


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 

podstawy prawne 

1/ ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 

2/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 

3/ ustawa o samorządzie gminnym, 

 

4/ Kodeks Postępowania Administracyjnego, 

 

5/ Uchwała Nr XXXIV/587/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu. 

 



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 

akt prawa miejscowego 

Procedura sporządzania planu: na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 

1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

 I Konsultacje społeczne (pozaustawowe) –  publikacja materiałów 02.11.2020 r. 

2. Ogłoszenie w prasie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz o terminie i miejscu zbierania 

wniosków 

3. Zbieranie wniosków do planu – przez co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od 02.11.2020 do 24.11.2020 r. 

4. Sporządzenie projektu planu z jednoczesnym rozpatrzeniem wniosków  

 II Konsultacje społeczne (pozaustawowe) 

5. Zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu przez właściwe organy i instytucje 

6. Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z opinii i uzgodnień 

7. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu dyskusji 

publicznej oraz o terminie i miejscu składania uwag  

8. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu – przez co najmniej 21 dni i przeprowadzenie w tym czasie 

dyskusji publicznej 

9. Możliwość składania uwag do projektu planu – przez co najmniej 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu 

planu do publicznego wglądu 

10. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta 

11. Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z uwzględnionych uwag 

12. Przedstawienie Radzie Miasta projektu planu do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag 

13. Uchwalenie przez Radę Miasta planu wraz z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag 

14. Przekazanie uchwalonego planu Wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi i publikacji              

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

 

Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 



Lokalizacja 

POWIERZCHNIA TERENU –  ok. 4,7 ha 



Ortofotomapa 



Sytuacja planistyczna 

Plany obowiązujące 

Fka – mpzp „Kopanina – Rudnicze A” w Poznaniu 

Fkb – mpzp „Kopanina – Rudnicze B” w Poznaniu 

Plany w opracowaniu 

Fm – mpzp „Rejon ulicy Mieleszyńskiej” w Poznaniu 



Obowiązujący plan i wnioski o jego zmianę 

Obecnie na przedmiotowym obszarze obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego „Kopanina – Rudnicze A” w 

Poznaniu. Ww. plan uchwalono w 2012 r., na podstawie Studium z 

2008 r. – o mniejszym zasięgu terenów pod zabudowę. 

 

W 2014 r. uchwalono nowe Studium, które dopuszcza zabudowę 

na większym obszarze (do linii przerywanej w kolorze niebieskim). 

 

W 2019 r. wpłynęły dwa wnioski o zmianę mpzp – o powiększenie 

zasięgu terenu zabudowy usługowej 3U przy ulicy Klinkierowej: 

• dz. 3/5 – spółka handlowa (H3M Sp. z o.o. Sp. k.), 

• dz. 4/3 – osoba fizyczna. 

 

W granice zmiany planu włączono ponadto: 

• pozostałe działki przy ulicy Klinkierowej w celu powiększenia 

zasięgu terenu zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium, 

• drogi 1KD-L i 2KD-L w celu weryfikacji linii rozgraniczających – 

drogi zrealizowano decyzją ZRID z 2018 r., inaczej niż w mpzp. 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Poznania  

Tereny przeznaczone pod zabudowę 

oznaczone symbolem MW/U - tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

lub zabudowy usługowej. 

Tereny wyłączone z zabudowy 

oznaczone symbolem ZO - tereny 

zieleni nieurządzonej, tereny leśne i do 

zalesień, użytki rolne, nieużytki, tereny 

zadrzewione, wody powierzchniowe; 

Ponadto ww. teren ZO jest położony 

w granicach strukturalnego klina zieleni.  



Istniejące zagospodarowanie na tle ortofotomapy 

budynek biurowy „Quartz Office” 

tereny niezabudowane, w głębi osiedle 

„Stara Cegielnia” przy ul. Ceglanej 
przepompownia przy ul. Głogowskiej nowo wybudowana droga 1KD-L 



Sytuacja własnościowa 



Granice obszaru objętego planem 



Miejska Pracownia Urbanistyczna 

ul. Za Bramką 1 

61 - 842 Poznań 

tel.: 61 639 64 60 

fax.: 61 639 64 98 

e-mail: mpu@poznan.mpu.pl 

www.mpu.pl 

Wnioski do planu zbierane będą 

od 02.11.2020 r. do 24.11.2020 r. 

Kontakt: 

Magdalena Drabent – kierownik zespołu projektowego  

          mdrabent@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 487 

Marcin Siwek – z-ca kierownika zespołu projektowego 

          msiwek@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 486 

Magdalena Prokocka – koordynator projektu 

          mprokocka@poznan.mpu.pl,  tel. 61 63 96 486 

Wnioski 




