UCHWAŁA NR LV/262/VII/2017
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o zmiany w obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt. 11 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010
Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla
Krzyżowniki - Smochowice (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5172), uchwala się, co
następuje:
§1
Wnioskuje

się

o

zmianę

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego w celu wprowadzenia zapisów ochronnych Doliny Krzyżanki poprzez:
1. wprowadzenie oznaczenia na mapie Studium doliny Krzyżanki (oznaczenie w
Studium 2008 jako teren E3/ZKO) jako wydzielonego terenu pod nazwą np. ZKO w
kształcie tożsamym z załącznikiem graficznym Studium ze stycznia 2008 roku
(wycinek Studium stanowi załącznik do uchwały).
2. wprowadzenie opisu dla wskazanego obszaru (oznaczenie w Studium 2008 jako
podstrefa E3) w treści obowiązującego Studium o zakazie zabudowy kubaturowej
tego obszaru zgodnie z zapisami Studium ze stycznia 2008 roku.
§2
Rada wnosi do Rady Miasta Poznania o rozpatrywanie skierowanego wniosku zgodnie z
zapisami § 56 Regulaminu Rady Miasta, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta
Poznania.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE

w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o zmiany w obowiązującym Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Obecne studium pomimo jednoznacznych zapisów dotyczących ochrony wód powierzchniowych, nie
określa granic obszarów, które podlegają ochronie, co prowadzi do indywidualnej interpretacji
wielkości obszaru chronionego zapisami obecnego studium.
W świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 11 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, że Osiedle
realizuje zadania w szczególności poprzez wnioskowanie do organów Miasta o dokonanie zmiany
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta w części dotyczącej
obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca

Marek Leśniak

