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UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Niniejszym składam następujące uwagi do projektu (zmiany) miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o 

numerach ewidencyjnych 276/14, 2376/79 i 276/80: 

 

1. Zmiany w §12: 

- Zmiana przeznaczenia terenu UO/UZ na UO. Teren ten powinien być 

przeznaczony wyłącznie na usługi oświaty; 

- pkt 5) – wykreślić punkt w całości (konsekwencja zmiany przeznaczenia terenu); 

- pkt 7) zmienić na: "minimalny  udział  powierzchni  terenu  biologicznie  czynnego  

w  stosunku  do powierzchni działki budowlanej: 20%". Ze względu na charakter 

terenu proponuje się zwiększenie terenu biologicznie czynnego z minimalnego - 

15% do 20%; 

- pkt 10) zmienić na: „maksymalną wysokość budynków –16,0 m od  poziomu  

terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części”. Zapis 

pierwotny mógłby uniemożliwić w przyszłości zbudowanie większego zespołu 

szkolno – przedszkolnego, uwzględniającego 6 klasową szkołę podstawową; 



- pkt 12) zmienić na: "obsługę komunikacyjną poprzez drogę wewnętrzną 6KDW w 

połączeniu z drogą publiczną zlokalizowaną poza obszarem planu: ul. Łagiewnicka 

oraz ul. Obornicka". Zapis pierwotny uwzględnia tylko wyjazd w ul. Łagiewnicką. W 

przyszłości można zaplanować połączenie drogi 6KDW z ulicą Obornicką.  

 

2. Zmiana terenu MN/U na MN/UZ . Dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych 

związanych tylko z usługami zdrowia. Łatwiejszy dostęp do usług zdrowia dla 

mieszkańców „starej” części osiedla. W przypadku dopuszczenia w tym rejonie 

funkcji MN/U (handel) zwiększy się znacznie ruch na skrzyżowaniu ulic Łagiewnickiej 

i Obornickiej. Funkcja handlowa powinna być utrzymana na działce 276/14 (patrz 

punkt 4). 

 

3. Prostokątny teren pomiędzy drogami 5KDW, 3KDW, 6KDW oraz działką 276/30 

zmienić na MN/U. W pobliżu szkoły zasadne jest wybudowanie małego obiektu 

handlowego. Będzie to też miejsce przy planowanym wyjeździe z osiedla oraz w 

pobliżu centrum rekreacyjnego osiedla (lokalizacja budowli sportowych i 

rekreacyjnych oraz placów zabaw przy szkole). 

 

4. Dla działki 276/14 określić funkcję MN/U.  Przez ponad 20 lat funkcjonował na tym terenie 

mały osiedlowy sklep spożywczy. Mieszkańcy osiedla chcieliby, żeby taki sklep funkcjonował 

nadal. Do sklepu mieszkańcy chodzili pieszo, a więc miejsca parkingowe nie są konieczne. 

 

5. Wyznaczenie linii zabudowy dla terenów przylegających do działki 276/30 (UO/UZ, 3MW 

oraz MN/U) w odległości 6 metrów od granicy działki 276/30, aby umożliwić 

zagospodarowanie działki 276/30 wysoką zielenią. 
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