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II konsultacje społeczne Referuje: 
Katarzyna Chorążewicz 



Udział społeczeństwa w procedurze planistycznej 



Lokalizacja 

Powierzchnia: ok. 7,8 ha 



Powody przystąpienia do sporządzenia mpzp 

Zmiana zagospodarowania  
dz. nr 59/4, 60/2, 60/3, ark.19,  
obr. Łazarz  
przeznaczenie w obowiązującym 
mpzp pod tereny ogrodów 
działkowych, które obecnie już 
nie funkcjonują 

Wprowadzenie zmian  
w uchwalonych mpzp 
wynikających z wydanych 
decyzji i realizacji przedsięwzięć 
EURO 2012  
w rejonie ulicy Wałbrzyskiej  
i Ptasiej 

Uwzględnienie wniosku o zmianę 
mpzp dla nieruchomości przy ul. 

Grunwaldzkiej 165c  
ujednolicenie zapisów oraz 

umożliwienie dalszego 
funkcjonowania lokali usługowych 

Określenie zasad 
zagospodarowania terenu, w tym  

dla obszaru bez mpzp   
przedpole  

Stadionu  Miejskiego  

źródło: www.google.com/maps 

Powierzchnia 52,35 ha 

Uchwała nr XLIII/757/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
mpzp „Rejon Stadionu Miejskiego”  w Poznaniu 



A 

B 

„Rejon Stadionu Miejskiego” - część A 
- teren zlikwidowanych ogrodów 
działkowych 
- fragment ulic Ptasiej i Wałbrzyskiej 
- możliwość szybkiego procedowania planu 

Podział planu na część A i B 

„Rejon Stadionu Miejskiego” - część B 



Uwarunkowania 

Sytuacja planistyczna 

Jp (2006) – terenów położonych 
przy stadionie miejskim w rejonie 
ulic Ptasia, Bułgarska 
Ja (2009) – dla obszaru pomiędzy III 
ramą komunikacyjną a ul. W. 
Węgorka 
Jb (2014) – dla terenu w rejonie 
ulicy Babimojskiej 
Łm (2001) - obszaru „MARCELIN”  
Xb (2008) - mpzp obszaru „III RAMA 
KOMUNIKACYJNA odcinek 
południowo-zachodni” 

Sytuacja własnościowa 



Uwarunkowania 

Mpzp terenów położonych przy stadionie miejskim  
w rejonie ulic Ptasia, Bułgarska w Poznaniu (2006) 

Studium, kierunki 2014 
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 lokalizacja poideł dla ludzi i zwierząt oraz miejskich toalet 

- Lokalizacja poideł wykracza poza zakres regulacji planu miejscowego. Plan nie wprowadza zakazu. Toaleta została dopuszczona na terenie ktp. 

Wybrane wnioski złożone do projektu mpzp – w granicach części A  
18.05.-8.06.2021 

  

 nowe boiska treningowe o nawierzchni przepuszczalnej i zadrzewienie wokół boisk  

- Na terenie US przewidziano funkcję sportowo-rekreacyjną, w tym możliwość lokalizacji boisk. Wprowadzono rzędy drzew m.in. wzdłuż granic terenu. 
Zadrzewienia alejowe między boiskami oraz rodzaj zastosowanych nawierzchni wynikać będą ze szczegółowej koncepcji zagospodarowania tego terenu. 

 umożliwienie funkcjonowania food truck’ów, bike cafe, lodziarni rowerowych 

- Poza zakresem regulacji mpzp. Projekt planu nie wprowadza zakazu. 

 miejsca parkingowe dla odwiedzających Lasek Marceliński (nieutwardzone, przedzielone pasami łąk kwietnych, zadrzewień) 

- Przeznaczenie terenu pod boiska znajduje uzasadnienie w lokalizacji przy stadionie. W proj. mpzp wyznaczono teren parkingu jednak jego udostępnienie dla 
użytkowników Lasku Marcelińskiego zależeć będzie od zarządcy terenu. 

 spowolnienie ruchu na ul. Ptasiej poprzez 
lokalizację licznych wjazdów na parking/ 
odpowiedni plan parkingu  

- poza zakresem regulacji mpzp – organizacja 
ruchu 

ZTM 

umożliwienie wykorzystania istniejącego 
parkingu dla autokarów w południowej części ul. 
Wałbrzyskiej, jako ewentualnej pętli autobusowej 
o charakterze technicznym/rezerwowym wraz z 
niezbędną infrastrukturą ptz  TAK 



Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Rejon Stadionu Miejskiego” – część A w Poznaniu 
Główne założenia 

Teren sportu i rekreacji (US) : 
lokalizacja boisk lub niekubaturowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

Teren transportu publicznego (ktp): 
lokalizacja pętli autobusowej 
dopuszczenie lokalizacji toalet 

Teren drogi wewnętrznej (KDWpp):  
lokalizacja parkingu 
dopuszczenie lokalizacji stróżówki 

Projekt MPZP 
 

Przeznaczenie terenu Na terenie US ustala się: 
– lokalizację boisk lub niekubaturowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

Parametry budowli, 
budynków, urządzeń 

– dopuszczenie lokalizacji budynków stanowiących zaplecze techniczne, 
socjalne 

– pow. zabudowy terenu maks. 200 m2  
– wysokość budynków maks. 6 m i maks. 1 kondyg. nadziemna 
– udział pow. biologicznie czynnej min. 20%  
– pow. nowo wydzielanej działki budowlanej min. 13 000 m2 
– dachy dowolne 
– dopuszczenie lokalizacji trybun 
– dopuszczenie lokalizacji przekryć namiotowych, pneumatycznych oraz 

zadaszeń membranowych 



Wizualizacja – stan projektowany: wersja z zadaszeniem boiska 



Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Rejon Stadionu Miejskiego” – część A w Poznaniu 
Opiniowanie wewnętrzne – II konsultacje społeczne 



Prognoza finansowa 



Termin zbierania opinii w ramach II konsultacji projektu mpzp 
od 20 grudnia 2021 do 10 stycznia 2022 r. 

 
 

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 

Terminy 

Kontakt: 
Katarzyna Chorążewicz tel. (061) 63 97 – 910 – z-ca kierownika zespołu projektowego   
Aneta Czerwińska tel. (061) 63 97 – 912 – projektant 



Zespół autorski: 
 

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej –  Natalia Weremczuk 

Zastępca Dyrektora ds. analiz –  Katarzyna Derda 

Zastępca Dyrektora ds. projektowania – Adam Kijowski 
 

Kierownik zespołu projektowego Z4 –  Joanna Grabarkiewicz 

Z-ca kierownika – Katarzyna Chorążewicz 

Projektant – Aneta Czerwińska 

Kierownik zespołu transportu i inżynierii – Joanna Woźniak 

Małgorzata Szukała 

Maciej Roszkiewicz 

Marzena Wnuk 


