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Lokalizacja

Ortofotomapa
Teren położony jest w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych
miasta Poznania (pn – zach. klin zieleni, Jezioro
Kierskie) oraz zabudowy osiedla Krzyżowniki –
Smochowice, w rejonie ul. Białoborskiej, Słupskiej,
Polanowskiej.

Sytuacja własnościowa

Stan istniejący
Przedmiotowy teren w znacznej części jest niezagospodarowany (fundamenty betonowe i ceglane, pozostałości
po oknach inspektowych i studniach nawadniających, budynki lub pozostałości po budynkach (w tym eternit) i betonowym
ogrodzeniu, porośnięty spontaniczną roślinnością.

Otoczenie planistyczne

Obowiązujące mpzp:
- Kg – „Park Golfowy Poznań – Krzyżowniki” (LXII/658/IV/2005 z dn. 25.01.2005)
- Kzc - dla obszaru "północno-zachodniego klina zieleni" w Poznaniu część C - Krzyżowniki Północ (CVI/1216/IV/2006 z dn. 24.10.2006)
- Kze - dla obszaru "północno-zachodniego klina zieleni" w Poznaniu część E - otoczenie Jeziora Kierskiego (XLVI/698/VI/2013 z dn.
26.02.2013)

- Kp - "ul. Polanowska" w Poznaniu (LXIX/805/III/2001 z dn. 18.09.2001)

Ustalenia obowiązującego mpzp
Obowiązujący mpzp
„Park Golfowy Poznań – Krzyżowniki”
(LXII/658/IV/2005 z dn. 25.01.2005)

Przeznaczenie w obowiązującym mpzp:
- teren ogólnie dostępnego parku golfowego,
stanowiący obszar zieleni urządzonej, o
charakterze publicznym (ZP),
- tereny lasów, stanowiące lasy ochronne
w rozumieniu przepisów szczególnych (ZL),
- tereny zalesień (RL),
- teren ogrodów działkowych (ZD),
- tereny komunikacji: zjazd na drogę publiczną
(DZ);
- teren stacji transformatorowej (E).
Od momentu uchwalenia mpzp nie powstało
pole golfowe.
Zmiana uwarunkowań ekonomicznych i
społecznych spowodowała, że obowiązujący
plan miejscowy „Park Golfowy Poznań –
Krzyżowniki” nie znajduje zastosowania.
Zgodnie
ze
stanowiskiem
ZLP
niezagospodarowany teren dawnej szkółki
podlega ciągłej degradacji przyrodniczej, co z
czasem zwiększy koszty, jakie należy ponieść
na przywrócenie terenu do użytkowania
gospodarczego niezależnie od wybranej formy
przeznaczenia.
Włączenie do granic opracowania zabudowy
zlokalizowanej przy ul. Słupskiej i Polanowskiej
umożliwi zachowanie ciągłości planistycznej oraz
uzyskanie jednorodnych parametrów zabudowy i
zagospodarowania.

Obowiązujące Studium

ZO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014
Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014r.) określa następujące kierunki przeznaczenia terenu:
ZO - teren zieleni nieurządzonej, tereny leśne i do zalesień, użytki rolne tereny zadrzewione, dna dolin rzek, strumieni, jezior,
stawów, wody powierzchniowe w granicach klinowo-pierścieniowego systemu zieleni i położone poza tym systemem,
ZD – teren ogrodów działkowych,
ZR* – teren sportu i rekreacji – pole golfowe,
MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Studium dopuszcza przekształcenie obszaru w park leśny (ZR*) w przypadku braku finansowo-technicznych możliwości realizacji
pola golfowego.

Granice mpzp

Zarząd Osiedla Krzyżowniki-Smochowice uchwałą
nr X/61/VIII/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.

wyraził pozytywną opinię w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej” w
Poznaniu.
Uchwała nr XXII/388/VIII/2020 Rady Miasta Poznania
z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp „W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej”
w Poznaniu

Zasadność przystąpienia do opracowania mpzp:



stworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego,



zwiększenie atrakcyjności obszaru w kontekście
społecznym, inwestycyjnym, przyrodniczym i przestrzennym,



włączenie do granic opracowania zabudowy zlokalizowanej
przy ul. Słupskiej i Polanowskiej umożliwi zachowanie
ciągłości planistycznej oraz uzyskanie jednorodnych

parametrów zabudowy i zagospodarowania.

Powierzchnia terenu – ok. 122 ha

Wnioski do planu

Wnioski do planu zbierane będą w dniach
od 7 lipca 2020 r. do 28 lipca 2020 r.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Za Bramką 1
61 - 842 Poznań
tel.: 61 639 64 60
fax.: 61 639 64 98
e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl
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