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Przystąpienie do sporządzenia mpzp
„W rejonie placu Bernardyńskiego” w Poznaniu

Celem przystąpienia do planu jest
aktualizacja zapisów obowiązującego
planu m.in. w zakresie sposobu
użytkowania targowiska oraz
jednoznacznego zdefiniowania
obiektów i elementów
zagospodarowania, które będzie można
lokalizować na płycie placu

Powierzchnia: 0,77 ha

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2014 r.)
MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej
w obszarze funkcjonalnego Śródmieścia, z możliwością uzupełnienia o zieleń (np.: parki,
skwery), tereny sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej;
Kdt.2 – trasa tramwajowa;
Kdt.2* – trasa tramwajowa, dopuszcza się w oparciu o analizę efektywności zmianę
tras tramwajowych na inny środek transportu zbiorowego, np. komunikację trolejbusową
lub autobusową (m.in. w systemie BRT)

Przystąpienie do sporządzenia mpzp
„W rejonie placu Bernardyńskiego” w Poznaniu – sytuacja planistyczna
Plany obowiązujące:
Cp - Mpzp obszaru „Podgórna-Plac Bernardyński” w Poznaniu
Cz - Mpzp terenów w rejonie ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych w Poznaniu
Os - Mpzp „Obszar Staromiejski w Poznaniu”
Plany w opracowaniu:
C1e – projekt mpzp "W rejonie ulic Garbary i Wszystkich Świętych " w
Poznaniu

Obowiązujący mpzp „Podgórna – Plac Bernardyński”
(Uchwała Nr LXI/641/IV/2005 Rady Miasta Poznania
z dnia 18 stycznia 2005 r.)
Granica projektu
mpzp „W rejonie
placu
Bernardyńskiego”
w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia mpzp
„W rejonie placu Bernardyńskiego” w Poznaniu – dokumentacja fotograficzna

„W rejonie placu Bernardyńskiego”
w Poznaniu - granice mpzp

Uchwała nr XLI/695/VII/2017
Rady Miasta Poznania z dnia
24 stycznia 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
„W rejonie placu
Bernardyńskiego” w Poznaniu.

Rysunek projektu planu „W rejonie placu Bernardyńskiego” w Poznaniu

Projekt planu – najważniejsze zapisy
Ustalenia z projektu planu
Ogólne:
dopuszczenie parkingu podziemnego,
dopuszczenie stacji roweru miejskiego,
dopuszczenie ogródków gastronomicznych
i stoisk promocyjnych,
min. 30 miejsc dla rowerów.
Dotyczące terenu placu publicznego „kp”:
dopuszczenie pawilonów o pow. do 35 m2 i
wys. do 3,2 m,
dopuszczenie straganów o pow. do 25 m2 i
wys. do 3,2 m,
dopuszczenie lok. toalety,
dopuszczenie lok. śmietników: podziemnych,
półpodziemnych i naziemnych,
zakaz naziemnych miejsc postojowych, z
wyjątkiem samochodów przeznaczonych do
sprzedaży bezpośredniej,
odsunięcie straganów i pawilonów o min. 2 m
od granic terenów komunikacji.

„W rejonie placu Bernardyńskiego” – plansza układu transportowego

Opinie

Opinie do projektu planu zbierane będą

do 11 października 2017 r.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. B. Prusa 3
60 - 819 Poznań
tel.: 61 845 50 00
fax.: 61 845 50 10
e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl

Kontakt:
Adam Derc, tel. 61 8455-061 – kierownik zespołu projektowego
Katarzyna Chorążewicz, tel. 61 8455-054 – projektant

