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Powierzchnia obszaru około: 3,8 ha 

Uchwała nr XXXIV/566/VII/2016 Rady 

Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „W rejonie ulic Solna - 

Działowa” w Poznaniu.  

Przystąpienie do sporządzenia mpzp 

„W rejonie ulic Solna - Działowa”  

w Poznaniu 



Do opracowania przystąpiono na wniosek 

Warszawskiej Prowincji Ojców Karmelitów 

Bosych w Poznaniu, dotyczący zmiany 

zapisów obowiązującego mpzp - uzupełnienie 

zapisów o funkcje zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 

Przystąpienie do sporządzenia mpzp 

„W rejonie ulic Solna - Działowa”  

w Poznaniu 



Cel sporządzenia mpzp 

• zachowanie Ogrodu 

Jordanowskiego, 

 

• zachowanie obiektów cennych 

architektonicznie: kościół        

i klasztor Karmelitów Bosych, 

budynek Uniwersytetu 

Artystycznego 

 

• ożywienie zaniedbanej, 

śródmiejskiej tkanki miejskiej, 

 

• umożliwienie realizacji lokali 

mieszkalnych  i rozbudowy 

Uniwersytetu Artystycznego, 



Projekt mpzp 

„W rejonie ulic Solna - Działowa”  

dokumentacja fotograficzna 



Projekt mpzp 

„W rejonie ulic Solna - Działowa”  

struktura własnościowa 



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. 

ZR tereny sportu i 

rekreacji 

(niekubaturowe) 

plenerowe 

urządzenia 

sportowo-

rekreacyjne i boiska 

sportowe w zieleni, 

w tym ogrody 

jordanowskie  

 

dopuszczenie lokalizacji jednego budynku o 

pow. zabudowy do 150 m², dla obsługi terenu i 

umożliwienia korzystania z funkcji sportowo-

rekreacyjnej, (przebieralnie, sanitariaty, mała 

gastronomia, wypożyczalnie sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego), miejsc 

postojowych dla samochodów i parkingów dla 

rowerów; dopuszczenie lokalizacji sieci 

infrastruktury technicznej 

niska 

 

 

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. 

ZR -  (wśród terenów o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania w 

kategorii terenów zieleni) - tereny sportu i rekreacji wyposażone w plenerowe 

urządzenia sportowo-rekreacyjne i boiska sportowe w zieleni, w tym ogrody 

jordanowskie.  



Granica projektu mpzp  

„W rejonie ulic Solna - Działowa” 

sytuacja planistyczna 



Obowiązujący mpzp „Śródmieście 

Poznania Centrum 1 - fragment” 
Uchwała nr LXXXIX/1000/IV/2006 Rady Miasta Poznania  

z dnia 7 marca 2006 r. 

Na terenie CaA02/Ub1, dla którego wnioskodawca wnosi o uzupełnienie 

zapisów o funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obowiązują 

m.in. ustalenia: 

1) przeznaczenie  terenów -  usługi wraz z niezbędną infrastrukturą; 

 

2) wszelkie nowo wydzielone działki, z wyjątkiem działek pod obiekty 

miejskiej infrastruktury technicznej, nie mogą mieć powierzchni 

mniejszej niż 1000 m2 i szerokości frontu mniejszej niż 30 m; 

 

3) nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy działki ustalono               

w wielkości 75%; 

 

4) obowiązującą wysokość zabudowy ustalono w wielkości: 

 

 max. 19,0 m do kalenicy, w tym obowiązkowo 5 

kondygnacji naziemnych, z wyjątkiem strefy zabudowy 4 

kondygnacyjnej i akcentu wysokościowego, 

 dla części  terenu CaA02/Ub1 oznaczonej na rysunku planu 

jako strefa zabudowy 4-kondygnacyjnej ustala się wysokość  

max. 16,0 m do kalenicy, w tym obowiązkowo 4 

kondygnacje naziemne, 

 dla terenu CaA02/Ub1 dopuszcza się miejscowe 

przekroczenie wysokości w postaci akcentu 

wysokościowego, o wysokości do max. 21.5 m do kalenicy, 

w tym obowiązkowo 6 kondygnacji naziemnych, zgodnie     

z rysunkiem planu, 

 wymaga się stosowania dachów stromych, gdzie wysokość 

dachu stromego, tj. odległość od gzymsu dachowego         

do kalenicy, nie może być większa niż 7,0 m; 

 

5) wymaga się przeznaczenia pod zieleń terenu położonego między 

zabudową a liniami rozgraniczającymi tereny ulic, placów czy 

skwerów, z dopuszczeniem obiektów małej architektury oraz 

elementów komunikacyjnych związanych z obsługą terenu 

CaA02/Ub1; 

 

6) w zakresie warunków dostępności komunikacyjnej dla samochodów 

ustala się: dostęp z ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 

CaA04/Kb1 oraz dodatkowo od ul. Działowej, zgodnie z symboliką 

rysunku planu; 



ETAPY z inicjatywy miasta: 
1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu przez Radę Miasta 

Poznania  

2. I KONSULTACJE SPOŁECZNE – 19 października 2016 r. 

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 – 28 lutego 2018 r. 

7. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu – do 24 października 2018 r. 

8. Ponowne opiniowanie i uzgadnianie – do 26 marca 2019 r. 

9. 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. 



Główne zagadnienia poruszane w opiniach dotyczyły: 

• Poszerzenie zakresu dopuszczalnych funkcji oraz zwiększenia parametrów zabudowy 

na terenie oznaczonym symbolem UK 

- uwzględniono 

• Rezygnacja z zakazu lokalizacji wolno stojących obiektów handlowych 

– nie uwzględniono 

• Dopuszczenie lokalizacji drugiego budynku (kawiarni) na terenie 1ZP 

– nie uwzględniono 

• Dopuszczenie funkcji sportowej w budynku administracyjno – socjalnym na terenie 

oznaczonym symbolem 1ZP 

- uwzględniono 

• Dopuszczenie lokalizacji parkingu podziemnego na terenie 2ZP  

- uwzględniono 

• Zwiększenie wymaganego normatywu miejsc postojowych  

– nie uwzględniono 

• Wskazanie wprost zakazu lokalizacji magazynów i składowisk na terenie oznaczonym 

symbolem MW/U  

– nie uwzględniono 

W ramach II konsultacji 

społecznych wpłynęło 13 opinii  



Zmniejszenie parametrów zabudowy na terenie oznaczonym symbolem MW/U : 

• Zmniejszenie udziału powierzchni zabudowy z 75% do 55%  

- uwzględnione częściowo 

 75% powierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji zabudowy usługowej 

 50% w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub mieszkalno-

 usługowej, 

• Zmniejszenie wysokości zabudowy z 18,5m do 16,5m  

– nie uwzględniono, 

• Dopuszczenie dachów skośnych  

– uwzględniono, 

• Wprowadzenie zapisu o obowiązku „realizacji wszystkich elementów zagospodarowania 

terenu według projektu budowlanego określającego ich wygląd oraz relacje 

przestrzenne  i estetyczne w skali urbanistycznej i architektonicznej, w odniesieniu do 

klasztoru i kościoła OO. Karmelitów Bosych oraz al. Marcinkowskiego oraz w odniesieniu 

do osi widokowej ze Wzgórza św. Wojciecha”  

– nie uwzględniono. 

 

 

 

W ramach II konsultacji 

społecznych wpłynęło 13 opinii  



Projekt rysunku mpzp 

„W rejonie ulic Solna - 

Działowa” w Poznaniu –  

etap wyłożenia do 

publicznego wglądu 



1ZP – teren zieleni urządzonej  

Ogród Jordanowski 

- teren zieleni urządzonej; 

- dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych; 

- dopuszczenie lokalizacji jednego budynku o 

funkcji administracyjno-socjalnej, sportowej 

lub gastronomicznej do obsługi terenu, zgodnie z 

wyznaczonymi na rysunku planu liniami 

zabudowy, o powierzchni zabudowy nie większej 

niż 150 m²; 

- dopuszczenie lokalizacji niekubaturowych 

obiektów sportowo-rekreacyjnych; 

- powierzchnię biologicznie czynną działki 

budowlanej nie mniejszą niż 40%; 

- wysokość zabudowy nie większą niż 6 m; 

- dachy płaskie. 

 

 

 

 



- teren zabudowy usługowej – sakralnej; (należy przez 

to rozumieć zespół budynków kultu religijnego, w tym kościół, 

budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki mieszczące 

lokale mieszkalne lub biurowe) 

- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych; 

- ochronę: 

 a) kościoła Karmelitów Bosych pw. Św. 

 Józefa, przy ul. Działowej 25, wpisanego 

 do rejestru zabytków decyzją nr A 159, 

 b) klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. 

 Działowej 25, wpisanego do rejestru 

 zabytków decyzją nr A 160; 

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% 

powierzchni działki budowlanej; 

- powierzchnię biologicznie czynną działki 

budowlanej nie mniejszą niż 40%; 

- wysokość zabudowy nie większą niż 16 m, w tym 

cztery kondygnacje nadziemne,  

- wysokość zabudowy dla budynków wpisanych do 

rejestru zabytków, zgodnie ze stanem istniejącym w 

dniu uchwalenia planu i nie większą niż 33,0 m, 

- wysokość zabudowy dla budynków położonych w 

strefie zabudowy gospodarczej i garażowej nie 

większą niż 7 m; 

- dachy strome, z dopuszczeniem dachów płaskich 

dla budynków położonych w strefie zabudowy 

gospodarczej i garażowej; 

- dopuszczenie lokalizacji usług z zakresu pomocy 

społecznej i oświaty. 

UK – teren usług sakralnych  

Kościół i klasztor oo. Karmelitów Bosych 



- teren zabudowy usługowej; 

- zachowanie wskazanego na rysunku planu 

budynku dydaktycznego Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu (skrzydło północne d. 

Komendantury Wojskowej) chronionego planem (z 

dopuszczeniem rozbudowy),  

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 55% 

powierzchni działki budowlanej; 

- powierzchnię biologicznie czynną działki 

budowlanej nie mniejszą niż 15%; 

- wysokość zabudowy dla budynku chronionego 

planem, zgodnie ze stanem istniejącym w dniu 

uchwalenia planu i nie większą niż 21,0 m, w tym 

cztery kondygnacje nadziemne, 

- dla dachu stromego, kontynuacja linii gzymsu i 

kalenicy budynku chronionego planem, nie większą 

niż 21,0 m;  

- dla dachu płaskiego, nie przewyższającą gzymsu 

budynku chronionego planem, nie większą niż 16,0 m 

- dachy dla budynku chronionego planem zachowujące 

istniejącą geometrię dachu,  

- dachy dla pozostałych budynków płaskie lub strome; 

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych na 

terenie KDWpp, 

- dopuszczenie lokalizacji łączników. 

U – teren usług 

Uniwersytet Artystyczny 



- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub 

usługowej; 

- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych; 

- dopuszczenie parkingów wyłącznie w kondygnacjach 

podziemnych;  

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 75% 

powierzchni działki budowlanej – w przypadku 

zabudowy usługowej; 

- powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% 

powierzchni działki budowlanej – w przypadku 

zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej lub mieszanej; 

- powierzchnię biologicznie czynną działki 

budowlanej nie mniejszą niż 15% - w przypadku 

zabudowy usługowej; 

- powierzchnię biologicznie czynną działki 

budowlanej nie mniejszą niż 30% - w przypadku 

zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej lub mieszanej; 

- wysokość zabudowy do 5 kondygnacji 

nadziemnych, przy czym nie więcej niż 18,5 m, 

- wysokość zabudowy dla budynków położonych w 

strefie zabudowy 4 – kondygnacyjnej wskazanej na 

rysunku planu, do 4 kondygnacji nadziemnych, przy 

czym nie więcej niż 16,5 m; 

- dachy płaskie lub strome; 

- m.in. na każde mieszkanie w budynku 

wielorodzinnym: 1 stanowisko postojowe, w tym 1 

stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową, na każde 30 mieszkań; 

- zakaz lokalizacji obiektów handlowych wolno 

stojących, o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m2; 

MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej lub usługowej 



Koncepcja zagospodarowania terenu MW/U wg Pracowni JEMS Architekci 

 

 



Model 3D zabudowy 



Model 3D zabudowy 



Model 3D zabudowy 



Model 3D zabudowy 



Model 3D zabudowy – widok ze skrzyżowania Alei Marcinkowskiego  

           z ul. 23 lutego 

 



Model 3D zabudowy – widok z Alei Marcinkowskiego 



Model 3D zabudowy – widok z ul. Działowej 



Projekt mpzp „W rejonie ulic Solna - Działowa”  Obowiązujący mpzp „Śródmieście Poznania Centrum 1  

- fragment” 



Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu trwa  

do 23 maja 2019 r. 

 

Uwagi do projektu planu można składać  

w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2019 r. 

Uwaga musi zawierać: 

1. nazwisko, imię, nazwę składającego uwagę; 

2. adres składającego uwagę; 

3. przedmiot uwagi; 

4. oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga (nr działki, nr arkusza mapy,    

nr obrębu). 

 

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.mpu.pl  

 

Linki do projektu mpzp: 

http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=379 



Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu 

ul. Za Bramką 1 

tel. (61) 6369-460 (punkt informacyjny) 

www.mpu.pl 

Zespół projektowy: 

kierownik zespołu projektowego:  

Adam Derc tel. 61 639 64 90 

 

Projektanci:  

Patrycja Perz tel. 61 639 64 88 

Tomasz Rymarski tel. 61 639 64 89 

 

Koordynator komunikacji i infrastruktury: 

Joanna Woźniak tel. 61 639 64 91 





Projekt rysunku mpzp 

„W rejonie ulic Solna - 

Działowa” w Poznaniu – 

etap ponownego 

opiniowania i  

uzgadniania 



Opiniowanie 

W terminie do 24 października 2018 r. wpłynęło: 

BEZ UWAG: 
• Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

 

NEGATYWNA: 
• Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

 

MILCZĄCE: 

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

• Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

• Minister Środowiska 

• Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

• Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 

 

PO TERMINIE: 

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
 



Uzgadnianie 

W terminie do 24 października 2018 r. wpłynęło: 

BEZ UWAG: 
• Wojewódzki Sztab Wojskowy 

• Miejski Konserwator Zabytków 

 

MILCZĄCE: 

• Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

• Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 

• Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

• Szef Agencji Wywiadu 

• Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego 

• Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

 

POD WARUNKIEM: 

• Zarząd Województwa Wielkopolskiego (pod warunkiem uzgodnienia z Wielkopolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) 

 

ODMOWA WSZĘCIA POSTANOWIENIA (brak przesłanek): 

• Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
 



MKUA – opinia negatywna 

1. Proponowane rozwiązania nie umożliwiają wykształcenia na tym terenie wysokiej 

jakości przestrzeni śródmiejskiej. Projekt planu jest wyłącznie zapisem wytycznych 

dewelopera, planującego realizację osiedla na terenie MW/U, nie wykorzystuje 

potencjału sąsiadujących terenów, a nawet wprowadza w stosunku do nich 

niekorzystne ustalenia.  

2. Zapisy planu dotyczące terenu MW/U (linie zabudowy) nie tworzą podstaw dla 

kształtowania terenów zieleni oraz przestrzeni wspólnej pomiędzy budynkami.      

3. Przyjęte parametry urbanistyczne dla terenu MW/U nie zostały poprzedzone 

odpowiednimi studiami widokowymi.  

            

 

Projekt planu – etap opiniowania i uzgadniania 

• projektowana zabudowa musi 

spełniać przepisy m.in. 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

• określony parametr powierzchni 

zabudowy w przypadku realizacji 

usług jest kontynuacją parametrów 

z obowiązującego mpzp, 

• wprowadzono dodatkowy parametr 

powierzchni zabudowy w przypadku 

realizacji zabudowy MW lub MW/U 

• prace projektowe zostały 

poprzedzone analizami 

widokowymi, szkicami oraz 

modelem 3D 



MKUA – opinia negatywna 

Projekt planu – etap opiniowania i uzgadniania 

4. Zapisy planu odnoszące się do terenu U (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) 

utrwalają i rozwijają obecną substandardową zabudowę. Uniemożliwiają dopuszczenie 

na tym terenie wyższych obiektów, akcentujących oś widokową z Alei Karola 

Marcinkowskiego,   w twórczy sposób nawiązujących do historycznego obiektu, przy 

zachowaniu jego zabytkowej formy i substancji.  

Propozycja zmian: 

- odsunięcie linii zabudowy od granicy działki – skutkować 

będzie docelowo rozbiórką parterowych budynków, 

- umożliwienie realizacji budynku 4 kondygnacyjnego, 

wolnostojącego z możliwością budowy łącznika, 

- pozytywne uzgodnienie z MKZ. 

Propozycja zmian Studium 





MKUA – opinia negatywna 

Projekt planu – etap opiniowania i uzgadniania 

5. Zapisy umożliwiające lokalizację na terenie 1ZP pomnika na osi Alei Karola 

Marcinkowskiego budzą wątpliwości co do jego zasadności (skala, sąsiedztwo),        

roli w kompozycji przestrzeni i usytuowania (brak przedpola) 

Propozycja zmiany – usunięcie oznaczenia akcentu 

urbanistycznego – strefy lokalizacji pomnika 

Propozycja zmian 



MKUA – opinia negatywna 

Projekt planu – etap opiniowania i uzgadniania 

6. Zapisy dotyczące zabudowy na terenie Ogrodu Jordanowskiego (1ZP) uniemożliwiają 

wykreowanie tu atrakcyjnej i dobrze wyposażonej przestrzeni rekreacyjnej, 

niezbędnej w tej części miasta.  

Propozycja zmiany – poszerzenie obszaru linii zabudowy przy 

jednoczesnym zachowaniu dopuszczenia realizacji jednego 

budynku o powierzchni zabudowy nie większej niż 150m2 

(SUiKZP). 

Propozycja zmian 



MKUA – opinia negatywna 

Projekt planu – etap opiniowania i uzgadniania 

7. Rozwiązanie komunikacji (obsługująca osiedle droga KDW) prowadzi do znacznego 

zmniejszenia powierzchni terenów zieleni i budzi wątpliwości co do dalszego 

funkcjonowania istniejącego tam skweru (2ZP) 

8. Przyjęte parametry techniczne drogi wewnętrznej KDW umożliwiają (prowokują) 

nielegalne parkowanie w tej strefie 

 

- w projekcie mpzp droga została zwężona i poprowadzona w sposób chroniący jak 

największą liczbę rosnących drzew, 

- na terenie KDW projekt mpzp zakazuje lokalizacji stanowisk postojowych dla 

samochodów, 

- organizacja ruchu jest zagadnieniem pozaplanistycznym. 

Obowiązujący mpzp 

Powierzchnia KDW- ok. 1 515 m2 Powierzchnia Kb1- ok. 1 940 m2 




