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LOKALIZACJA, WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU

Winiary
Do analizy przystąpiono na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddziału I w Poznaniu z 21
grudnia 2018 r., o sporządzenie mpzp dla działki nr 65, arkusz 30, obręb Golęcin i przeznaczenie jej zgodnie ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 2014 r.
ZUS uzasadnił wniosek planowanym przeprowadzeniem regulacji prawnej nieruchomości. Obecnie wskazana
nieruchomość użytkowana jest jako rodzinne ogrody działkowe.

MPZP

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.

3.

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

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

4.

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;

9.

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

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.

OGRANICZENIA MPZP

PLAN MIEJSCOWY NIE USTALA:



ORGANIZACJI RUCHU



PARKOWANIA NA ULICY



TERMINIU REALIZACJI (INFRASTRUKTURA, ZIELEŃ)



MAŁEJ ARCHITEKTURZE



RODZAJU OGRODZEŃ



ZASAD LOKALIZACJI REKLAM

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU*:
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
4. Sporządzenie projektu planu i rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta
5. Opiniowanie wewnętrzne – z jednostkami Urzędu Miasta
6. II KONSULTACJE SPOŁECZNE
7. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu
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.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU*:
Informacja m.in. o:
ETAPY z inicjatywy miasta:
powodach przystąpienia do sporządzania planu,
obszarze
1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu
przezmiasta
Radęobjętym
Miasta granicami
Poznaniauchwały
o przystąpieniu,
2. I KONSULTACJE SPOŁECZNE
ustaleniach Studium miasta Poznania dla
3. Zbieranie wniosków do projektu planu - przez co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia
przedmiotowego obszaru,
4. Sporządzenie projektu planu i rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta
procedurze sporządzania planu,
terminie zbierania wniosków do projektu planu,
5. Opiniowanie wewnętrzne – z jednostkami Urzędu Miasta
wymogach formalnych, które winien spełniać wniosek
6. II KONSULTACJE SPOŁECZNE
do projektu planu

•
•
•
•
•
•

7. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu

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.

SYTUACJA PLANISTYCZNA

Granice obowiązującego mpzp (obszar „ul. Św. Leonarda”
w Poznaniu – Sl)
Granica analizowanego terenu

STRUKTURA WŁASNOŚCI

USTALENIA STUDIUM

STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENU

tereny dróg

tereny zabudowy
mieszkaniowej i usługowej
tereny ogrodów działkowych
tereny parkingów i zieleni
tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

GRANICA PROJEKTU MPZP
Powierzchnia planu – ok. 10,6 ha

WNIOSKI

Wnioski do projektu planu zbierane będą od 18.12.2020r. do 14.01.2021r.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Za Bramką 1 61-842 Poznań
tel.: 61 639 64 60 (punkt informacyjny) fax.: 61 639 64 98

e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl

Kontakt:
Adam Derc aderc@poznan.mpu.pl tel. 61 6396 490 – kierownik zespołu projektowego
Anna Bilska abilska@poznan.mpu.pl tel. 61 6396 488
Agnieszka Krupka akrupka@poznan.mpu.pl tel. 61 6396 489

dziękujemy za uwagę

Zespół projektowy
Adam Derc
Anna Bilska
Agnieszka Krupka
Aneta Zimny
Maciej Roszkiewicz

