Spotkanie informacyjne
20 czerwca 2017 roku

Park Kulturowy Stare Miasto
w Poznaniu
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W POZNANIU
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Park Kulturowy – UWARUNKOWANIA
PRAWNE
USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)
UCHWAŁA Rady Miasta Poznania Nr LX/930/VI/2013 z dnia 10 grudnia 2013r. w
sprawie ”Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na
lata 2014 – 2030”
UCHWAŁA Rada Miasta Poznania Nr XXVI/370/VII/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w
sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod
nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto”
Powołanie w 2015 roku międzywydziałowego zespołu do sprawy utworzenia
Parku Kulturowego Stare Miasto pod kierunkiem Miejskiego Konserwatora
Zabytków
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Park Kulturowy - GRANICE
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fot. ze zbiorów BMKZ

Park Kulturowy - materiały
Przy opracowaniu projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w
Poznaniu wykorzystano następujące dokumenty i opracowania:
1.

Zarządzenie Nr 196/2012/P PMP z dnia 26 marca 2012 r. ws. zasad umieszczania urządzeń
reklamowych lub szyldów na nieruchomościach Miasta Poznania

2.

„Koncepcja polityki reklamowej na Obszarze Staromiejskim w Poznaniu”(2013)
opracowaną przez zespół MPU przy udziale pracowników UMP (w tym BMKZ)

3.

Projekt uchwały krajobrazowej dla Obszaru Staromiejskiego opracowany przez Beate
Bończyk i Alicję Bogalecką-Pabisiak z WUiA

4.

„Wytyczne dla ogródków letnich i stoisk promocyjnych na Starym Rynku w 2015 roku”
przygotowane przez przedstawicieli BMKZ i Estrady Poznańskiej oraz Pełnomocnik PMP ds.
Estetyki Wizerunku Miasta

5.

„Katalog mebli miejskich Poznania”, który jest obecnie aktualizowany przez Pełnomocnika
PMP ds. Estetyki Wizerunku Miasta - WUiA wraz z Uniwersytetem Artystycznym

6.

„Katalog Nawierzchni Chodników Poznania. Etap I – Stare Miasto” opracowanie powstało w
kwietniu 2014 r. staraniem Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, ZDM oraz Komisji
Rewitalizacji RMP przy merytorycznym wsparciu MKZ i Pełnomocnika PMP ds. Estetyki
Wizerunku Miasta

7.

„Wytyczne w zakresie estetyki elementów infrastruktury” opracowanie 2015 r Pełnomocnik
PMP ds. Estetyki Wizerunku Miasta

8.

Uchwały w sprawie utworzenia parków kulturowych w Krakowie (2010), Wrocławiu (2014) i
Łodzi (2015).
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Park Kulturowy harmonogram i terminy

1.

20 czerwca 2017 r. o godz. 17.00

Sala Biała spotkanie informacyjne;

2.

od 21 czerwca do 14 lipca 2017 r.

zbieranie wniosków;

3.

lipiec/sierpień 2017 r.

rozpatrzenie wniosków;

4.

wrzesień /październik 2017 r.

konsultacje proponowanych rozwiązań
(dwa spotkania);

5.

listopad 2017 r.

opiniowanie z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków;

6.

listopad/grudzień 2017 r.

uchwała o utworzeniu „Parku
Kulturowego Stare Miasto”.
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Park Kulturowy chroni
materialne i krajobrazowe dziedzictwo kulturowe poprzez:
1.
•
•
•

zachowywanie i ekspozycję:
dziedzictwa kulturowego,
krajobrazu kulturowego, historycznego
układu urbanistycznego

2.
•
•
•
•

ochronę widoków na:
charakterystyczne elementy zagospodarowania obszaru,
zabytki nieruchome, zabytkowe zespoły budowlane,
historycznie ukształtowane dominanty,
trójwymiarową sylwetę miasta, w tym panoramy,

3.

harmonijne uzupełniania historycznego układu urbanistycznego
o obiekty budowlane wysokiej jakości, wpisujące się w
istniejącą tkankę historyczną

4.

zapobieganie działaniom ingerującym w formą architektoniczną,
bądź zakłócającym ekspozycję obiektów zabytkowych i
przestrzeni publicznych

5.

ograniczenia niekorzystnego wpływu urządzeń reklamowych,
szyldów, tablic reklamowych, na przestrzeń publiczną,
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Park Kulturowy reguluje zasady ogólne
działalności gospodarczej, handlu i usług na terenach publ.
1.

handel

•

w podcieniach budynków i poza budynkami,

•

stanowiącego część zorganizowanych imprez: koncertów, wystaw, jarmarków i kiermaszy
okolicznościowych, imprez artystycznych, akcji informacyjnych, happeningów i innych
wydarzeń,

•

na pl. Wielkopolskim,

2.

działalność gastronomiczną

•

poza budynkami,

•

stanowiącej część zorganizowanych imprez,
3.

ogródki gastronomiczne oraz miejsca
przeznaczone na ustawianie stolików
i krzeseł sytuowanych przy lokalach
gastronomicznych,

4.

usługi poza budynkami, z wyjątkiem
działalności przewodników miejskich
i usług transportowych.

fot. ze zbiorów MKZ
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Park Kulturowy reguluje zasady szczegółowe dotyczące
lokalizacji ogródków gastronomicznych oraz samodzielnych
stolików i krzeseł sytuowanych przy lokalach gastronomicznych:

1. wskazując ich:
•

parametry,

•

odległość od lokalu gastronomicznego,

2. określając wyposażenie i jego formę:
•

parasole,

•

ogrodzenie,

•

pomocniki kelnerskie

3. materiał i kolorystykę

fot. ze zbiorów BMKZ
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Park Kulturowy reguluje zasady szczegółowe
działań reklamowych

1. Określając:
•

Definicje działań reklamowych

•

Zakres dopuszczonych działań

fot. ze zbiorów BMKZ

2. Sposoby w tym zakazy wykorzystania na działania reklamowe
takich elementów jak wyposażenie przestrzeni publicznych

działania reklamowe – należy przez to rozumieć rozpowszechnianie
informacji o towarach lub usługach, w jakiejkolwiek formie, obejmujące
m. in. promocję produktów lub usług;
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Park Kulturowy reguluje zasady szczegółowe
lokalizacji urządzeń reklamowych

w zakresie sytuowania na elewacji, formy, zasad mocowania, powierzchni, materiału
•

stanowiących ofertę gastronomicznę:
gablot albo tablic,

•

pulpitów z menu, pomocników kelnerskich,

•

banerów zawierających informację o
wydarzeniach kulturalnych,

•

murali,

•

masztów, słupów ogłoszenioworeklamowych

fot. ze zbiorów BMKZ
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Park Kulturowy reguluje zasady szczegółowe
lokalizacji szyldów

Określając:
•

zakres informacji umieszczonych na
szyldzie,

•

sytuowania na elewacji (nie przesłanianie
elementów dekoracji oraz detali
architektonicznych),

•

formę (np. wycięte litery lub znaki),

•

zasady mocowania (prostopadle lub
równolegle do elewacji),

•

powierzchnię,

•

materiał i kolorystykę (jednorodnych
dla całego budynku),

fot. ze zbiorów BMKZ
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Park Kulturowy reguluje zasady szczegółowe w zakresie
prowadzenia robót budowlanych oraz zmiany korzystania z zabytków
nieruchomych

1. ograniczeń mocowania na budynkach:
•

urządzeń technicznych i telekomunikacyjnych,

•

banerów, ekranów,

2. wyklejenia powierzchni okien wystawowych i
drzwi wejściowych,
3. malowania, tynkowania oraz stosowania okładzin
na elewacjach frontowych budynków,
4. stosowania stolarki i ślusarki,
5. lokalizacji pawilonów wystawowych i sprzedaży
ulicznej oraz urządzeń rozrywkowych,
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Park Kulturowy reguluje zasady szczegółowe w zakresie
dostosowania się do przepisów uchwały

1. Określając:
•

przedmiot dostosowania (tablice reklamowe, urządzenia
reklamowe, szyldy … dla których uzyskano decyzje
administracyjne obowiązujące w dniu wejścia w życie
uchwały)

•

odbiorców,

•

termin.

2. Wskazując skutki niedostosowania się do ustaleń
uchwały,
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Park Kulturowy
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Park Kulturowy harmonogram i terminy

1.

20 czerwca 2017 r. o godz. 17.00

Sala Biała spotkanie informacyjne;

2.

od 21 czerwca do 14 lipca 2017 r.

zbieranie wniosków;

3.

lipiec/sierpień 2017 r.

rozpatrzenie wniosków;

4.

wrzesień /październik 2017 r.

konsultacje proponowanych rozwiązań;

5.

listopad 2017 r.

opiniowanie z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków;

6.

uchwała o utworzeniu „Parku Kulturowego Stare Miasto”.
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Park Kulturowy

WNIOSKI
Wnioski można składać do Prezydenta Miasta Poznania

od dnia 21 czerwca 2017 do dnia 14 lipca 2017 roku.
Wnioski składamy
do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym,
na adrese-mail: mkz@um.poznan.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości.

wstępny projekt uchwały jest udostępniony
od dnia 21 czerwca 2017 do dnia 14 lipca 2017 roku
•
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania pod adresem internetowym
http://bip.ump.poznan.pl
•
w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu,
piętro III, pokoje: 354 i 358 od 9.00 do 13.00.
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