
Puszczykowo,	  dnia	  1	  czerwca	  2017	  roku	  	  
Burmistrz	  Miasta	  Puszczykowa	  
 
 
 
Składający:	  Stowarzyszenie	  „Nasze	  Puszczykowo”	  	  
ul.	  Cyryla	  Ratajskiego	  18,	  62-‐040	  Puszczykowo	  	  
 
 
Szanowny	  Panie	  Burmistrzu,	  działając	  w	  imieniu	  Stowarzyszenia	  „Nasze	  Puszczykowo”	  składam	  
uwagi	  do	  projektu	  miejscowego	  planu	  zagospodarowania	  przestrzennego	  dla	  terenu	  
położonego	  w	  Puszczykowie	  w	  rejonie	  ulic:	  C.	  Ratajskiego,	  Dworcowa,	  Słowackiego	  oraz	  
Mickiewicza	  -‐	  część	  A.	  	  
 
I.	  UWAGI	  DO	  CZĘŚCI	  TEKSTOWEJ	  	  
a.	  w	  §	  2	  dodanie	  pkt	  15	  „budynek	  jednorodzinny	  –	  budynek	  mieszkalny	  jednolokalowy”,	  	  
§	  5.1	  lit.	  h	  -‐	  usunięcie	  zapisu	  umożliwiającego	  wycinkę	  drzew	  pod	  infrastrukturę	  techniczną	  w	  
przypadku	  jej	  kolizji	  zdrzewami	  lub	  w	  przypadku	  gdy	  koliduje	  to	  za	  parametrami	  drogi,	  	  	  
§	  6	  –	  wprowadzenie	  zakazu	  podejmowania	  działań,	  które	  mogą	  negatywnie	  oddziaływać	  na	  
dziedzictwo	  kulturowe,	  zabytki	  oraz	  współczesna	  dobra	  kultury,	  	  	  
§	  7	  pkt	  2	  –	  usunięcie	  części	  „pod	  warunkiem,	  że	  nie	  kolidują	  z	  parametrami	  drogi	  i	  infrastrukturą	  
techniczną”,	  	  	  
§	  9.1	  lit	  b	  –	  zmianę	  zapisu	  na	  „zakaz	  lokalizacji	  obiektów	  handlowych	  o	  powierzchni	  sprzedaży	  
powyżej	  100	  m2”,	  	  	  
§	  10.1	  lit	  c	  –	  zmianę	  zapisu	  na	  zakaz	  lokalizacji	  obiektów	  handlowych	  o	  powierzchni	  sprzedaży	  
powyżej	  100	  m2”,	  	  	  
§	  15	  –	  zmianę	  zapisu	  15	  pkt	  lit.	  a	  na	  „dla	  terenu	  1KD-‐D,	  2KD-‐Z,	  1KD-‐D,	  2KD-‐D,	  3KD-‐D,	  KD-‐Dx	  
pozostawienie	  szerokości	  pasa	  drogowego	  zgodnie	  ze	  stanem	  istniejącym	  –	  tj.	  bez	  poszerzenia”	  i	  
w	  konsekwencji	  usunięcie	  §	  15	  pkt	  1	  lit.	  b,	  	  	  
§	  15	  pkt	  2	  lit.	  b	  –	  usunięcie,	  	  	  
§	  19	  pkt	  lit	  a	  –	  likwidacja	  zapisu,	  	  	  
§	  19	  pkt	  3	  zmianę	  zapisu	  na	  "W	  zakresie	  parametrów	  dróg	  dopuszcza	  się	  	  stosowanie	  mniejszej	  
szerokości	  od	  obowiązujących	  norm	  w	  zakresie	  szerokości	  i	  innych	  parametrów	  dróg	  gdyby	  
skutkowało	  to	  konieczności	  wycinki	  drzew	  lub	  pogorszeniem	  komfortu	  życia	  mieszkańców	  a	  
powyższe	  jest	  uzasadnione	  przeprowadzoną	  analizą.”,	  	  	  
§	  19	  pkt	  9	  zmianę	  zapisu	  na	  „dopuszczenie	  rozbudowy	  istniejącej	  linii	  kolejowej	  E-‐59	  i	  lokalizacji	  
linii	  kolejowej	  dużych	  prędkości	  na	  terenie	  oznaczonym	  na	  rysunku	  planu	  symbolem	  KK	  lecz	  
wyłącznie	  w	  sytuacji	  utrzymania	  dotychczasowych	  przejść	  dla	  pieszych	  oraz	  przejazdów	  do	  
ruchu	  samochodowego”,	  	  	  
 
 
II	  UWAGI	  KOŃCOWE	  	  
a.	  Stowarzyszenie	  jak	  i	  jego	  członkowie	  uważają,	  że	  projekt	  powinien	  zakazywać	  budowy	  
budynków	  jednorodzinnych	  dwulokalowych	  m.in.	  poprzez	  dodanie	  zapisu	  „Możliwość	  



lokalizowania	  wyłącznie	  jednego	  budynku	  mieszkalnego	  przy	  wykluczeniu	  możliwości	  lokalizacji	  
więcej	  niż	  jednego	  lokalu	  mieszkalnego	  lub	  usługowego	  w	  ramach	  budynku	  mieszkalnego	  
jednorodzinnego”,	  który	  to	  zapis	  jest	  akceptowany	  m.in.	  w	  orzeczeniu	  Wojewódzkiego	  Sądu	  
Administracyjnego	  w	  Poznaniu	  z	  dnia	  5	  lutego	  2013	  roku	  ((II	  SA/Po	  993/12).	  Jednocześnie	  
wnosimy	  o	  wprowadzenie	  wyraźnego	  zapisu	  zakazującego	  zabudowy	  wielorodzinnej	  lub	  
wielolokalowej.	  	  
 
Wskazujemy	  także,	  że	  koniecznym	  jest	  zmiana	  kategorii	  dróg	  na	  drogi	  lokalne,	  gminne	  a	  tam	  
gdzie	  to	  możliwe	  na	  wprowadzenie	  pieszo	  –	  jezdni.	  	  	  
 
Wreszcie	  wnosimy	  o	  zawarcie	  zapisów	  uzależniających	  poszerzanie	  istniejących	  dróg	  od	  zgody	  
właścicieli	  nieruchomości	  na	  których	  takie	  inwestycje	  miałyby	  być	  prowadzone.	  Nadto	  za	  
niedopuszczalne	  uważamy	  poszerzanie	  dróg	  oraz	  lokalizowanie	  pasów	  infrastruktury	  technicznej	  
kosztem	  starodrzewu,	  oraz	  niszczenia	  cennych	  kulturowo	  i	  historycznie	  obszarów	  miasta.	  	  	  
W	  kontekście	  natomiast	  dalszej	  modernizacji	  linii	  kolejowej	  uważamy	  za	  warunek	  konieczny	  
takiej	  inwestycji	  pozostawienie	  dotychczasowych	  przejść	  i	  przejazdów.	  Jednocześnie	  wnosimy	  o	  
wprowadzenie	  w	  planie	  zakazu	  lokalizowania	  nowych	  przejazdów	  dla	  ruchu	  samochodowego	  (w	  
zakresie	  linii	  kolejowej)	  na	  terenie	  objętym	  planem.	  	  	  
 
Część	  graficzna	  powinna	  uwzględniać	  zmiany	  wynikające	  z	  uwag	  do	  części	  tekstowej.	  	  	  	  	  
 


