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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/590/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2020 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i
Hezjoda 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu

I Konsultacje społeczne (pozaustawowe) – publikacja materiałów 23.11.2020 r.
Ogłoszenie w prasie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz o terminie i miejscu zbierania
wniosków
Zbieranie wniosków do planu – przez co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od 23.11.2020 do 14.12.2020 r.
Sporządzenie projektu planu z jednoczesnym rozpatrzeniem wniosków

II Konsultacje społeczne (pozaustawowe)
Zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu przez właściwe organy i instytucje
Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z opinii i uzgodnień
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu dyskusji
publicznej oraz o terminie i miejscu składania uwag
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
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z uwzględnionych uwag
Przedstawienie Radzie Miasta projektu planu do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag
Uchwalenie przez Radę Miasta planu wraz z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag
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

Wniosek o sporządzenie zmiany mpzp

Do planu przystąpiono z uwagi na wniosek:
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Poznania z dnia 23 sierpnia 2017 r. oraz z dnia 19 sierpnia

2019 r. związany z budową Domu Pomocy Społecznej pryz
ul. Żołnierzy Wyklętych na działkach nr 1/228 i 1/229, ark.
14

obr.

Golęcin,

o

zmianę

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie
ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu. Wniosek dotyczył

wprowadzenia zmian poprzez zaktualizowanie normatywu
parkingowego.
Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 12 lutego 2019 r. (Uchwała
nr LV/330/VI/2019 Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 12 lutego
2019 r.) ponowiony w dniach 13 lutego i 3 marca 2020 r.

Wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia części terenów w
obowiązującym

miejscowym

planie

zagospodarowania

przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej
i Hezjoda w Poznaniu (Uchwała nr XV/118/VII/2015 Rady
Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r.) w zakresie zmiany
przebiegu dróg 7KDL i 9KD-L oraz zmiany przeznaczenia
terenów 32MN, 36MN, 4ZP oraz 4E w celu zachowania
i powiększenia istniejącego „Parku Edukacji Ekologicznej”
przy ul. Hezjoda

Ortofotomapa

Sytuacja planistyczna

Plany obowiązujące:
Ls – mpzp w rejonie ulic Koszalioskiej i Hezjoda w
Poznaniu;
Lw – mpzp obszaru Strzeszyna – rejon ulic
Koszalioskiej i M. Waokowicza w Poznaniu;
La – mpzp dla terenów w rejonie ulic Horacego i
Hezjoda w Poznaniu
Zpe – mpzp Podolany Zachód E
Plany w opracowaniu:
Xc – mpzp dla obszaru „III rama komunikacyjna
odcinek północny” w Poznaniu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania

Tereny przeznaczone pod zabudowę
1) MW - teren pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną. Dla
terenów MW Studium ustala wiodący kierunek przeznaczenia,

który obejmuje zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną, oraz
uzupełniający, który obejmuje zabudowę usługową towarzyszącą
zabudowie

mieszkaniowej,

domy opieki społecznej,

domy

seniora, zieleń (np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji,
tereny komunikacji i infrastruktury technicznej;
2) MN – teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla
terenów MN Studium ustala wiodący kierunek przeznaczenia,
który obejmuje zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna w formie:
wolno

stojącej,

bliźniaczej,

szeregowej,

oraz

kierunek

uzupełniający, który obejmuje zabudowę usługową towarzyszącą
zabudowie mieszkaniowej, zieleń (np.: parki, skwery), tereny
sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej;
3) U – teren pod zabudowę usługową. Dla terenów U Studium
ustala

wiodący

kierunek

przeznaczenia,

który

obejmuje

zabudowę usługową, oraz kierunek uzupełniający, który obejmuje
zieleń (np.: parki, skwery), parki naukowo-technologiczne, tereny

komunikacji i infrastruktury technicznej.

Granice analizowanego obszaru na tle obowiązującego planu

Ortofotomapa – istniejący park

Sytuacja własnościowa

Dokumentacja fotograficzna - Hezjoda

Wnioskowana nieruchomość – Apteka – ul. Chojnicka

Usługi w rejonie ul. Pawłowickiej

Usługi w rejonie ul. Chojnickiej

Usługi w rejonie ul. Pawłowickiej

Dokumentacja fotograficzna - Żołnierzy Wyklętych

Wnioskowana nieruchomość – Apteka – ul. Chojnicka

Usługi w rejonie ul. Chojnickiej

Usługi w rejonie ul. Pawłowickiej

Proponowane granice mpzp

Wnioski

Wnioski do planu zbierane będą
od 23.11.2020 r. do 14.12.2020 r.
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