienie pasa 
zieleni izolacyjnej. Przecież negatywne 
oddziaływanie na środowisko  z terenów 
usługowych może być znacznie większe 
niż z terenów mieszkalnych na których te 
pasy wyznaczono.

X 3.2. Uwaga nieuwzględniona - 
brak wskazania w Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

3. 15.12.2015 osoba fizyczna

3.3. W planie oddziaływania na środowisko 
napisano, że tereny będące przedmiotem 
opracowania są położone w 
niebezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 i nie są z nią połączone, co 
jest oczywistą nieprawdą – są połączone 
ciekiem wodnym (o nazwie Mielcuch) 
wypływającym ze stawu przy ulicy 
Strzeleckiej, przez co opracowanie jest 
wadliwe.

tereny
4ZI

3MN/U

tereny
4ZI

3MN/U

X 3.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Obszar opracowania planu 
miejscowego nie znajduje się na 
terenie obszaru Natura 2000. 
Obszar Natura 2000 znajduje 
się na północ od granic planu i 
brak jest styczności granic 
terenu opracowania planu z 
obszarem Natura 2000.

4.1. § 8 ust. 5 pkt 8 projektu planu – wnosi 
się o ujednolicenie wielkości nowo 
wydzielanych działek dla wszystkich 
terenów objętych planem (jak w § 8 ust. 1 
pkt 9 – w szczególności jak w przypadku 
terenu 4 MN) – tj. min. wielkość działki 600 
m;

X 4.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalona minimalna 
powierzchnia nowo wydzielanej 
działki odpowiada standardom 
dla rodzaju zabudowy na 
przedmiotowym terenie.

4. 15.12.2015 osoba fizyczna

4.2. § 8 ust. 5 ust. 12 projektu planu – 
wnoszę o wprowadzenie zapisu tożsamego 
jak w § 8 ust. 1 pkt 12 – tj. na terenie 4 MN 

tereny
7ZI

3MN/U

tereny
7ZI

3MN/U

X 4.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane parametry wynikają 
z wydanej dla tego terenu 
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– „ustala się dachy płaskie lub dachy 
skośne o kącie nachylenia głównych połaci 
dachowych od 35º do 45º”

decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

4.3. § 8 ust. 5 pkt 12 projektu planu – 
wnoszę o wprowadzenie wysokości 
zabudowy do 12 m dla całego terenu 
3MN/U projektu planu miejscowego, 
albowiem jego część jest już 
uwarunkowana taką wysokością wg 
ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na 
budowę – wnosi się zatem o kontynuację 
funkcji.

X 4.3. Uwaga nieuwzględniona.
Wskazane parametry wynikają 
z wydanej dla tego terenu 
decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

4.4. Wnoszę o wprowadzenie w zakresie 
wysokości budynków na terenie 3MN/U 
zapisu: „Wysokość budynków 
mieszkalnych i mieszkalno – usługowych 
nie więcej niż 12 m od poziomu terenu do 
najwyższego punktu krawędzi dachu.
Uzasadnienie: Projekt przewiduje 
maksymalną wysokość zabudowy 9 i 10 m, 
podczas gdy zatwierdzony już projekt 
budowlany dla działki sąsiedniej przewiduje 
wysokość zabudowy 12 m, oznacza to iż 
działki sąsiednie będą nierówno 
potraktowane do sąsiedztwa – czyli stanu 
prawnego już obowiązującego, podczas 
gdy projekt planu miejscowego zgodnie z 
ustawą ma obowiązek brać pod uwagę 
dotychczasowy stan prawny. Co więcej z 
uwagi na ukształtowanie terenu – działki 
wnioskodawcy na obszarze 3MN/U są 
położone wysokościowo niżej – spadek 
ukształtowania terenu do zbiornika 
wodnego – różnica terenów 6 m w 
stosunku do terenu po drugiej stronie drogi 
2KDW – co oznacza, że kominy obiektów 
na terenie 3MN/U będą na wysokości 
parteru budynków = okien budynków 
położonych przy w/w ul. Krańcowej i  I.  
Paderewskiego.

X 4.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Uwaga bezzasadna. Projekt 
planu zakłada:
wysokość budynków 
mieszkalnych i mieszkano – 
usługowych: do 2 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze 
użytkowe, nie więcej niż 9 m od 
poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu, nie więcej niż 4,5 
m od poziomu terenu do okapu;
dla budynków usługowych 
wysokość: do 3 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze 
użytkowe, nie więcej niż 12,0 m 
od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu, nie 
więcej niż 9,0 m od poziomu 
terenu do okapu;
wysokość budynków 
garażowych i gospodarczo-
garażowych: 1 kondygnacja 
nadziemna, nie więcej niż 3,0 m 
od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu 
płaskiego.

4.5. Wnoszę o zmianę przeznaczenia 
terenu 6ZI – na teren o przeznaczeniu 6U - 
jako parking z zielenią. Wniosek 
uzasadniony jest tym, iż pozostawienie 
terenu jako ZI, staje się bezużyteczne dla 
właściciela i skutkować będzie 

X 5. Uwaga uwzględniona poprzez 
dopuszczenie na terenie 6ZI 
lokalizacji miejsc postojowych.
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obowiązkiem wykupu terenu na cele 
publiczne przez Miasto i Gminę Swarzędz.
5.1. Zwracam się z prośbą o zmianę 
minimalnej powierzchni nowo wydzielonych 
działek terenu oznaczonego symbolem 
1MN/U z 1000 m2 na 800  m2.

X 5.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalona minimalna 
powierzchnia nowo wydzielanej 
działki odpowiada standardom 
dla rodzaju zabudowy na 
przedmiotowym terenie.

5. 17.12.2015 osoba fizyczna

5.2. Zwracam się z prośbą o umożliwienie 
wykonania na terenie oznaczonym 
symbolem 1MN/U zabudowy bliźniaczej 
jednorodzinnej.

teren
1MN/U

teren
1MN/U

X 5.2. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
bliźniacza nie jest wskazana dla 
przedmiotowego terenu, na 
którym dopuszcza się zarówno 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną jak i zabudowę 
usługową na działkach o 
minimalnej powierzchni 
1000 m2.

6. 30.11.2015 osoba fizyczna W związku z posiadaniem gospodarstwa 
rolnego o pow. 3,96  ha w Sopotni Wielkiej 
gmina Jeleśnia powiat Żywiec oraz 
nieruchomości rolnej w Swarzędzu dz. 
1565/2 przy ulicy Stawnej 12, mamy łączne 
zobowiązania podatkowe i nie zgadzamy 
się na wprowadzenie zmian dotyczących 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego przy ulicy Stawnej 12 
dotyczącej dz. 1565/2, która ma status 
gruntów rolnych RV i  użytków rolnych B-
Rv.

działka nr 
1565/2

tereny
1MN/U
ZI/WS

X Uwaga nieuwzględniona. Plan 
miejscowy określa nowe 
przeznaczenie terenu, ale nie 
nakazuje wprowadzenia tej 
zmiany w określonym terminie, 
tzn. w przypadku braku podjęcia 
jakiegokolwiek procesu 
inwestycyjnego plan miejscowy 
pozwala na zachowanie 
istniejącej funkcji 
zainwestowania terenu. Na 
marginesie należy dodać, że 
działka nr 1565/2 położona jest 
na obszarze miasta Swarzędza 
podlegającemu urbanizacji.
Dodatkowo wnioskowana 
funkcja jest sprzeczna z 
ustaleniami  Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

7. 15.12.2015 osoba fizyczna Z uwagi na fakt, że staw położony w 
bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Stawnej, 
ma połączenie z jeziorem Swarzędzkim, 
który jest przypisany do projektu Natura 
2000, dlatego też powinno się zrobić 

działka o nr 
1565/2

tereny
1MN/U
ZI/WS

X Uwaga nieuwzględniona. Część 
działki nr 1565/2 przeznaczona 
jest w planie miejscowym pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną wraz z zabudową 
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wszystko by przywrócić dopływy wody 
gruntowej oraz i burzowej., która 
oczyszczała wodę w stawie z 
zanieczyszczeń. Ścieki wypływające z rur  
z trzech bloków przy ulicy Poznańskiej oraz 
z paru z Zatorza, przedostają się do jeziora 
Swarzędzkiego. Jeśli doprowadzimy do 
całkowitej degradacji naturalnego 
środowiska, które jest ujęte w projekcie 
Natura 200 z uwagi na jezioro Swarzędzkie 
to marny nasz los. Dlatego też bardzo 
proszę by nasza działka o nr 1565/2 nadal 
była integralną częścią stawu i proszę nie 
zmieniać jej na teren usługowo – 
budowlany, by pozostała decyzją Starosty 
Poznańskiego z dnia 05.11.2014. Działka 
1565/2 w dużej mierze jest naturalną 
częścią zbiornika wodnego gdyż ma na 
całej jej długości ze stawem, granicę 
wodną i jest jej naturalną częścią.

usługową, cześć – pas terenu 
wydłuż wysychającego stawu 
przeznaczona jest pod tereny 
zieleni izolacyjnej i wody 
powierzchniowe śródlądowe. 
Ponadto część działki nr 1565/2 
jest zabudowana, tym samym 
brak jest możliwości określenia, 
że cała działka nr 1565/2 jest 
działką, która jest „integralną 
częścią stawu”.

8. 17.12.2015 osoba fizyczna 8.1. Prośba o poprawienie części graficznej 
planu zwanej rysunkiem planu – załącznik 
nr 1 oraz uwzględnienie zmian w tekście, 
poprzez wrysowanie terenu zieleni 
izolacyjnej 3ZI na działkach nr 1211/7, 
1211/8, 1211/9 teren 3MN/U od strony 
działki o nr 1211/3 – 1WS, szerokości 
dokładnie takiej samej jak ma to miejsce na 
działkach nr 1557, 1210/8, 1210/9, 
1210/10, 1210/11, 1210/12, 1210/13, 
1210/14, 1210/15 – teren 4MN od strony 
1WS. Teren zieleni izolacyjnej będzie miał 
na celu ochronę istniejącej już w tym 
miejscu fauny i flory. Linia brzegowa 
każdego zbiornika wodnego jest 
szczególnie istotna dla bytowania i 
rozmnażania się żyjących tam zwierząt 
(objętych ścisła ochroną). Nie można 
pozwolić na to, aby w ten ekosystem 
została wprowadzona sztuczna 
infrastruktura zagrażająca znajdującym się 
tam gatunkom, a bez takiego zapisu 
istnieje możliwość utwardzenia brzegu w 
sztuczny sposób np. betonem, co 
uniemożliwi egzystencję zarówno zwierząt 
jak i roślin. Ponadto działalność usługowa 

obszar całego 
planu

obszar całego 
planu

X 8.1. Uwaga nieuwzględniona - 
brak zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.
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jest bardziej uciążliwa niż teren zabudowy 
jednorodzinnej, dlatego zaplanowanie 
zieleni izolacyjnej wzdłuż terenu 3MN/U 
jest bardziej logiczne i potrzebne niż 
wzdłuż terenu 4MN. Poglądowy szkic w 
załączniku nr 1 – Mapa. Taki teren był 
wprowadzony w poprzednim wyłożeniu 
planu – załącznik nr 2 – mapa z 
poprzedniego wyłożenia.
8.2. Prośba o wykreślenie zapisu §4 punkt 
1 „lub blachy”. Budynki garażowe 
wykonane z blachy są bardzo popularne 
oraz niedrogie, zwłaszcza sprzedawane 
jako gotowy wyrób. Mieszkańcy terenu 
objętego planem należą do klasy średniej i 
nie stać ich na drogie rozwiązania 
architektoniczne takie jak budowa „szop” 
czy garaży z drewna, cięgieł itp.

X 8.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Zapis ten ma na celu 
zachowanie ładu 
przestrzennego.

8.3. §8 punkt 1. Podpunkt 2) dopuścić 
możliwość posiadania oddzielnie budynku 
garażowego i budynku gospodarczego, 
Zapis miał by brzmienie „jednego budynku 
garażowego i jednego budynku 
gospodarczego lub jednego budynku 
gospodarczo-garażowego”.

X 8.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Zapis ten ma na celu 
zachowanie ładu 
przestrzennego.

8.4. §8 punkt 5 podpunkt 5) zmianę 
powierzchni zabudowy na 25% działki oraz 
podpunkt 7) minimalną powierzchnię 
terenu biologicznie czynnego na 50% 
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
wszystkich pozostałych posiadaczy działek 
oraz zmiany podpunktu 13a) „do 2 
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
użytkowe” podpunkt 13 b) „nie więcej niż 9 
m..”; podpunkt 13 c) nie więcej niż 4,5 m 
…” zgodnie z wytycznymi dla pozostałych 
terenów objętych planem w celu 
zapobiegnięcia powstania „betonowej 
pustyni” drastycznie szpecącej okolicę. 
Żadne z budynków na terenie objętym 
planem nie przekraczają dwóch 
kondygnacji nawet te usługowe i działki są 
w większej części pokryte terenem 
biologicznie czynnym.

X 8.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane parametry wynikają 
z charakteru dopuszczonej na 
terenie 3MN/U funkcji 
mieszkalno-usługowej oraz 
wydanej dla tego terenu decyzji 
o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

8.5. Punkt 8 podpunkt 1) dopisanie „funkcja 
rekreacyjna niekomercyjna na potrzeby 

X 8.5. Uwaga nieuwzględniona w 
zakresie całkowitego 
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własne właściciela działki” lub całkowite 
wykreślenie tego punktu. W przypadku 
funkcji rekreacyjnej na terenie 1WS istnieje 
duże prawdopodobieństwo naruszania 
przez osoby niepożądane granic działek i 
wtargnięcie na posesje z terenu 4MN/4ZI, 
ponieważ w większości granice znajdują 
się pod wodą.

wykreślenia punktu 8 ppkt. 1). W 
projekcie planu po uwadze 
doprecyzowano zapisy dla 
terenów WS, o funkcję 
rekreacyjną niekomercyjną, 
realizowaną na potrzeby własne 
właścicieli działek.

8.6. Wykreślenie 7KDW z §12 z punktu 1 
podpunkt c), h). Droga nie była wykazana 
w poprzednim wyłożeniu planu tak jak 
fragment terenu zielonego 3ZI od strony 
działki nr 1212. W poprzednich uwagach 
składała tylko wniosek o usunięcie z planu 
części terenu 3ZI. Teren 5MN posiada 
dojazd z ul. Kasprowicza. Wnosi o 
usunięcie w części dorysowanego terenu 
3ZI zlokalizowanego przy 5MN.

X 8.6. Uwaga nieuwzględniona. 
Zmiany w zakresie terenów 
7KDW i 3ZI wynikają z 
uwzględnionych uwag po drugim 
wyłożeniu projektu planu, jako 
zgodne z  ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

9.1. Prośba o umieszczenie w planie 
terenu zieleni izolacyjnej 3ZI na działkach o 
nr 1211/7, 1211/8, 1211/9 terem 3MN/U od 
strony działki nr 1211/3 – 1WS, szerokości 
takiej jak na działkach nr nr 1557, 1210/8, 
1210/9, 1210/10, 1210/11, 1210/12, 
1210/13, 1210/14, 1210/15 – teren 4MN od 
strony 1WS. Główny cel to ochrona fauny i 
flory zbiornika wodnego.

X 9.1. Uwaga nieuwzględniona - 
brak zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

9.2. Prośba o wykreślenie zapisu §4 punkt 
1 „lub blachy” i dopuścić
możliwość posiadania choćby gotowego 
garażu wykonanego właśnie z blachy.

X 9.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Zapis ten ma na celu 
zachowanie ładu 
przestrzennego.

9.3. §8 punkt 1 podpunkt 2) dopuścić 
możliwość posiadania oddzielnie budynku 
garażowego i budynku gospodarczego, 
Zapis miał by brzmienie „jednego budynku 
garażowego i jednego budynku 
gospodarczego lub jednego budynku 
gospodarczo-garażowego.

X 9.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Zapis ten ma na celu 
zachowanie ładu 
przestrzennego.

9. 17.12.2015 osoba fizyczna

9.4. §8 punkt 5 podpunkt 5) zmianę 
powierzchni zabudowy na 25% działki oraz 
podpunkt 7) minimalną powierzchnię 
terenu biologicznie czynnego na 50% 
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
wszystkich pozostałych posiadaczy działek.

obszar całego 
planu

obszar całego 
planu

X 9.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane parametry wynikają 
z charakteru dopuszczonej na 
terenie 3MN/U funkcji 
mieszkalno-usługowej oraz 
wydanej dla tego terenu decyzji 
o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

Id: A2AEFE64-12BA-43E5-AAD0-219443CA3C0D. Podpisany Strona 70



9.5. Zmiany §8 punkt 5 podpunkt 10) 
wysokość z 1,0 m na 0,5 m.

X 9.5. Uwaga nieuwzględniona. 
Zapis ten ma na celu 
zachowanie ładu 
przestrzennego.

9.6. Zmiany §8 punkt 5 podpunktu 13a) „do 
2 kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze użytkowe” podpunkt 13 b) „nie 
więcej niż 9 m..”; podpunkt 13 c) nie więcej 
niż 4,5 m …”; tak jak ma to miejsce na 
pozostałym terenie objętym planem, 
unikając zaburzenia ładu 
architektonicznego.

X 9.6. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane parametry wynikają 
z charakteru dopuszczonej na 
terenie 3MN/U funkcji 
mieszkalno-usługowej oraz 
wydanej dla tego terenu decyzji 
o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

9.7. §8 punkt 8 podpunkt 1) całkowite 
wykreślenie tego punktu. W przypadku 
funkcji rekreacyjnej na terenie 1WS lub 
„funkcji rekreacyjnej niekomercyjnej na 
potrzeby własne właściciela działki” tak jak 
ma to miejsce na terenach ZI. W innym 
przypadku istnieje duże 
prawdopodobieństwo naruszenia przez 
osoby niepożądane granic działek i 
wtargnięcie na posesje z terenu 4MN / 4ZI.

X 9.7. Uwaga nieuwzględniona w 
zakresie całkowitego 
wykreślenia punktu 8 ppkt. 1). W 
projekcie planu po uwadze 
doprecyzowano zapisy dla 
terenów WS, o funkcję 
rekreacyjną niekomercyjną, 
realizowaną na potrzeby własne 
właścicieli działek.

9.8. Prośba o wykreślenie 7KDW z §12 
punkt 1 podpunkt c), h). Teren 5MN 
posiada dojazd z ul. Kasprowicza.

X 9.8. Uwaga nieuwzględniona. 
Zmiany w zakresie terenów 
7KDW i 3ZI wynikają z 
uwzględnionych uwag po drugim 
wyłożeniu projektu planu, jako 
zgodne z  ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

10. 16.12.2015 osoba fizyczna 10.1. Zmianę przebiegu południowej 
granicy terenu 6MN z terenem 4ZI w taki 
sposób, aby powiększyć teren 6MN. Zieleń 
izolacyjna została wyznaczona w 
obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowywania 
przestrzennego Gminy Swarzędz jako pas 
terenu wzdłuż fragmentu cieku łączącego 
zbiorniki wodne, równolegle do jego 
przebiegu. Pozostały teren w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(II.5.M). Projekt planu nie może naruszać 
ustaleń studium. Prosi zatem o zwężenie 

działki o nr 
1561/2
1561

1561/8
1561/11 
1561/12

tereny
2MN
6MN

1MN/U
4ZI
5ZI

1WS
ZI/WS
4KDW

X 10.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wyznaczony teren zieleni 
izolacyjnej wynika z ustaleń 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.
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pasa terenu zieleni izolacyjnej 4ZI na 
fragmencie wzdłuż cieku łączącego teren 
1WS oraz zbiornik wodny na terenie 
ZI/WS.
10.2. Dopuszczenie na terenie 6MN 
maksymalnie 30% powierzchni zabudowy.

X 10.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalony parametr odpowiada 
standardom dla rodzaju 
zabudowy na przedmiotowym 
terenie.

10.3. Doprowadzenie projektu planu do 
stanu, który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz i zmianę przeznaczenia terenu 
5ZI na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinne, oznaczony symbolem MN 
oraz kolorem brązowym. Zaproponowane 
w projekcie planu przeznaczenie na teren 
zieleni izolacyjnej narusza ustalenia 
studium. Na rysunku studium teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZI 
jest przeznaczony pod zabudowę z 
dominacją zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (II.5.M).
Proponowany sposób zagospodarowania 
działek o nr ewid. 1561/11 i 1561/12 jest 
bardziej ograniczony niż określa 
obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Przeznaczenie tego 
terenu na zieleń izolacyjną ogranicza 
możliwości inwestycyjne na działkach, 
ponieważ podstawą do wyliczenia procentu 
zabudowy na fragmentach ww. działek, 
położonych na terenie 2MN, jest dużo 
mniejsza powierzchnia. Prosi zatem o 
przeznaczenie terenu 5ZI na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub dopuszczenie na terenie działek 
1561/11 i 1561/12 40% powierzchni 
zabudowy.

X 10.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane działki w większości 
przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową, natomiast teren 
zieleni izolacyjnej wprowadzono 
na terenie o szerokości około 10 
metrów zlokalizowanym między 
ciepłociągiem, a drogą (ul. 
Stawna).

10.4. Zmianę przebiegu linii zabudowy na 
terenie 2MN w sąsiedztwie nawrotki drogi 
4KDW w taki sposób, aby była ona 
równoległa do granicy terenu 4KDW.

X 10.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalone linie zabudowy 
umożliwiają zachowanie ładu 
przestrzennego.
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10.5. Ograniczenie wielkości nawrotki drogi 
wewnętrznej 4KDW albo zlokalizowanie jej 
sprawiedliwie po obu stronach pasa 
drogowego, ponieważ w ten sposób nie 
zmniejszy możliwości inwestycyjnych ani 
na terenie 2MN ani na terenie 1MN/U.

X 10.5. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu uwaga jest 
bezzasadna, gdyż 
ukształtowanie drogi 4KDW 
wynika z obecnych granic 
nieruchomości, a planowane 
poszerzenie w większości 
zlokalizowane jest na 
nieruchomości sąsiedniej.

10.6. Dopuszczenie na terenie 2MN 
lokalizacji usług o powierzchni nie 
przekraczającej 50% powierzchni 
użytkowej projektowanej zabudowy. Teren 
ten w studium jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (II.5.M), 
dlatego lokalizacja usług we 
wnioskowanym zakresie nie naruszy 
ustaleń tego dokumentu. Ponadto w 
sąsiedztwie terenu 2MN znajdują się tereny 
MN/U i lokalizacja usług w nieco większym 
zakresie niż dopuszczają to przepisy 
odrębne nie pozostanie w sprzeczności z 
zasadami ładu przestrzennego ani nie 
spowoduje uciążliwości dla istniejącej 
zabudowy.

X 10.6. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie 
funkcji mieszkaniowej jako 
dominującej. Poza tym Prawo 
budowlane dopuszcza w 
budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym wydzielenie 
lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

10.7. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej, wydzielonej z 
terenu działki ewidencyjnej o numerze 
1561/8 i dostępnej z drogi wewnętrznej 
1KDW, ponieważ zgodnie z zapisem §8 
ust. 2 pkt 8, mówiącym o minimalnej 
szerokości frontu, nie będzie mogła być 
wydzielona, choć spełnia warunek 
powierzchniowy.

X 10.7. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

10.8. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej  o nr 1561/11 i 
dostępne z drogi wewnętrznej 4KDW, 
ponieważ zgodnie z zapisem 8 ust. 2 pkt 8, 
mówiącym o minimalnej szerokości frontu, 
nie będzie mogła uzyskać pozwolenia na 
budowę.

X 10.8. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

11. 16.12.2015 osoba fizyczna 11.1. Zmianę przebiegu południowej 
granicy terenu 6MN z terenem 4ZI w taki 
sposób, aby powiększyć teren 6MN. Zieleń 
izolacyjna została wyznaczona w 

działki o nr 
1561/2
1561

1561/8

tereny
2MN
6MN

1MN/U

X 11.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wyznaczony teren zieleni 
izolacyjnej wynika z ustaleń 
Studium uwarunkowań i 
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obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowywania 
przestrzennego Gminy Swarzędz jako pas 
terenu wzdłuż fragmentu cieku łączącego 
zbiorniki wodne, równolegle do jego 
przebiegu, Pozostały teren w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(II.5.M). Projekt planu nie może naruszać 
ustaleń studium, Prosi zatem o zwężenie 
pasa terenu zieleni izolacyjnej 4ZI na 
fragmencie wzdłuż cieku łączącego teren 
1WS oraz zbiornik wodny na terenie 
ZI/WS.

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

11.2. Dopuszczenie na terenie 6MN 
maksymalnie 30% powierzchni zabudowy.

11.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalony parametr odpowiada 
standardom dla rodzaju 
zabudowy na przedmiotowym 
terenie.

11.3. Doprowadzenie projektu planu do 
stanu, który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz i zmianę przeznaczenia terenu 
5ZI na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinne, oznaczony symbolem MN 
oraz kolorem brązowym. Zaproponowane 
w projekcie planu przeznaczenie na teren 
zieleni izolacyjnej narusza ustalenia 
studium. Na rysunku studium teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZI 
jest przeznaczony pod zabudowę z 
dominacją zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (II.5.M).
Proponowany sposób zagospodarowania 
działek o nr ewid. 1561/11 i 1561/12 jest 
bardziej ograniczony niż określa 
obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Przeznaczenie tego 
terenu na zieleń izolacyjną ogranicza 
możliwości inwestycyjne na działkach, 
ponieważ podstawą do wyliczenia procentu 
zabudowy na fragmentach ww. działek, 
położonych na terenie 2MN, jest dużo 
mniejsza powierzchnia. Prosi zatem o 

1561/11
1561/12

4ZI
5ZI

1WS
ZI/WS
4KDW

X 11.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane działki w większości 
przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową, natomiast teren 
zieleni izolacyjnej wprowadzono 
na terenie o szerokości około 10 
metrów zlokalizowanym między 
ciepłociągiem, a drogą (ul. 
Stawna).
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przeznaczenie terenu 5ZI na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub dopuszczenie na terenie działek 
1561/11 i 1561/12 40% powierzchni 
zabudowy.
11.4. Zmianę przebiegu linii zabudowy na 
terenie 2MN w sąsiedztwie nawrotki drogi 
4KDW w taki sposób, aby była ona 
równoległa do granicy terenu 4KDW.

X 11.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalone linie zabudowy 
umożliwiają zachowanie ładu 
przestrzennego.

11.5. Ograniczenie wielkości nawrotki drogi 
wewnętrznej 4KDW albo zlokalizowanie jej 
sprawiedliwie po obu stronach pasa 
drogowego, ponieważ w ten sposób nie 
zmniejszy możliwości inwestycyjnych ani 
na terenie 2MN ani na terenie 1MN/U.

X 11.5. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu uwaga jest 
bezzasadna, gdyż 
ukształtowanie drogi 4KDW 
wynika z obecnych granic 
nieruchomości, a planowane 
poszerzenie w większości 
zlokalizowane jest na 
nieruchomości sąsiedniej.

11.6. Dopuszczenie na terenie 2MN 
lokalizacji usług o powierzchni nie 
przekraczającej 50% powierzchni 
użytkowej projektowanej zabudowy. Teren 
ten w studium jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (II.5.M), 
dlatego lokalizacja usług we 
wnioskowanym zakresie nie naruszy 
ustaleń tego dokumentu. Ponadto w 
sąsiedztwie terenu 2MN znajdują się tereny 
MN/U i lokalizacja usług w nieco większym 
zakresie niż dopuszczają to przepisy 
odrębne nie pozostanie w sprzeczności z 
zasadami ładu przestrzennego ani nie 
spowoduje uciążliwości dla istniejącej 
zabudowy.

X 11.6. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie 
funkcji mieszkaniowej jako 
dominującej. Poza tym Prawo 
budowlane dopuszcza w 
budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym wydzielenie 
lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

11.7. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej, wydzielonej z 
terenu działki ewidencyjnej o numerze 
1561/8 i dostępnej z drogi wewnętrznej 
1KDW, ponieważ zgodnie z zapisem §8 
ust. 2 pkt 8, mówiącym o minimalnej 
szerokości frontu, nie będzie mogła być 
wydzielona, choć spełnia warunek 
powierzchniowy.

X 11.7. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

11.8. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej  o nr 1561/11 i 

X 11.8. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
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dostępne z drogi wewnętrznej 4KDW, 
ponieważ zgodnie z zapisem 8 ust. 2 pkt 8, 
mówiącym o minimalnej szerokości frontu, 
nie będzie mogła uzyskać pozwolenia na 
budowę.

szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

12.1. Zmianę przebiegu południowej 
granicy terenu 6MN z terenem 4ZI w taki 
sposób, aby powiększyć teren 6MN. Zieleń 
izolacyjna została wyznaczona w 
obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowywania 
przestrzennego Gminy Swarzędz jako pas 
terenu wzdłuż fragmentu cieku łączącego 
zbiorniki wodne, równolegle do jego 
przebiegu, Pozostały teren w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(II.5.M). Projekt planu nie może naruszać 
ustaleń studium, Prosi zatem o zwężenie 
pasa terenu zieleni izolacyjnej 4ZI na 
fragmencie wzdłuż cieku łączącego teren 
1WS oraz zbiornik wodny na terenie 
ZI/WS.

X 12.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wyznaczony teren zieleni 
izolacyjnej wynika z ustaleń 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

12.2. Dopuszczenie na terenie 6MN 
maksymalnie 30% powierzchni zabudowy.

X 12.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalony parametr odpowiada 
standardom dla rodzaju 
zabudowy na przedmiotowym 
terenie.

12. 16.12.2015 osoba fizyczna

12.3. Doprowadzenie projektu planu do 
stanu, który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz i zmianę przeznaczenia terenu 
5ZI na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinne, oznaczony symbolem MN 
oraz kolorem brązowym. Zaproponowane 
w projekcie planu przeznaczenie na teren 
zieleni izolacyjnej narusza ustalenia 
studium. Na rysunku studium teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZI 
jest przeznaczony pod zabudowę z 
dominacją zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (II.5.M).
Proponowany sposób zagospodarowania 
działek o nr ewid. 1561/11 i 1561/12 jest 
bardziej ograniczony niż określa 

działki o nr 
1561/2
1561

1561/8
1561/11
1561/12

tereny
2MN
6MN

1MN/U
4ZI
5ZI

1WS
ZI/WS
4KDW

X 12.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane działki w większości 
przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową, natomiast teren 
zieleni izolacyjnej wprowadzono 
na terenie o szerokości około 10 
metrów zlokalizowanym między 
ciepłociągiem, a drogą (ul. 
Stawna).
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obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Przeznaczenie tego 
terenu na zieleń izolacyjną ogranicza 
możliwości inwestycyjne na działkach, 
ponieważ podstawą do wyliczenia procentu 
zabudowy na fragmentach ww. działek, 
położonych na terenie 2MN, jest dużo 
mniejsza powierzchnia. Prosi zatem o 
przeznaczenie terenu 5ZI na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub dopuszczenie na terenie działek 
1561/11 i 1561/12 40% powierzchni 
zabudowy.
12.4. Zmianę przebiegu linii zabudowy na 
terenie 2MN w sąsiedztwie nawrotki drogi 
4KDW w taki sposób, aby była ona 
równoległa do granicy terenu 4KDW.

X 12.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalone linie zabudowy 
umożliwiają zachowanie ładu 
przestrzennego.

12.5. Ograniczenie wielkości nawrotki drogi 
wewnętrznej 4KDW albo zlokalizowanie jej 
sprawiedliwie po obu stronach pasa 
drogowego, ponieważ w ten sposób nie 
zmniejszy możliwości inwestycyjnych ani 
na terenie 2MN ani na terenie 1MN/U.

X 12.5. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu uwaga jest 
bezzasadna, gdyż 
ukształtowanie drogi 4KDW 
wynika z obecnych granic 
nieruchomości, a planowane 
poszerzenie w większości 
zlokalizowane jest na 
nieruchomości sąsiedniej.

12.6. Dopuszczenie na terenie 2MN 
lokalizacji usług o powierzchni nie 
przekraczającej 50% powierzchni 
użytkowej projektowanej zabudowy. Teren 
ten w studium jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (II.5.M), 
dlatego lokalizacja usług we 
wnioskowanym zakresie nie naruszy 
ustaleń tego dokumentu. Ponadto w 
sąsiedztwie terenu 2MN znajdują się tereny 
MN/U i lokalizacja usług w nieco większym 
zakresie niż dopuszczają to przepisy 
odrębne nie pozostanie w sprzeczności z 
zasadami ładu przestrzennego ani nie 
spowoduje uciążliwości dla istniejącej 
zabudowy.

X 12.6. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie 
funkcji mieszkaniowej jako 
dominującej. Poza tym Prawo 
budowlane dopuszcza w 
budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym wydzielenie 
lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

12.7. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej, wydzielonej z 

X 12.7. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
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terenu działki ewidencyjnej o numerze 
1561/8 i dostępnej z drogi wewnętrznej 
1KDW, ponieważ zgodnie z zapisem §8 
ust. 2 pkt 8, mówiącym o minimalnej 
szerokości frontu, nie będzie mogła być 
wydzielona, choć spełnia warunek 
powierzchniowy.

szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

12.8. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej  o nr 1561/11 i 
dostępne z drogi wewnętrznej 4KDW, 
ponieważ zgodnie z zapisem 8 ust. 2 pkt 8, 
mówiącym o minimalnej szerokości frontu, 
nie będzie mogła uzyskać pozwolenia na 
budowę.

X 12.8. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

13.1. Zmianę przebiegu południowej 
granicy terenu 6MN z terenem 4ZI w taki 
sposób, aby powiększyć teren 6MN. Zieleń 
izolacyjna została wyznaczona w 
obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowywania 
przestrzennego Gminy Swarzędz jako pas 
terenu wzdłuż fragmentu cieku łączącego 
zbiorniki wodne, równolegle do jego 
przebiegu, Pozostały teren w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(II.5.M). Projekt planu nie może naruszać 
ustaleń studium, Prosi zatem o zwężenie 
pasa terenu zieleni izolacyjnej 4ZI na 
fragmencie wzdłuż cieku łączącego teren 
1WS oraz zbiornik wodny na terenie 
ZI/WS.

X 13.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wyznaczony teren zieleni 
izolacyjnej wynika z ustaleń 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

13.2. Dopuszczenie na terenie 6MN 
maksymalnie 30% powierzchni zabudowy.

X 13.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalony parametr odpowiada 
standardom dla rodzaju 
zabudowy na przedmiotowym 
terenie.

13. 16.12.2015 osoba fizyczna

13.3. Doprowadzenie projektu planu do 
stanu, który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz i zmianę przeznaczenia terenu 
5ZI na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinne, oznaczony symbolem MN 
oraz kolorem brązowym. Zaproponowane 
w projekcie planu przeznaczenie na teren 

działki o nr 
1561/2
1561

1561/8
1561/11
1561/12

tereny
2MN
6MN

1MN/U
4ZI
5ZI

1WS
ZI/WS
4KDW

X 13.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane działki w większości 
przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową, natomiast teren 
zieleni izolacyjnej wprowadzono 
na terenie o szerokości około 10 
metrów zlokalizowanym między 
ciepłociągiem, a drogą (ul. 
Stawna).

Id: A2AEFE64-12BA-43E5-AAD0-219443CA3C0D. Podpisany Strona 78



zieleni izolacyjnej narusza ustalenia 
studium. Na rysunku studium teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZI 
jest przeznaczony pod zabudowę z 
dominacją zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (II.5.M).
Proponowany sposób zagospodarowania 
działek o nr ewid. 1561/11 i 1561/12 jest 
bardziej ograniczony niż określa 
obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Przeznaczenie tego 
terenu na zieleń izolacyjną ogranicza 
możliwości inwestycyjne na działkach, 
ponieważ podstawą do wyliczenia procentu 
zabudowy na fragmentach ww. działek, 
położonych na terenie 2MN, jest dużo 
mniejsza powierzchnia. Prosi zatem o 
przeznaczenie terenu 5ZI na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub dopuszczenie na terenie działek 
1561/11 i 1561/12 40% powierzchni 
zabudowy.
13.4. Zmianę przebiegu linii zabudowy na 
terenie 2MN w sąsiedztwie nawrotki drogi 
4KDW w taki sposób, aby była ona 
równoległa do granicy terenu 4KDW.

X 13.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalone linie zabudowy 
umożliwiają zachowanie ładu 
przestrzennego.

13.5. Ograniczenie wielkości nawrotki drogi 
wewnętrznej 4KDW albo zlokalizowanie jej 
sprawiedliwie po obu stronach pasa 
drogowego, ponieważ w ten sposób nie 
zmniejszy możliwości inwestycyjnych ani 
na terenie 2MN ani na terenie 1MN/U.

X 13.5. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu uwaga jest 
bezzasadna, gdyż 
ukształtowanie drogi 4KDW 
wynika z obecnych granic 
nieruchomości, a planowane 
poszerzenie w większości 
zlokalizowane jest na 
nieruchomości sąsiedniej.

13.6. Dopuszczenie na terenie 2MN 
lokalizacji usług o powierzchni nie 
przekraczającej 50% powierzchni 
użytkowej projektowanej zabudowy. Teren 
ten w studium jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (II.5.M), 
dlatego lokalizacja usług we 
wnioskowanym zakresie nie naruszy 
ustaleń tego dokumentu. Ponadto w 

X 13.6 Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie 
funkcji mieszkaniowej jako 
dominującej. Poza tym Prawo 
budowlane dopuszcza w 
budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym wydzielenie 
lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
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sąsiedztwie terenu 2MN znajdują się tereny 
MN/U i lokalizacja usług w nieco większym 
zakresie niż dopuszczają to przepisy 
odrębne nie pozostanie w sprzeczności z 
zasadami ładu przestrzennego ani nie 
spowoduje uciążliwości dla istniejącej 
zabudowy.

nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

13.7. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej, wydzielonej z 
terenu działki ewidencyjnej o numerze 
1561/8 i dostępnej z drogi wewnętrznej 
1KDW, ponieważ zgodnie z zapisem §8 
ust. 2 pkt 8, mówiącym o minimalnej 
szerokości frontu, nie będzie mogła być 
wydzielona, choć spełnia warunek 
powierzchniowy.

X 13.7. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

13.8. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej  o nr 1561/11 i 
dostępne z drogi wewnętrznej 4KDW, 
ponieważ zgodnie z zapisem 8 ust. 2 pkt 8, 
mówiącym o minimalnej szerokości frontu, 
nie będzie mogła uzyskać pozwolenia na 
budowę.

X 13.8. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

14.1. Zmianę przebiegu południowej 
granicy terenu 6MN z terenem 4ZI w taki 
sposób, aby powiększyć teren 6MN. Zieleń 
izolacyjna została wyznaczona w 
obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowywania 
przestrzennego Gminy Swarzędz jako pas 
terenu wzdłuż fragmentu cieku łączącego 
zbiorniki wodne, równolegle do jego 
przebiegu, Pozostały teren w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(II.5.M). Projekt planu nie może naruszać 
ustaleń studium, Prosi zatem o zwężenie 
pasa terenu zieleni izolacyjnej 4ZI na 
fragmencie wzdłuż cieku łączącego teren 
1WS oraz zbiornik wodny na terenie 
ZI/WS.

X 14.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wyznaczony teren zieleni 
izolacyjnej wynika z ustaleń 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

14. 16.12.2015 osoba fizyczna

14.2. Dopuszczenie na terenie 6MN 
maksymalnie 30% powierzchni zabudowy.

działki o nr 
1561/2
1561

1561/8
1561/11
1561/12

tereny
2MN
6MN

1MN/U
4ZI
5ZI

1WS
ZI/WS
4KDW

X 14.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalony parametr odpowiada 
standardom dla rodzaju 
zabudowy na przedmiotowym 
terenie.
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14.3. Doprowadzenie projektu planu do 
stanu, który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz i zmianę przeznaczenia terenu 
5ZI na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinne, oznaczony symbolem MN 
oraz kolorem brązowym. Zaproponowane 
w projekcie planu przeznaczenie na teren 
zieleni izolacyjnej narusza ustalenia 
studium. Na rysunku studium teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZI 
jest przeznaczony pod zabudowę z 
dominacją zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (II.5.M).
Proponowany sposób zagospodarowania 
działek o nr ewid. 1561/11 i 1561/12 jest 
bardziej ograniczony niż określa 
obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Przeznaczenie tego 
terenu na zieleń izolacyjną ogranicza 
możliwości inwestycyjne na działkach, 
ponieważ podstawą do wyliczenia procentu 
zabudowy na fragmentach ww. działek, 
położonych na terenie 2MN, jest dużo 
mniejsza powierzchnia. Prosi zatem o 
przeznaczenie terenu 5ZI na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub dopuszczenie na terenie działek 
1561/11 i 1561/12 40% powierzchni 
zabudowy.

X 14.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane działki w większości 
przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową, natomiast teren 
zieleni izolacyjnej wprowadzono 
na terenie o szerokości około 10 
metrów zlokalizowanym między 
ciepłociągiem, a drogą (ul. 
Stawna).

14.4. Zmianę przebiegu linii zabudowy na 
terenie 2MN w sąsiedztwie nawrotki drogi 
4KDW w taki sposób, aby była ona 
równoległa do granicy terenu 4KDW.

X 14.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalone linie zabudowy 
umożliwiają zachowanie ładu 
przestrzennego.

14.5. Ograniczenie wielkości nawrotki drogi 
wewnętrznej 4KDW albo zlokalizowanie jej 
sprawiedliwie po obu stronach pasa 
drogowego, ponieważ w ten sposób nie 
zmniejszy możliwości inwestycyjnych ani 
na terenie 2MN ani na terenie 1MN/U.

X 14.5. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu uwaga jest 
bezzasadna, gdyż 
ukształtowanie drogi 4KDW 
wynika z obecnych granic 
nieruchomości, a planowane 
poszerzenie w większości 
zlokalizowane jest na 
nieruchomości sąsiedniej.
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14.6. Dopuszczenie na terenie 2MN 
lokalizacji usług o powierzchni nie 
przekraczającej 50% powierzchni 
użytkowej projektowanej zabudowy. Teren 
ten w studium jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (II.5.M), 
dlatego lokalizacja usług we 
wnioskowanym zakresie nie naruszy 
ustaleń tego dokumentu. Ponadto w 
sąsiedztwie terenu 2MN znajdują się tereny 
MN/U i lokalizacja usług w nieco większym 
zakresie niż dopuszczają to przepisy 
odrębne nie pozostanie w sprzeczności z 
zasadami ładu przestrzennego ani nie 
spowoduje uciążliwości dla istniejącej 
zabudowy.

X 14.6. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie 
funkcji mieszkaniowej jako 
dominującej. Poza tym Prawo 
budowlane dopuszcza w 
budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym wydzielenie 
lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

14.7. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej, wydzielonej z 
terenu działki ewidencyjnej o numerze 
1561/8 i dostępnej z drogi wewnętrznej 
1KDW, ponieważ zgodnie z zapisem §8 
ust. 2 pkt 8, mówiącym o minimalnej 
szerokości frontu, nie będzie mogła być 
wydzielona, choć spełnia warunek 
powierzchniowy.

X 14.7. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

14.8. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej  o nr 1561/11 i 
dostępne z drogi wewnętrznej 4KDW, 
ponieważ zgodnie z zapisem 8 ust. 2 pkt 8, 
mówiącym o minimalnej szerokości frontu, 
nie będzie mogła uzyskać pozwolenia na 
budowę.

X 14.8. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

15. 17.12.2015 osoba fizyczna 15.1. Zmianę przebiegu południowej 
granicy terenu 6MN z terenem 4ZI w taki 
sposób, aby powiększyć teren 6MN. Zieleń 
izolacyjna została wyznaczona w 
obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowywania 
przestrzennego Gminy Swarzędz jako pas 
terenu wzdłuż fragmentu cieku łączącego 
zbiorniki wodne, równolegle do jego 
przebiegu, Pozostały teren w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(II.5.M). Projekt planu nie może naruszać 

działki o nr 
1561/2
1561

1561/8
1561/11 
1561/12

tereny
2MN
6MN

1MN/U
4ZI
5ZI

1WS
ZI/WS
4KDW

X 15.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wyznaczony teren zieleni 
izolacyjnej wynika z ustaleń 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.
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ustaleń studium, Prosi zatem o zwężenie 
pasa terenu zieleni izolacyjnej 4ZI na 
fragmencie wzdłuż cieku łączącego teren 
1WS oraz zbiornik wodny na terenie 
ZI/WS.
15.2. Dopuszczenie na terenie 6MN 
maksymalnie 30% powierzchni zabudowy.

X 15.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalony parametr odpowiada 
standardom dla rodzaju 
zabudowy na przedmiotowym 
terenie.

15.3. Doprowadzenie projektu planu do 
stanu, który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz i zmianę przeznaczenia terenu 
5ZI na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinne, oznaczony symbolem MN 
oraz kolorem brązowym. Zaproponowane 
w projekcie planu przeznaczenie na teren 
zieleni izolacyjnej narusza ustalenia 
studium. Na rysunku studium teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZI 
jest przeznaczony pod zabudowę z 
dominacją zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (II.5.M).
Proponowany sposób zagospodarowania 
działek o nr ewid. 1561/11 i 1561/12 jest 
bardziej ograniczony niż określa 
obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Przeznaczenie tego 
terenu na zieleń izolacyjną ogranicza 
możliwości inwestycyjne na działkach, 
ponieważ podstawą do wyliczenia procentu 
zabudowy na fragmentach ww. działek, 
położonych na terenie 2MN, jest dużo 
mniejsza powierzchnia. Prosi zatem o 
przeznaczenie terenu 5ZI na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub dopuszczenie na terenie działek 
1561/11 i 1561/12 40% powierzchni 
zabudowy.

X 15.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane działki w większości 
przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową, natomiast teren 
zieleni izolacyjnej wprowadzono 
na terenie o szerokości około 10 
metrów zlokalizowanym między 
ciepłociągiem, a drogą (ul. 
Stawna).

15.4. Zmianę przebiegu linii zabudowy na 
terenie 2MN w sąsiedztwie nawrotki drogi 
4KDW w taki sposób, aby była ona 
równoległa do granicy terenu 4KDW.

X 15.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalone linie zabudowy 
umożliwiają zachowanie ładu 
przestrzennego.
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15.5. Ograniczenie wielkości nawrotki drogi 
wewnętrznej 4KDW albo zlokalizowanie jej 
sprawiedliwie po obu stronach pasa 
drogowego, ponieważ w ten sposób nie 
zmniejszy możliwości inwestycyjnych ani 
na terenie 2MN ani na terenie 1MN/U.

X 15.5. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu uwaga jest 
bezzasadna, gdyż 
ukształtowanie drogi 4KDW 
wynika z obecnych granic 
nieruchomości, a planowane 
poszerzenie w większości 
zlokalizowane jest na 
nieruchomości sąsiedniej.

15.6. Dopuszczenie na terenie 2MN 
lokalizacji usług o powierzchni nie 
przekraczającej 50% powierzchni 
użytkowej projektowanej zabudowy. Teren 
ten w studium jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (II.5.M), 
dlatego lokalizacja usług we 
wnioskowanym zakresie nie naruszy 
ustaleń tego dokumentu. Ponadto w 
sąsiedztwie terenu 2MN znajdują się tereny 
MN/U i lokalizacja usług w nieco większym 
zakresie niż dopuszczają to przepisy 
odrębne nie pozostanie w sprzeczności z 
zasadami ładu przestrzennego ani nie 
spowoduje uciążliwości dla istniejącej 
zabudowy.

X 15.6. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie 
funkcji mieszkaniowej jako 
dominującej. Poza tym Prawo 
budowlane dopuszcza w 
budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym wydzielenie 
lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

15.7. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej, wydzielonej z 
terenu działki ewidencyjnej o numerze 
1561/8 i dostępnej z drogi wewnętrznej 
1KDW, ponieważ zgodnie z zapisem §8 
ust. 2 pkt 8, mówiącym o minimalnej 
szerokości frontu, nie będzie mogła być 
wydzielona, choć spełnia warunek 
powierzchniowy.

X 15.7. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

15.8. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej  o nr 1561/11 i 
dostępne z drogi wewnętrznej 4KDW, 
ponieważ zgodnie z zapisem 8 ust. 2 pkt 8, 
mówiącym o minimalnej szerokości frontu, 
nie będzie mogła uzyskać pozwolenia na 
budowę.

X 15.7. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

16. 17.12.2015 osoba fizyczna 16.1. Zmianę przebiegu południowej 
granicy terenu 6MN z terenem 4ZI w taki 
sposób, aby powiększyć teren 6MN. Zieleń 
izolacyjna została wyznaczona w 

działki o nr 
1561/2
1561

1561/8

tereny
2MN
6MN

1MN/U

X 16.1. Uwaga nieuwzględniona. 
Wyznaczony teren zieleni 
izolacyjnej wynika z ustaleń 
Studium uwarunkowań i 
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obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowywania 
przestrzennego Gminy Swarzędz jako pas 
terenu wzdłuż fragmentu cieku łączącego 
zbiorniki wodne, równolegle do jego 
przebiegu, Pozostały teren w studium jest 
przeznaczony pod zabudowę z dominacją 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(II.5.M). Projekt planu nie może naruszać 
ustaleń studium, Prosi zatem o zwężenie 
pasa terenu zieleni izolacyjnej 4ZI na 
fragmencie wzdłuż cieku łączącego teren 
1WS oraz zbiornik wodny na terenie 
ZI/WS.

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Swarzędz.

16.2. Dopuszczenie na terenie 6MN 
maksymalnie 30% powierzchni zabudowy.

X 16.2. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalony parametr odpowiada 
standardom dla rodzaju 
zabudowy na przedmiotowym 
terenie.

16.3. Doprowadzenie projektu planu do 
stanu, który nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Swarzędz i zmianę przeznaczenia terenu 
5ZI na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinne, oznaczony symbolem MN 
oraz kolorem brązowym. Zaproponowane 
w projekcie planu przeznaczenie na teren 
zieleni izolacyjnej narusza ustalenia 
studium. Na rysunku studium teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZI 
jest przeznaczony pod zabudowę z 
dominacją zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (II.5.M).
Proponowany sposób zagospodarowania 
działek o nr ewid. 1561/11 i 1561/12 jest 
bardziej ograniczony niż określa 
obowiązujące studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Przeznaczenie tego 
terenu na zieleń izolacyjną ogranicza 
możliwości inwestycyjne na działkach, 
ponieważ podstawą do wyliczenia procentu 
zabudowy na fragmentach ww. działek, 
położonych na terenie 2MN, jest dużo 
mniejsza powierzchnia. Prosi zatem o 

1561/1
1561/12

4ZI
5ZI

1WS
ZI/WS
4KDW

X 16.3. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazane działki w większości 
przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową, natomiast teren 
zieleni izolacyjnej wprowadzono 
na terenie o szerokości około 10 
metrów zlokalizowanym między 
ciepłociągiem, a drogą (ul. 
Stawna).
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przeznaczenie terenu 5ZI na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub dopuszczenie na terenie działek 
1561/11 i 1561/12 40% powierzchni 
zabudowy.
16.4. Zmianę przebiegu linii zabudowy na 
terenie 2MN w sąsiedztwie nawrotki drogi 
4KDW w taki sposób, aby była ona 
równoległa do granicy terenu 4KDW.

X 16.4. Uwaga nieuwzględniona. 
Ustalone linie zabudowy 
umożliwiają zachowanie ładu 
przestrzennego.

16.5. Ograniczenie wielkości nawrotki drogi 
wewnętrznej 4KDW albo zlokalizowanie jej 
sprawiedliwie po obu stronach pasa 
drogowego, ponieważ w ten sposób nie 
zmniejszy możliwości inwestycyjnych ani 
na terenie 2MN ani na terenie 1MN/U.

X 16.5. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu uwaga jest 
bezzasadna, gdyż 
ukształtowanie drogi 4KDW 
wynika z obecnych granic 
nieruchomości, a planowane 
poszerzenie w większości 
zlokalizowane jest na 
nieruchomości sąsiedniej.

16.6. Dopuszczenie na terenie 2MN 
lokalizacji usług o powierzchni nie 
przekraczającej 50% powierzchni 
użytkowej projektowanej zabudowy. Teren 
ten w studium jest przeznaczony pod 
zabudowę z dominacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (II.5.M), 
dlatego lokalizacja usług we 
wnioskowanym zakresie nie naruszy 
ustaleń tego dokumentu. Ponadto w 
sąsiedztwie terenu 2MN znajdują się tereny 
MN/U i lokalizacja usług w nieco większym 
zakresie niż dopuszczają to przepisy 
odrębne nie pozostanie w sprzeczności z 
zasadami ładu przestrzennego ani nie 
spowoduje uciążliwości dla istniejącej 
zabudowy.

X 16.6. Uwaga nieuwzględniona. 
W opinii organu należy dążyć do 
zachowania w tym terenie 
funkcji mieszkaniowej jako 
dominującej. Poza tym Prawo 
budowlane dopuszcza w 
budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym wydzielenie 
lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.

16.7. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej, wydzielonej z 
terenu działki ewidencyjnej o numerze 
1561/8 i dostępnej z drogi wewnętrznej 
1KDW, ponieważ zgodnie z zapisem §8 
ust. 2 pkt 8, mówiącym o minimalnej 
szerokości frontu, nie będzie mogła być 
wydzielona, choć spełnia warunek 
powierzchniowy.

X 16.7. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.

16.8. Dopuszczenie mniejszej szerokości 
frontu dla działki budowlanej  o nr 1561/11 i 

X 16.8. Uwaga nieuwzględniona. 
Wskazany parametr minimalnej 
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dostępne z drogi wewnętrznej 4KDW, 
ponieważ zgodnie z zapisem 8 ust. 2 pkt 8, 
mówiącym o minimalnej szerokości frontu, 
nie będzie mogła uzyskać pozwolenia na 
budowę.

szerokości frontu działki dotyczy 
tylko nowo wydzielanych 
nieruchomości.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/208/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 23 lutego 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z  zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz  zasadach ich 

finansowania, zgodnie z  przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz.  1515 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z  2015  r., poz. 1515 ze zm.), zadania własne gminy.

§ 2. 

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) 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;

2) zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej;

4) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie 
według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej;

5) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków 
przeznaczonych na inwestycje.

§ 3. 

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:

1) finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
a) wydatki z budżetu gminy;
b) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w  ramach m.in.:

- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,
- dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
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- kredytów i pożyczek bankowych,
- innych środków zewnętrznych,

c) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno–prywatnego – „PPP”, a także właścicieli 
nieruchomości.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/208/2016

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego tereny położone w  rejonie ulic Morelowej, Stawnej i Poznańskiej
w Swarzędzu (pow. ca. 22,95 ha).

Projekt przedmiotowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został
sporządzony w związku z Uchwałą Nr XII/71/2011 z dnia 24 maja 2011 r. Rady Miejskiej
w Swarzędzu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w  rejonie ulic Morelowej,
Stawnej i Poznańskiej w  Swarzędzu (pow. ca. 22,95 ha).

Rzeczywista powierzchnia terenu opracowania, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów
i budynków wynosi 23,4 ha. Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w  środkowo-
zachodniej części gminy Swarzędz, w obrębie Swarzędz. W odległości ok. 60 m w  kierunku
północnym i północno-zachodnim znajduje się cenny obszar doliny Cybiny oraz otwartych
terenów zielonych, który oddzielony jest od obszaru objętego opracowaniem pasem
zabudowy mieszkaniowej oraz zbiornikiem wodnym. W kierunku południowym sąsiedztwo
stanowi droga krajowa nr 92, a w kierunku wschodnim - zabudowa miejska Swarzędza.
Obecnie osią komunikacyjną obszaru jest ul. Stawna - droga gminna - z której następuje
włączenie do drogi krajowej. Obszar objęty opracowaniem jest już częściowo zabudowany,
wzdłuż ulicy Stawnej, Strzeleckiej i  Morelowej są już budynki mieszkalne i gospodarcze oraz
garażowe, przy ulicy Stawnej znajdują się też budynki usługowe. W zakresie układu
transportowego: ulice utwardzone - ulice Stawna i Morelowa (nawierzchnia z kostki
brukowej), ulice o nawierzchni gruntowej - pozostałe ciągi komunikacyjne.
Charakterystycznym elementem przestrzeni terenu objętego nin. planem zagospodarowania
przestrzennego są dwa zbiorniki wodne - stawy połączone ze sobą ciekiem wodnym.

Realizacja założeń planu miejscowego przyczyni się do zabudowy terenu w sposób
zrównoważony i zgodny z wszelkimi zasadami ładu przestrzennego, dodatkowo uporządkuje
i jednoznacznie wskaże przeznaczenie obszarów pod zabudowę i pod komunikację i pozwoli
na uruchomienie nowych terenów pod zabudowę.

Przyjęte w planie ustalenia nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz” zatwierdzonego Uchwałą Nr X/51/2011
z dnia 29 marca 2011 r.

Procedura opracowania i uchwalenia miejscowego planu przebiegała zgodnie z ustawą
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwzględniając potrzeby interesu publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego odpowiednie instytucje i organy właściwe do jego
uzgadniania i opiniowania oraz zamieścił obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie
miejscowej. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz
wystąpił również o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w
prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu.

Projekt planu uzyskał wszystkie wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne

Id: A2AEFE64-12BA-43E5-AAD0-219443CA3C0D. Podpisany Strona 1



uzgodnienia. W projekcie planu uwzględniono:

- wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez wprowadzenie
w projekcie planu ustaleń w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
zaproponowanie podziału funkcjonalnego oraz określenie zasad kształtowania zabudowy
oraz wskaźników zagospodarowania na wyznaczonych terenach. Ustalenia planu umożliwią
rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej wraz
z zabudową usługową, tereny infrastruktury technicznej, dróg, tereny zieleni izolacyjnej,
zieleni izolacyjnej i wód powierzchniowych śródlądowych oraz wód powierzchniowych
śródlądowych, które będą odpowiadały oczekiwaniom mieszkańców, właścicieli
nieruchomości i inwestorów. Rozwiązania przyjęte w projekcie zapewniają ukształtowanie
zabudowy w sposób harmonijny i  funkcjonalny, z poszanowaniem zasad ładu
przestrzennego, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań dotyczących walorów
architektonicznych i krajobrazowych terenu objętego opracowaniem,

- walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez określenie zasad kształtowania
zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania wyznaczonych terenów,

- wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów
rolnych i leśnych poprzez dokonanie szczegółowej analizy wszystkich zagadnień
dotyczących ochrony środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko oraz zawarcie w
projekcie planu ustaleń z zakresu zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego. Obszar objęty planem nie znajduje się na terenach objętych ochroną na
podstawie przepisów o ochronie przyrody, nie znajduje się na terenach stref ochronnych ujęć
wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi. Na przedmiotowym terenie znajdują się stawy oraz cieki
naturalne stanowiące śródlądową wodę powierzchniową płynącą co zostało uwzględnione
w projekcie planu w tym w prognozie środowiskowej. Teren objęty opracowaniem znajduje
się w granicach administracyjnych miasta Swarzędza. Na terenie objętym opracowaniem nie
występują grunty rolne klasy I-III, z tego względu w trakcie procedury planistycznej nie było
wymagane uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze,

- wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej -
uwzględniono poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów związanych z prowadzeniem
badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych
z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu,

- wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w zakresie zakazu
możliwości lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z 
wyłączeniem inwestycji celu publicznego, a także zapisów regulujących sposób zaopatrzenia
w ciepło do celów grzewczych i technologicznych oraz wprowadzenie nakazu zapewnienia
miejsc postojowych zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z  ustaleniami przepisów
odrębnych,

- walory ekonomiczne przestrzeni poprzez właściwe wykorzystanie potencjału terenu
objętego opracowaniem. Zaprojektowany układ komunikacyjny uwzględnia istniejące
i  planowane sieci infrastruktury technicznej. Szczegółowej analizy walorów ekonomicznych
dokonano w prognozie skutków finansowych,

- prawo własności poprzez wykonanie analizy stanu własności terenu objętego planem
oraz dostosowanie zagospodarowania do istniejących uwarunkowań prawnych, a także
analizę wniosków i uwag do miejscowego planu,
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- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez uzgodnienie projektu planu
z  właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,

- potrzeby interesu publicznego poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa
w poszczególnych etapach procedury planistycznej zgodnie w wymogami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach
oddziaływania na środowisko,

- potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, poprzez wprowadzenie
w  projekcie planu ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej oraz zakazu możliwości lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego,

- zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w  poszczególnych etapach procedury
planistycznej zgodnie w wymogami ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W trakcie procedury sporządzania planu zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym również przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia ww.  miejscowego
planu zamieszczone były w prasie lokalnej, a obwieszczenia zostały zamieszczone na
stronie internetowej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w
Swarzędzu. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, był pięciokrotnie
wykładany do publicznego wglądu, w tym odpowiednio był również publikowany na stronie
internetowej gminy. W  trakcie każdego z publicznych wyłożeń przeprowadzane były
odpowiednie dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Przy
każdym z wyłożeń umożliwiono również składanie uwag do projektu planu na piśmie lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Na każdym etapie sporządzania projektu planu można było uzyskać w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu stosowne informacje odnośnie sporządzanego projektu, a na
etapie składania wniosków i uwag do planu można było stosowne pisma złożyć do procedury
planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt planu sporządzany był z poszanowaniem zachowania jawności i przejrzystości
procedur planistycznych poprzez prowadzenie procedury zgodnie z zakresem określonym
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych aktach prawnych
powszechnie obowiązujących.

Opracowany projekt planu miejscowego zakłada, że zaopatrzenie w wodę odbywać się
będzie z istniejącej i  projektowanej sieci wodociągowej z dopuszczeniem jej przebudowy
oraz rozbudowy. Sieci infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy Morelowej, Stawnej
i Poznańskiej, pozostała część terenu objętego opracowaniem posiada możliwość
podłączenia się do sieci po ich rozbudowie.

Ustalając przeznaczenie poszczególnych terenów lub określając potencjalny sposób
zagospodarowania i korzystania z terenu wyważone zostały interesy zarówno publiczne jak i
interesy prywatne poprzez częściowe uwzględnienie wniosków złożonych na etapie
przystąpienia do opracowania planu oraz uwag złożonych na etapie wyłożeń do publicznego
wglądu. Zostały również sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko oraz skutków
finansowych uchwalenia planu, w których zawarte zostały analizy ekonomiczne,
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środowiskowe i społeczne.

Sposób lokalizacji nowej zabudowy poprzedzony został wykonaniem szczegółowych analiz
w zakresie zainwestowania i użytkowania terenu objętego planem, infrastruktury technicznej
oraz własności analizowanych obszarów. Uwzględniając powyższe opracowania projekt
planu wykonany został z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego
gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. Projekt planu
uwzględnia istniejący układ komunikacyjny dróg publicznych oraz zaprojektowany układ
komunikacji wewnętrznej, zapewniając tym samym możliwość wprowadzenia rozwiązań
w  zakresie ruchu pieszego, rowerowego, a transportu zbiorowego w przyległych drogach -
zgodnie z aktualnym schematem sieci komunikacyjnej w gminie Swarzędz.

Ustalając przeznaczenie terenów brano pod uwagę wnioski i uwagi zgłaszane w trakcie
procedury planistycznej oraz zważono, najbardziej właściwy potencjalny sposób
zagospodarowania i korzystania z terenu, biorąc pod uwagę analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne jak i interes publiczny oraz interesy prywatne.

W wyniku przeprowadzonych analiz, nie brano pod uwagę ewentualnych rozwiązań
alternatywnych, zakładając, że omawiany projekt jest projektem jedynym, optymalnym
zarówno pod względem rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, jak i rozwiązań
ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. Przeznaczenie
i zagospodarowanie terenów sąsiednich oraz przeznaczenie tego obszaru w Studium
determinuje proponowane w  projekcie planu rozwiązania, co pozwoli na realizację
planowanego sposobu zainwestowania i stworzenie kompleksu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i przyczyni się do stworzenia
sprzyjających warunków dla rozwoju tej części miasta Swarzędza. Plan miejscowy
spowoduje skoncentrowanie zabudowy w granicach objętych opracowaniem i pozwoli na
dalszą intensyfikację zabudowy. Przy kształtowaniu struktur przestrzennych w planie
miejscowym dążono do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego i do
maksymalizowania jego efektywności. Teren objęty opracowaniem jest skomunikowany -
plan miejscowy zakłada usankcjonowanie stanu obecnego dróg gminnych i wprowadzenie,
a w znacznej mierze usankcjonowania istniejącego układu dróg wewnętrznych w tym rejonie
miasta.

Podsumowując, przedmiotowy plan miejscowy we właściwy sposób zakłada dopełnienie
istniejącej zabudowy na obszarze jednostki administracyjnej w zachodniej części miasta
Swarzędza, tym samym spełniony jest warunek polegający na dążeniu do planowania
i  lokalizowania nowej zabudowy: na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności
poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy.

Gmina Swarzędz nie posiada analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ww. ustawy
o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Brak jest tym samym możliwości analizy
wyników tej analizy, ani podania numeru takiej uchwały.

Sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, w  której
przedstawiony został wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. Stwierdzono, że
ustalenia zawarte w planie miejscowym nie wpływają na wydatki z budżetu gminy Swarzędz,
generują natomiast przychody związane ze wzrostem podatku od nieruchomości
i  powierzchni użytkowej. Nie zakłada się wystąpienia kosztów obciążających budżet gminy,
związanych z wykupem terenów i realizacją infrastruktury technicznej.

W związku z przeprowadzeniem, opisanej powyżej, procedury formalno-prawnej
przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

Id: A2AEFE64-12BA-43E5-AAD0-219443CA3C0D. Podpisany Strona 4



przestrzennym, podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania jest
uzasadnione.
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