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WNlosEK W zWlĄzKU z UCHWAŁĄ o PRZYSTĄPIENIU Do sPoRzĄDzANtA MtEJscoWEGo
PLANU zAGosPoDARWAN|A PRzEsTRzENNEGo,,REJoN ULlc szEĘGoWsKtEJ I WILczAK,,

W POZNANIU

Dziatajqc W imieniu SpótdzieIni Mieszkaniowej ,,WieIkopoIanka,, z siedzibq W
Poznaniu, W zwiqzku z przystapieniem do sporzqdzania miejscowego p|anu
zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon uIic Szelqgowskiej i Wilczak,, W Poznaniu,
potqczonego z rozpatrywaniem wniosku lron Sky Tower Investment Sp. z o'o. Sp.k., o zmianę
zapisów obowiqzujqcego MPZP ,,Wi|czak - Czap|a,, wnosimy o niedokonywanie zmian w
zapisach obowiqzujqcego MPZP ,,Wi|czak _ Czap|a,,.

W ocenie SM Wie|kopo|anka obowiqzujqcy d|a rejonu ,,Wilczak _ Czap|a,, miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego ,,Wilczak - Czapla" jest prawidtowy i chroni obszar w
zakresie tad u przestrzennego.

Wbrew uzasadnieniu.wniosku |ron Sky Tower lnvestment Sp. z o.o. Sp. k., iŻ zmierza
on do usunięcia niejasnych i sprzecznych zapisów Miejscowego P|anu Zagospodarowania
Przestrzennego obejmujqcego działki nr 23/5 oraz 23f6, analiza konkretnych propozycji
prowadzi do oczywistej konk|uzji, iż jego uwzg|ędnienie znacznie zwiększy intensywność
zabudowy, a intencjq inwestora jest uzyskanie warunków do rea|izacji inwestycji po|egajqcej
na budowie znacznie wyższych budynków mieszkaniowych wie|orodzinnych z |oka|ami
biurowymi' Tytułem przyktadu, uwzg|ędnienie wniosku umoż|iwi m. in. wprowadzenie
również zabudowy biurowej, znacznie zwiększy wysokość zabudowy (do 12 metrów i do 16
W miejscu akcentu architektonicznego) zwiększy W oczywisty sposób intensywność
zabudowy wobec proponowanego dopuszczenia 40 % powierzchni dziatki w przypadku
zabudowy wielorodzinnej czv zdejmie ograniczenie dotyczqce budowy maksymaInie
cztero|okaIowych budynków mieszkalnych.
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Zdaniem SM Wie|kopo|anka oraz |icznych mieszkańców rejonu u|ic Czap|a i Wi|czak,
obowiqzujqcy Miejscowy P|an Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru zawiera
najwtaściwsze rozwiqzania i chroni tereny nadwarciańskie przed koIejnq zabudowq
wie|orodzinnq wysokq. Wskazać na|eży, iz przy uwzg|ędnieniu zrealizowanych w ostatnich
|atach i wciqż p|anowanych na tym obszarze inwestycjach mieszkaniowych (gtównie rejon
ulicy Wi|czak), ko|ejne budynki rea|izowane W ten sam sposób wprost przetozq się na zbyt
duzq gęstość zamieszkania, a W konsekwencji uciqż|iwość dla mieszańców i spadek
atrakcyjności tej lokaIizacji.

z uwagi na powyższe koniecznym jest utrzymanie obowiqzujqcych rozwiqzań,
skutecznie ograniczajqcych moż|iwości intensywnej zabudowy wieIorodzinnej i biurowej.
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