LOKALIZACJA

Określa politykę przestrzenną gminy
(np. w granicach całego miasta Poznania),
w tym lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego
Jest opracowywane dla całej gminy
Nie jest aktem prawa miejscowego
Sporządza się w skali od 1:5 000 do 1:25 000
Posiada część tekstową oraz część graficzną

Sporządzany przez Prezydenta/Wójta/Burmistrza
Uchwalany przez Rade Miasta/Gminy

Określa politykę przestrzenną gminy
(np. w granicach całego miasta Poznania),
w tym lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego

Ustala przeznaczenie terenu,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego
oraz określa sposób zagospodarowania
i warunki zabudowy terenu.

Jest opracowywane dla całej gminy

Jest opracowywany dla fragmentu gminy

Nie jest aktem prawa miejscowego

Jest aktem prawa miejscowego

Sporządza się w skali od 1:5 000 do 1:25 000

Sporządza się w skali 1:1 000 (lub 1:500, 1:2000, 1:5000)

Posiada część tekstową oraz część graficzną

Posiada część tekstową oraz część graficzną

Sporządzany przez Prezydenta/Wójta/Burmistrza

Sporządzany przez Prezydenta/Wójta/Burmistrza

Uchwalany przez Rade Miasta/Gminy

Uchwalany przez Radę Miasta/Gminy

=
musi być zgodny z ustaleniami Studium

=
decyzja o warunkach zabudowy
nie musi być zgodna z ustaleniami Studium
- o przeznaczeniu i parametrach zabudowy decyduje
analiza urbanistyczna (tzw. dobrego sąsiedztwa)

1)przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania (np. tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowej, tereny zieleni, tereny dróg);

7)granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

8)szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

9)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;

4)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

10)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną.

USTALENIA

RYSUNEK

+
Prognoza
oddziaływania
na środowisko

Prognoza skutków finansowych
uchwalenia mpzp

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Ustawa o samorządzie gminnym
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Uchwała nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania
Zarządzenie nr 86/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie
przeprowadzania na terenie Poznania konsultacji społecznych dotyczących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta Poznania
Uchwała nr XXIII/424/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Poznaniu

ETAPY z inicjatywy miasta:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Informacja m.in. o:
powodachprojektu
przystąpienia
sporządzania
planu,
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania
planudo
przez
Radę Miasta
obszarze miasta objętym granicami uchwały
Poznania
o przystąpieniu,
I KONSULTACJE SPOŁECZNE
ustaleniach Studium miasta Poznania dla
Zbieranie wniosków do projektu planu - przez co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia
przedmiotowego obszaru,
Sporządzenie projektu planu i rozpatrzenieprocedurze
wnioskówsporządzania
przez Prezydenta
planu,
Opiniowanie wewnętrzne – z jednostkami Urzędu
terminieMiasta
zbierania wniosków do projektu planu,
wymogach formalnych, które winien spełniać
II KONSULTACJE SPOŁECZNE
Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu wniosek do projektu planu

7.
8. Wyłożenie projektu planu do PUBLICZNEGO wglądu

– przez co najmniej 21 dni i przeprowadzenie, w tym czasie dyskusji publicznej;
– możliwość składania uwag do projektu planu – przez co najmniej 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu

9. Składanie uwag do projektu planu w określonym w ogłoszeniu terminie
10. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta
11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miasta
Poznania
12. Opublikowanie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa
 zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

ETAPY z inicjatywy miasta:
1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu przez Radę Miasta
Poznania
2. I KONSULTACJE SPOŁECZNE
3. Zbieranie wniosków do projektu planu - przez co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia
Informacja m.in. o:

4. Sporządzenie projektu planu i rozpatrzeniepowodach
wniosków
przez Prezydenta
przystąpienia
do sporządzania planu,
5. Opiniowanie wewnętrzne – z jednostkami Urzędu
obszarzeMiasta
miasta objętym granicami uchwały o
przystąpieniu,
7. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu ustaleniach Studium miasta Poznania dla
przedmiotowego
obszaru,
8. Wyłożenie projektu planu do PUBLICZNEGO
wglądu
– przez co najmniej 21 dni i przeprowadzenie, w tym czasie
dyskusjisporządzania
publicznej;
procedurze
planu,
– możliwość składania uwag do projektu planu – przezPROJEKCIE
co najmniej 14
dni
od
zakończenia
okresu wyłożenia
PLANU,
projektu planu do publicznego wglądu
uwarunkowaniach prawnych,
9. Składanie uwag do projektu planu w określonym
w ogłoszeniu terminie
terminie zbierania opinii mieszkańców do
10. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta
projektu planu, (...).

6. II KONSULTACJE SPOŁECZNE

11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miasta
Poznania
12. Opublikowanie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa
 zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu przez Radę Miasta
Poznania
2. I KONSULTACJE SPOŁECZNE
3. Zbieranie wniosków do projektu planu - przez co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia

4. Sporządzenie projektu planu i rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta
5. Opiniowanie wewnętrzne – z jednostkami Urzędu Miasta

W trakcie dyskusji publicznej informacja m.in. o:
powodach przystąpienia do sporządzania
7. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu
planu,
8. Wyłożenie projektu planu do PUBLICZNEGO wglądu
obszarze miasta objętym granicami
– przez co najmniej 21 dni i przeprowadzenie, w tym czasie dyskusji publicznej;
uchwały o przystąpieniu,
– możliwość składania uwag do projektu planu – przez co najmniej 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia
ustaleniach Studium miasta Poznania dla
projektu planu do publicznego wglądu
przedmiotowego obszaru,
9. Składanie uwag do projektu planu w określonym w ogłoszeniu terminie
procedurze sporządzania planu,
10. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta
PROJEKCIE PLANU,
11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miasta
uwarunkowaniach prawnych,
Poznania
terminie zbierania uwag mieszkańców do
12. Opublikowanie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa
projektu planu, (...).

6. II KONSULTACJE SPOŁECZNE

 zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

PRZYCZYNY I CELE PRZYSTĄPIENIA DO MPZP
„Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej” w Poznaniu
GŁÓWNE PRZYCZYNY PRZYSTĄPIENIA DO MPZP:
1.

Wniosek Volkswagen Group Real Estate Polska sp.

z o.o. (13.03.2019) o częściową zmianę mpzp „Teren
w rejonie węzła Antoninek - wschód” w Poznaniu dla
terenu, oznaczonego w planie symbolem U – teren
usług w zakresie funkcji terenu, z dotychczasowej
zawężonej do motelu lub zajazdu o maksymalnej ilości

80

miejsc

noclegowych

z

działalnością

na

usługi

gospodarczą,

związane

działalnością

produkcyjną, rozwojową, edukacyjną.
2.

Propozycje do wieloletniego programu sporządzania
mpzp zawarte w analizie zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta z art. 32 ustawy o planowaniu
i

zagospodarowaniu

przestrzennym

dotyczące

sporządzenia planów miejscowych w celu uczynienia
Poznania „zielonym miastem”, które posiada łatwy
dostęp do terenów zieleni.

GRANICE WNIOSKU NA TLE
ORTOFOTOMAPY

GRANICA PRZYSTĄPIENIA DO MPZP

GRANICA PROJEKTU MPZP NA TLE ORTOFOTOMAPY

- powierzchnia ok. 155,8 ha

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

obszar opracowania

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ul. Bałtycka / ul. Borowikowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ul. Warszawska / węzeł komunikacyjny

SYTUACJA PLANISTYCZNA

- mpzp uchwalone - obowiązujące,
Ava - mpzp „Terenu w rejonie węzła
Antoninek – Wschód” część A
- projekty mpzp w opracowaniu

- plany w opracowaniu na terenach
objętych planami obowiązującymi

PRZYCZYNY I CELE PRZYSTĄPIENIA DO MPZP
„Klin zieleni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej” w Poznaniu
GŁÓWNE CELE PRZYSTĄPIENIA DO MPZP:
Biorąc pod uwagę:

o lokalizację przedmiotowego terenu, w tym dostęp do
węzła tzw. III ramy komunikacyjnej miasta Poznania,
o bliskość fabryki Volkswagena,
o fakt, iż przez ponad 10 lat teren ten nie został
zagospodarowany
zgodnie
z
ustalonym
przeznaczeniem.

1. Przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian
w stosunku do obecnych zapisów tekstu i rysunku

planu „Teren w rejonie węzła Antoninek - wschód”
w

Poznaniu,

wykorzystanie

w

sposób

potencjału

pozwalający
działek

na

pełne

budowlanych

w analizowanym fragmencie miasta.
2. Zwiększenie możliwości rozwoju funkcji usługowej na
wnioskowanym terenie.
Jednocześnie, po dokonaniu analiz stwierdzono, że
nowym planem należy objąć szerszy obszar, w tym
fragment klina zieleni, co zgodne będzie z wynikami

analizy z art. 32.

GRANICA PROJEKTU MPZP NA TLE STUDIUM 2014 r.

GRANICA PROJEKTU MPZP NA TLE STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ

SYTUACJA PLANISTYCZNA

OPINIA RADY OSIEDLA ANTONINEK – ZIELINIEC - KOBYLEPOLE

Opinia pozytywna w uwagami:
1.

Zmiana terenu usług, oznaczonego symbolem U w mpzp „Teren w rejonie węzła Antoninek – wschód”
część A w Poznaniu, w zakresie funkcji terenu, z dotychczasowej zawężonej do motelu lub zajazdu
o maksymalnej ilości 80 miejsc noclegowych na usługi związane z działalnością gospodarczą,
działalnością produkcyjną, rozwojową, edukacyjną, powinna nastąpić jedynie dla obszaru
nieruchomości będących własnością Volkswagen Group Real Estate Polska sp. z o.o.

2.

Na pozostałym obszarze należy zapewnić oznaczenie stanowiące odpowiednią ochronę dla
wschodniego klina zieleni miasta Poznania.

Projekt mpzp „Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej,
Bałtyckiej i Warszawskiej” w Poznaniu

Wnioski do projektu planu
można składać w nieprzekraczalnym terminie
do 3 września 2020 r.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Za Bramką 1
61 - 842 Poznań
tel. 61 63 96 470 (sekretariat)
fax. 61 63 96 498
e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl

Kontakt:
projektant prowadzący:
koordynator komunikacji i infrastruktury:
projektant:
asystent projektanta:

Marcin Piernikowski
Aleksander Deskur
Łukasz Brodnicki
Ewa Kwiecień

– tel. 61 63 96 483
– tel. 61 63 96 491
– tel. 61 63 96 483
– tel. 61 63 96 482

