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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. 

23.03.2017 r. 

Informacja m.in. o: 

powodach przystąpienia do sporządzania planu, 

obszarze miasta objętym granicami uchwały  

o przystąpieniu, 

ustaleniach Studium miasta Poznania dla 

przedmiotowego obszaru, 

procedurze sporządzania planu, 

terminie zbierania wniosków do projektu planu, 

wymogach formalnych, które winien spełniać 

wniosek do projektu 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. 

09.10.2017 r. 

Informacja m.in. o: 

powodach przystąpienia do sporządzania planu, 

obszarze miasta objętym granicami uchwały o 

przystąpieniu, 

ustaleniach Studium miasta Poznania dla 

przedmiotowego obszaru, 

procedurze sporządzania planu, 

PROJEKCIE PLANU, 

uwarunkowaniach prawnych, 

terminie zbierania opinii mieszkańców do 

projektu planu, (...). 

 



PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU*:   

  
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. 

W trakcie dyskusji publicznej informacja m.in. o: 

powodach przystąpienia do sporządzania 

planu, 

obszarze miasta objętym granicami 

uchwały o przystąpieniu, 

ustaleniach Studium miasta Poznania dla 

przedmiotowego obszaru, 

procedurze sporządzania planu, 

PROJEKCIE PLANU, 

uwarunkowaniach prawnych, 

terminie zbierania uwag mieszkańców do 

projektu planu, (...). 

 



Powierzchnia około: 0,35 ha 

Przystąpienie do sporządzenia mpzp „W rejonie ulicy Gołębiej” w 

Poznaniu 

Do planu przystąpiono z uwagi na wniosek dotyczący  firmy  

WM Investment sp. z o. o.  Dotyczący działki nr 32, ark. 17, obr. Poznań. 

 

Wnioskodawca proponuje „zmianę zapisów w sposób umożliwiający 

zlokalizowanie na tym obszarze dowolnych funkcji z wyłączeniem 

przemysłu, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami”. 



Przystąpienie do sporządzenia mpzp 

„W rejonie ulicy Gołębiej” w Poznaniu – sytuacja własnościowa 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Poznania (Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 września 2014 r.) 

Symbol  

terenu 

Rodzaj kierunku 

przeznaczenia 

terenu 

kierunek przeznaczenia  parametry zabudowy 

Wiodący  Uzupełniający 
Wysokość 

budynków  
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

MW/U tereny zabudowy 

mieszkaniowej lub 

zabudowy 

usługowej 

w obszarze 

funkcjonalnego 

Śródmieścia 

zabudowa 

mieszkaniowa 

wielorodzinna lub 

usługowa  

zieleń (np.: parki, skwery), tereny sportu i 

rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury 

technicznej, tereny sportowo-rekreacyjne 

niska, 

średniowysoka,  

lokalizacja zabudowy 

z uwzględnieniem 

lokalnych wartości 

historycznych, 

kulturowych i 

przyrodniczych oraz 

potrzeb mieszkańców 

na terenach sąsiadujących z terenami ZP 

wskazane jest zagospodarowanie terenów 

w nawiązaniu do funkcji zieleni 

urządzonej poprzez kontynuację funkcji 

parkowej oraz lokalizację urządzeń i 

obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

 

 

MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub 

zabudowy usługowej w obszarze funkcjonalnego Śródmieścia; 

 

Kierunek uzupełniający  –  zieleń (np.: parki, skwery), tereny 

sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury 

technicznej, tereny sportowo-rekreacyjne; 

-Teren zlokalizowany na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków i pomnika historii; 

 

-Teren zlokalizowany na obszarze najważniejszych 

przestrzeni publicznych; 



Obszar położony jest na terenie oznaczonym symbolami: OsA129/Ml11, OsA132/Mk11, OsA135/Mk12, 

OsA136/Ml11, OsA144/Ml4, OsA151/Mh1. 
„Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania i/lub wprowadzenia tylko: mieszkalnictwa oraz, jako towarzyszących, funkcji kultury, 

hotelarskich, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, administracji publicznej i organizacji wyższej użyteczności, handlu, gastronomii, biur i 

rzemiosła usługowego, z zastrzeżeniem, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych i użytkowanych na cele mieszkaniowe, we 

wszystkich budynkach usytuowanych na działce nie może być mniejsza niż: 50 % powierzchni całkowitej budynków z wyłączeniem kondygnacji 

podziemnych.”  

Przystąpienie do sporządzenia mpzp „W rejonie ulicy Gołębiej” w 

Poznaniu – sytuacja planistyczna 

Obowiązujący mpzp „Obszar staromiejski”  

w Poznaniu (Uchwała Nr XCIII/1055/III/2002 Rady 

Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.). 

C1g – „W rejonie ulicy Gołębiej” 

Cł – „Stary Rynek i ulica Wrocławska” 

Os – „Obszar Staromiejski w Poznaniu” 



Dokumentacja fotograficzna 

Widok od ulicy Świętosławskiej 

Widok od ulicy Wrocławskiej 

Widok od ulicy Koziej 

Widok od ulicy Gołębiej 

Hotel Palazzo Rosso  - widok od 

ulicy Wrocławksiej 

Róg ulicy Koziej i Świętosławskiej 



Dokumentacja fotograficzna 

Widok od ulicy Wrocławskiej 

Brama od ulicy Koziej 

Budynek usługowy przy 

przejściu bramowym 

Wnętrze dziedzińca 

Ślepa ściana 



„W rejonie ulicy Gołębiej”  

w Poznaniu – granica projektu mpzp 

Uchwała nr XLII/725/VII/2017 Rady Miasta 

Poznania z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  

„W rejonie ulicy Gołębiej” w Poznaniu.  



Rysunek projektu planu „W rejonie ulicy Gołębiej” w Poznaniu 



Projekt planu – najważniejsze zapisy 

Ustalenia z projektu planu: 
 

przeznaczenie pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej lub zabudowy usługowej; 

zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2;  

powierzchnia zabudowy do 99% działki budowlanej, a 

dla działek narożnikowych do 100%; 

powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 

1% (z uwzględnieniem ustaleń dla działek 

narożnikowych); 

powierzchnia nowo wydzielanych działek 

budowalnych nie mniejsza niż 120 m2; 

intensywność zabudowy: 

• dla 1MW/U – 3.0 – 8.0, 

• dla 2MW/U – 4.0 – 7.0; 

wysokość budynków: 

• dla 1MW/U – jak w dniu uchwalenia planu, nie 

więcej niż 25 m, 

• dla 2MW/U – jako kontynuację linii gzymsu i linii 

kalenicy budynku przylegającego do jednej z 

bocznych granic 2MW/U, nie więcej niż 25 m; 

• w strefie A – jako kontynuację linii gzymsu i linii 

kalenicy budynku przylegającego do jednej z 

bocznych granic strefy A, nie więcej niż 25 m; 

dachy płaskie lub strome, z zachowaniem istniejącej 

geometrii dachów od strony dróg publicznych. 

 



„W rejonie ulicy Gołębiej” – plansza układu transportowego  



Model zabudowy – istniejące zagospodarowanie 



Model zabudowy – potencjalne zagospodarowanie 



Model zabudowy – istniejące zagospodarowanie 



Model zabudowy – potencjalne zagospodarowanie 



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 

Opinie do projektu planu zbierane będą 

do 23 października  2017 r. 

Kontakt: 

Adam Derc, tel. (61) 84 55-061 - kierownik zespołu projektowego  

Patrycja Perz, Paulina Pudelska tel. (61) 84 55-062 – asystenci projektanta 

Joanna Woźniak, tel. (61) 84 55-044 - koordynator zespołu transportu i inżynierii 

Opinie 




