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Wprowadzenie
Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań jest dokumentem
wspierającym działania planistyczne gmin w celu zapewnienia zrównoważonego i trwałego
rozwoju na obszarze całej Metropolii Poznań. Opracowanie ma za zadanie wypełnić lukę
pomiędzy wciąż słabo zdefiniowanym i umocowanym prawnie planowaniem metropolitalnym
samorządu województwa a planowaniem lokalnym, opartym na zasadzie władztwa
planistycznego gminy. Dokument stanowi efekt współpracy środowiska naukowego,
planistów przestrzennych i przedstawicieli samorządów lokalnych. Jest on nie tylko solidną
bazą informacyjną dla lokalnego planowania przestrzennego, ale także ważnym
ukierunkowaniem dla prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej, gwarantującej
zrównoważony rozwój tak w skali lokalnej jak i w skali całej metropolii.
Uzupełnieniem głównego dokumentu Koncepcji jest niniejsze opracowanie dotyczące
zasad wdrażania zaproponowanych ustaleń. Zgodnie z zamówieniem zleceniodawcy –
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, zawiera ono następujące elementy:
1. system organizacyjny koordynacji działań związanych z wdrożeniem Koncepcji oraz ich
monitoringu,
2. zestawienie i opis działań niezbędnych do wdrożenia ustaleń Koncepcji:
a. do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b. do pozostałych dokumentów o charakterze planistycznym, programowym
i strategicznym,
c. w zakresie organizacyjnym i inwestycyjnym,
3. wskaźniki pozwalające na ocenę realizacji ustaleń Koncepcji oraz jej ewaluację
w perspektywie 2020 r.
Prezentowany dokument ma charakter subsydiarny wobec planowania lokalnego
w gminach. Nie zawiera zbioru wszystkich rekomendowanych działań w zakresie tzw. dobrych
praktyk planowania przestrzennego, natomiast koncentruje się na tych elementach, które są
niezbędne z punktu widzenia spójności lokalnej polityki przestrzennej z ustaleniami Koncepcji
Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań.
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1. System koordynacji wdrażania
i monitoringu Koncepcji
Wdrażanie ustaleń Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
odbywać się będzie przede wszystkim w ramach istniejącego systemu instytucjonalnego czyli
w oparciu o samorządy miast, gmin i powiatów na poziomie lokalnym oraz Stowarzyszenie
Metropolia Poznań na poziomie metropolitalnym. Proponuje się jednak poszerzenie kręgu
podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Koncepcji o środowisko ekspertów poznańskich
uczelni wyższych oraz przedstawicieli jednostek administracji publicznej, nie wchodzących
w skład Stowarzyszenia. W celu bardziej ścisłego włączenia wskazanych wyżej osób w działania
związane z realizacją ustaleń Koncepcji zakłada się powołanie dwóch nowych form
organizacyjnych:
 Metropolitalnego Forum Planowania Przestrzennego,
 Metropolitalnej Komisji Planistycznej.
Schemat instytucjonalny proponowanego systemu wdrażania Koncepcji
przedstawiono na rycinie 1.
Powołanie Metropolitalnego Forum Planowania Przestrzennego zostało po raz
pierwszy zaproponowane w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań
2020 w ramach programu 1.2 Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych
i architektonicznych. W działaniu 1.2.1 przewidziano „utworzenie metropolitalnego forum
planowania przestrzennego z udziałem osób odpowiedzialnych za politykę przestrzenną
w miastach, gminach i powiatach (radni, urzędnicy, urbaniści) w celu poprawy koordynacji
działań i wymiany informacji w relacjach międzygminnych i gminno-powiatowych”. Za
początek funkcjonowania Forum można przyjąć spotkania organizowane w latach 2011 – 2015
przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM w ramach Akademii Metropolitalnej. Ich
tematem były wspólne prace nad Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego
Aglomeracji Poznańskiej, prace nad standaryzacją lokalnych dokumentów planistycznych oraz
uzgadnianie wspólnego stanowiska samorządów aglomeracji poznańskiej wobec Projektu
Planu Zagospodarowania Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, koordynowane przez
Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Do tej pory Forum nie otrzymało jednak stałej formuły
organizacyjnej. W porównaniu do dotychczasowego, mało sformalizowanego,
funkcjonowania Forum proponuje się następujące najważniejsze zmiany:
 ustalenie w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, zasad
kształtowania składu uczestników (krąg podmiotów uprawnionych do delegowania
przedstawicieli wraz z ich liczbą) oraz regulaminu obrad Forum,
 ścisłe określenie składu osobowego Forum – każda uprawniona jednostka powinna
wyznaczyć swoich konkretnych delegatów,
 wprowadzenie zasady organizacji spotkań Forum w regularnych odstępach czasowych
(np. raz na pół roku),
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możliwość przyjmowania przez Forum w formie uchwały rekomendacji dla Zarządu
Stowarzyszenia.
Forum powinno zachować swoją pierwotną funkcję platformy dyskusji i wymiany
doświadczeń w zakresie problemów rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, jednak krąg
jego zadań powinien zostać poszerzony o następujące zadania:
 opracowywanie cyklicznych zestawień problemów związanych z wdrażaniem
Koncepcji, zebranych na podstawie doświadczeń uczestników Forum,
 opiniowanie raportów z monitoringu wskaźników oceny realizacji ustaleń Koncepcji,
 przygotowywanie i uchwalanie rekomendacji dla Zarządu Stowarzyszenia Metropolia
Poznań dotyczących kierunków ewaluacji i aktualizacji Koncepcji.
Kierowanie Forum powinno zostać powierzone członkowi Zarządu Stowarzyszenia
odpowiedzialnemu za tematykę planowania przestrzennego, natomiast obsługa organizacyjna
powinna zostać przekazana do Biura Stowarzyszenia.
Metropolitalna Komisja Planistyczna, jako nowa forma organizacyjna koordynacji
polityki przestrzennej w Metropolii Poznań, proponowana jest po raz pierwszy w niniejszym
dokumencie. W odróżnieniu od Metropolitalnego Forum Planowania Przestrzennego,
będącego szeroką reprezentacją kręgu interesariuszy planowania przestrzennego ze sfery
politycznej, administracyjnej i akademickiej, Metropolitalna Komisja Planistyczna powinna
mieć charakter ściśle ekspercki. Komisja ma być swoistym odpowiednikiem wojewódzkich,
miejskich i gminnych komisji urbanistyczno-architektonicznych, funkcjonujących na podstawie
art. 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stąd też, jako organ doradczy
Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, powinna składać się z osób o wykształceniu
i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania
przestrzennego. Kandydaci do Komisji powinni być wskazywani przez jednostki samorządu
terytorialnego Metropolii Poznań oraz poznańskie uczelnie wyższe, skupione w Konsorcjum
Badań nad Aglomeracją Poznańską (UAM, UEP, PP, UP). Ostatecznego wyboru składu Komisji
(9 – 13 osób) powinien dokonać Zarząd Stowarzyszenia.
Katalog zadań Komisji powinien być określony analogicznie jak w przypadku Forum,
jednakże z jednym istotnym rozszerzeniem. W związku z potrzebą zapewnienia koordynacji
działań związanych z wdrażaniem metropolitalnej polityki przestrzennej do dokumentów
planistycznych szczebla gminnego, Komisja powinna opiniować wszystkie projekty zmian
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin pod kątem ich
spójności z ustaleniami Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań.
Przekazanie projektu zmiany studium do opiniowania przez Metropolitalną Komisję
Planistyczną nie jest oczywiście w aktualnym stanie prawnym obwarowane żadnymi
obowiązkami ustawowymi, jednak powinno stać się regularną praktyką zdecydowanie
forsowaną przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Z tych samych, co wspomniane wyżej
powodów, opinia Komisji nie będzie miała charakteru wiążącego wobec organów samorządu
gminnego, jednak należy założyć, iż z uwagi na swoje oddziaływanie merytoryczne, polityczne
i społeczne może skutecznie i pozytywnie wpłynąć na proces dostosowywania lokalnych
dokumentów planistycznych do metropolitalnej wizji rozwoju przestrzennego.
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Ryc. 1. System wdrażania ustaleń Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii
Poznań

Źródło: Opracowanie własne.
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Monitoring wdrażania ustaleń Koncepcji powinien mieć charakter regularny, być
prowadzony w cyklu 2-letnim i opierać się na zestawie wskaźników zaproponowanych
w niniejszym dokumencie. W celu wyznaczenia ich wartości wyjściowych (w zależności od
dostępności danych – na rok 2014 lub 2015) oraz aktualizowanych na moment sporządzania
cyklicznego raportu, a także oceny zaobserwowanych trendów, powołany powinien zostać
Zespół Monitorujący. Z uwagi na wieloletni i regularny charakter zakładanego monitoringu,
w oparciu o stały i spójny zestaw wskaźników, proponuje się utworzenie Zespołu
Monitorującego spośród przedstawicieli poznańskiego środowiska akademickiego, będących
specjalistami w dziedzinach objętych ustaleniami Koncepcji. Skład i organizacja Zespołu
Monitorującego powinny zostać określone przez Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu
z władzami rektorskimi uczelni tworzących Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską.
Działania w ramach wszystkich trzech wskazanych wyżej form organizacyjnych
wdrażania, monitoringu i oceny realizacji ustaleń koncepcji (Forum, Komisja, Zespół
Monitorujący) powinny doprowadzić do uzyskania przez Zarząd Stowarzyszenia Metropolia
Poznań wartościowego materiału merytorycznego, który posłużyć może do całościowej
analizy trendów rozwoju przestrzennego metropolii oraz weryfikacji prowadzonej polityki
przestrzennej. W tym celu należy wyłonić, bądź na zasadach analogicznych do Zespołu
Monitorującego, bądź w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, podmiot mogący
przyjąć rolę Zespołu Ewaluacji i Aktualizacji w odniesieniu do pierwotnej wersji Koncepcji.
Praca takiego zespołu powinna zakończyć się propozycją znowelizowanego dokumentu
Koncepcji, opartego przede wszystkim na analizie:
 raportów z monitoringu wskaźników, przygotowanych przez Zespół Monitorujący,
 rekomendacji Metropolitalnego Forum Planowania Przestrzennego oraz
Metropolitalnej Komisji Planistycznej,
 procesów społeczno-ekonomicznych w ramach Metropolii Poznań oraz jej otoczenia
zewnętrznego,
 zmian prawnych wprowadzonych od czasu przygotowania pierwszej wersji Koncepcji,
 wytycznych Stowarzyszenia Metropolia Poznań w zakresie priorytetów polityki
przestrzennej na kolejne lata.
Zaleca się przeprowadzenie pierwszej pełnej ewaluacji i aktualizacji Koncepcji nie
później niż w 2020 r., po zakończeniu dwóch pierwszych cyklów monitoringu.
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2. Działania związane z dokumentami
planistycznymi szczebla gminnego
(studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
Dla praktycznego wdrożenia Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii
Poznań niezbędne jest przeniesienie jej ustaleń do aktów planowania przestrzennego
sporządzanych na poziomie gminnym: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prezentowane
poniżej zestawienie nie zawiera zbioru wszystkich dobrych praktyk, które powinny być
stosowane w odniesieniu do wymienionych wyżej dokumentów, natomiast koncentruje się na
tych elementach, które są niezbędne z punktu widzenia spójności lokalnej polityki
przestrzennej z ustaleniami Koncepcji rozwoju metropolii.

2.1. Zasady nowelizacji studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy jest studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządza się je dla obszaru
w granicach administracyjnych gminy, natomiast praktyka prawna i planistyczna dopuszcza
możliwość jego punktowych zmian. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego
ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
W związku z koniecznością dostosowania studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego do ustaleń Koncepcji Kierunków Rozwoju
Przestrzennego Metropolii Poznań niezbędne jest stosowanie następujących zasad:
1. W ramach określania kierunków przeznaczenia terenu należy stosować kategorie
możliwie zbliżone do standaryzacji zaproponowanej w rozdziale 5.5 Koncepcji.
2. Do każdego projektu zmiany studium powinien zostać dołączony bilans terenów
sporządzony w oparciu o kategorie przeznaczenia wskazane w wyżej wspomnianej
standaryzacji.
3. Do terenów wyłączonych z zabudowy lub terenów o specjalnych warunkach zabudowy
i zagospodarowania należy bezwzględnie zaliczyć:
a) strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych,
b) obszary istotne dla zachowania rezerw perspektywicznych terenów wodonośnych
pod rozbudowę ujęć,
c) strefy zagrożenia powodziowego,
d) obszary pełniące funkcje przyrodnicze i generujące usługi ekosystemowe (zielona
infrastruktura).
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Rekomendacje w zakresie obszarów wymienionych w punkcie d) zamieszczono
w załącznikach 1. i 2. do niniejszego opracowania.
4. Nie należy wskazywać żadnych kolejnych terenów inwestycyjnych przy zmianach
studiów do czasu zainwestowania potencjału już obecnie wskazanego w tych
dokumentach.
5. Priorytetem polityki przestrzennej powinno być uzupełnianie zabudowy w ramach
istniejących jednostek osadniczych. Na terenach zurbanizowanych, które nie zostały
wskazane w Koncepcji jako obszary rekomendowane do rozwoju funkcji
mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych możliwe jest uzupełnienie zabudowy
w ramach istniejących jednostek osadniczych, natomiast należy zapobiegać rozszerzaniu
się ich zasięgu przestrzennego.
6. Należy obligatoryjnie wprowadzić do studiów granice obszarów rewitalizacji
metropolitalnej.
7. Tereny inwestycyjne wyznaczone w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju
przestrzennego gmin, które nie zostały wskazane jako obszary rekomendowane do
rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych, a jednocześnie nie
kolidują z formami ochrony przyrody lub glebami II i III klasy bonitacyjnej należy
traktować jako rezerwę rozwojową do ewentualnego uruchomienia po 2030 r.
8. Tereny produkcyjno-usługowe wyznaczone w studiach uwarunkowań i kierunków
rozwoju przestrzennego gmin, które nie znalazły się wśród rekomendowanych do
rozwoju tej funkcji w Koncepcji z uwagi na położenie poza aglomeracjami
kanalizacyjnymi mogą zostać uruchomione pod zagospodarowanie w przypadku
pojawienia się dużego inwestora, który będzie w stanie wykonać na własny koszt
uzbrojenie danego terenu.
9. W studiach należy uwzględnić metropolitalną sieć dróg rowerowych (układ szkieletowy
i wewnątrzgminny), zgodnie z ustaleniami Koncepcji.
10. Zabezpieczone powinny zostać pasy technologiczne (korytarze przesyłowe) pod budowę
planowanych tras sieciowych infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ograniczeń
wynikających z przepisów odrębnych.
11. Należy wprowadzić do studiów zapisy, które w jednoznaczny sposób określałyby politykę
gminy związaną z możliwościami realizacji elektrowni wiatrowych.
12. Studia powinny zawierać strefowanie obszaru gminy w odniesieniu do nasycenia
obiektami handlowymi (obszary zurbanizowane i gęsto zaludnione, tereny wiejskie
intensywnie urbanizowane, tereny wiejskie o rozproszonej zabudowie, tereny
o funkcjach rolniczych i wypoczynkowych, tereny chronione) i wskazanie pożądanych
lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego z punktu widzenia dostępności dla
mieszkańców według wielkości (centra i galerie
handlowe, hipermarkety
wielobranżowe, hipermarkety specjalistyczne, dyskonty i supermarkety) i branży (ze
szczególnym uwzględnieniem branży FMCG jako zaspokajającej podstawowe potrzeby
konsumenckie mieszkańców) z możliwością wprowadzenia ograniczeń maksymalnej
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powierzchni sprzedaży w niektórych strefach, w tym o dużym nasyceniu handlem
tradycyjnym (drobnodetalicznym).

2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – priorytetowe
obszary i ustalenia
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są jedynym rodzajem dokumentu
planistycznego o statusie aktu prawa miejscowego. Za pomocą planów miejscowych gmina
określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Według stanu na koniec 2013 r.
(ostatnie całościowe dane GUS) w miastach i gminach Metropolii Poznań obowiązywało 2058
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Udział powierzchni pokrytej planami
miejscowymi wynosi dla metropolii niewiele ponad 20% i jest bardzo zróżnicowany
w poszczególnych gminach.
W związku z koniecznością wdrożenia ustaleń Koncepcji kierunków Rozwoju
Przestrzennego Metropolii wskazuje się następujące priorytetowe obszary do objęcia
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
1. obszary wchodzące w system zielonej infrastruktury, w szczególności zdegradowane
ekosystemów wzmacniające funkcje korytarzy ekologicznych w ciągach dolin i rynien
glacjalnych;
2. strefy ochrony ujęć wód podziemnych (strefy ochrony pośredniej) i obszarów dla
zachowania rezerw perspektywicznych terenów wodonośnych pod rozbudowę ujęć,
które powinny zostać wykluczone z zabudowy lub zaklasyfikowane do terenów
o specjalnych funkcjach przestrzennych i przeznaczeniu (plany ochronne);
3. tereny wskazane do zachowania ciągłości rolniczego użytkowania ziemi - zapobieganie
procesom odrolnienia gruntów i ich parcelacji;
4. rezerwy terenu pod przyszłe inwestycje w transport publiczny (linie kolejowe,
tramwajowe, drogi przystosowane do prowadzenia transportu autobusowego –
o odpowiedniej szerokości, skanalizowane oraz umożliwiające zawracanie, a także węzły
przesiadkowe, parkingi P&R, B&R itd.) ;
5. obszary rewitalizacji metropolitalnej;
6. tereny mieszkaniowe i produkcyjno-usługowe na obszarach rekomendowanych
w Koncepcji do rozwoju takich funkcji, o ile uchwalenie planów miejscowych jest
poprzedzone całościową analizą potencjalnych skutków finansowych dla gminy oraz
stanu zagospodarowania innych terenów o podobnym przeznaczeniu w ramach
jednostki.
Rekomenduje się również następujące zasady kształtowania zapisów planów
miejscowych:
1. strefowanie intensywności zainwestowania w sąsiedztwie korytarzy ekologicznych
w celu kształtowania łagodnych stref (ekotonowych) na skraju układu przyrodniczego;
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2. dostosowanie zagospodarowania do warunków krajobrazowych na terenach o wysokich
walorach krajobrazu otwartego, a tym samym kształtowanie zwartych układów
osadniczych, poprzez zapisy zakazujące zabudowę, ew. szczegółowo określające warunki
zabudowy;
3. zagospodarowanie i wykorzystanie obszarów turystyczno-rekreacyjnych wyłącznie
w oparciu o szczegółowe analizy potencjału turystycznego i w ścisłym związku
z chłonnością środowiska przyrodniczego oraz pojemnością bazy turystycznej;
4. wprowadzanie ograniczeń uniemożliwiających bezpośrednie odprowadzanie wód
z odwodnień oraz ścieków opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej,
z dopuszczeniem do realizacji tylko tych przypadków, dla których w kontekście realizacji
założonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwiązania minimalizujące utratę
naturalnej retencji oraz spowalniające odpływ odprowadzanych wód i przywracające
w możliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odpływu;
5. dostosowanie gabarytów i formy architektonicznej obiektów handlowych do charakteru
lokalnej zabudowy i cech krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
mieszkaniowych śródmieść - parametry i gabaryty dla wszystkich tego typu obiektów
winny być określone na etapie sporządzania planu miejscowego;
6. uwzględnienie w układzie transportowym na poziomie planu miejscowego także
elementów metropolitalnej sieci dróg rowerowych (układ szkieletowy
i wewnątrzgminny).

2.3. Wskaźniki oceny realizacji działań
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Liczba gmin, które w swoich studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego uwzględniają (preferowana wartość docelowa: 22):
 standaryzację kierunków przeznaczenia terenów, zgodną z ustaleniami Koncepcji,
 obszary rewitalizacji metropolitalnej (mniejsza wartość docelowa),
 metropolitalny system dróg rowerowych,
 ustalenia względem lokalizacji elektrowni wiatrowych,
 ustalenia dotyczące handlu wielkopowierzchniowego.
Udział procentowy w stosunku do wszystkich terenów inwestycyjnych wyznaczonych
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
 terenów inwestycyjnych wyznaczonych w strefach ochrony pośredniej ujęć wód
podziemnych (preferowana wartość docelowa: 0%),
 terenów inwestycyjnych wyznaczonych na obszarach istotnych dla zachowania
rezerw perspektywicznych terenów wodonośnych pod rozbudowę ujęć (preferowana
wartość docelowa: 0%),
 terenów inwestycyjnych wyznaczonych w strefach zagrożenia powodziowego
(preferowana wartość docelowa: 0%),
 terenów inwestycyjnych kolidujących z zieloną infrastrukturą (preferowana wartość
docelowa: 0%),
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 terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych, nie znajdujących się na
obszarach rekomendowanych do rozwoju tych funkcji w Koncepcji (preferowana
wartość docelowa: 0%).
Udział procentowy powierzchni wskazanych do ochrony:
 zielona infrastruktura,
 strefy ochrony ujęć,
 obszary do zachowania ciągłości funkcji rolnej,
objętych planami miejscowymi o charakterze ochronnym (preferowana wartość
docelowa: 100%).
Udział procentowy powierzchni obszarów rewitalizacji metropolitalnej objętych
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (wartość docelowa 100%).
Wskaźnik nasycenia handlem (m2 nowoczesnej pow. handlowej na 1 mieszkańca,
wartość docelowa 2 m2 na 1 mieszkańca w Metropolii).
Wskaźnik dostępności nowoczesnych przestrzeni handlowych w zależności od ich rangi
(wielkości) i branży: liczba mieszkańców w promieniu 10 km od centrów handlowych,
5 km od hipermarketu, 1 – 3 km od dyskontu/supermarketu w zależności od gęstości
zaludnienia (wg kryterium 200 os./km2 tereny zurbanizowane/wiejskie)

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

15

Zasady wdrażania ustaleń Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań

3. Działania związane z dokumentami
planistycznymi szczebla ponadlokalnego
Zapisy dotyczące polityki przestrzennej zawarte w dokumencie Koncepcji w dużej mierze
pokrywają się z planami rozwoju przestrzennego szczebla krajowego i regionalnego. Jednakże
niektóre propozycje, szczególnie w zakresie układu transportowego, różnią się od aktualnych
ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego oraz
Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.
W stosunku do tych dokumentów samorządy lokalne Metropolii Poznań nie mają kompetencji
decyzyjnych, jednakże rozwiązania proponowane w Koncepcji powinny stać się podstawą do
negocjacji Zarządu Stowarzyszenia z przedstawicielami samorządu województwa w celu ich
uwzględniania w planowaniu regionalnym.

3.1. Proponowane zmiany w dokumentach planistycznych szczebla
ponadlokalnego
Główne nieścisłości pomiędzy ustaleniami Koncepcji a zapisami Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego oraz Projektu Planu
Zagospodarowania Przestrzennego POM dotyczą układu transportowego. Projektowane
w Koncepcji przebiegi szlaków transportowych wyznaczono bowiem także w oparciu o zapisy
zawarte w dokumentach gminnych. W zakresie przebiegu dróg krajowych pojawiają się
również pewne odstępstwa od planów przedstawionych przez GDDKiA. Poniżej przedstawiono
listę działań, zmierzających do uspójnienia dokumentów planistycznych szczebla
ponadlokalnego z ustaleniami Koncepcji:
1. Obwodnica północno-wschodnia miasta Poznania – przebieg w dużym stopniu pokrywa
się z przebiegiem wskazanym w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego
POM, wymagana jest niewielka zmiana na obszarze gmin Kleszczewo i Kostrzyn Wlkp.
2. Budowa dodatkowego węzła drogowego na przecięciu planowanej drogi ekspresowej
S5 i drogi wojewódzkiej 306. Powyższy węzeł pozwoli na wyprowadzenie ruchu
tranzytowego ze Stęszewa, zgodnie z zapisem w studium gminy Stęszew).
3. Domknięcie tzw. dużej obwodnicy Szamotuł od strony zachodniej, rezygnacja
z prowadzenia dróg wojewódzkich przez teren miasta i wyeliminowanie ruchu
tranzytowego z Szamotuł. Projektowany szkielet drogowy pozwoli także na sprawną
obsługę fabryki Samsung Electronics Poland Manufacturing we Wronkach.
4. Konieczność przedłużenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 w rejonie
Obornik, co wiąże się również z budową obwodnicy miejscowości Łukowo. Z uwagi na tę
zmianę, w Koncepcji przeniesiono planowany węzeł Oborniki, znajdujący się na
projektowanej drodze ekspresowej S11, w rejon przecięcia z drogą wojewódzką 178.
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Powyższy układ zdecydowanie ułatwi przemieszczanie się po obszarze miasta i umożliwi
wyprowadzenie ruchu tranzytowego z jego centrum.
5. Modyfikacja przebiegu obwodnicy Mrowina poprzez uwzględnienie przebiegu
zaproponowanego przez gminę Rokietnica w Studium.
6. Uwzględnienie obwodnicy Wronczyna w ciągu drogi wojewódzkiej 431, zgodnie
z zapisem Studium gminy Stęszew.
7. Uwzględnienie przebiegu przyszłej drogi wojewódzkiej łączącej Poznań i Suchy Las
z węzłem Poznań Północ zgodnie z sugestiami gmin, w śladzie tzw. Nowej Obornickiej.
8. Zmiana kategorii drogi wojewódzkiej 184 od węzła Poznań Napachanie do Baranowa –
obniżenie do rangi drogi powiatowej.
9. Propozycja budowy drogi powiatowej jako obwodnicy Dopiewa i Konarzewa, która
umożliwi szybki dojazd z obszaru szybko urbanizującej się gminy Dopiewo do drogi
ekspresowej S5, odciążając jednocześnie lokalny układ drogowy.
10. Wskazanie w dokumentach rangi regionalnej przebiegu obwodnic Swarzędza, Koziegłów
oraz Wiórka i Czapur, a także projektowanego mostu w Luboniu.
11. Budowa łącznika drogi powiatowej w Kostrzynie, pomiędzy ul. Powstańców
Wielkopolskich a ul. Grunwaldzką, który umożliwi przemieszczanie się po mieście bez
konieczności przekraczania linii kolejowej.
12. Wprowadzenie do dokumentów rangi regionalnej określonego przebieg linii KDP przez
obszar metropolii.
13. Wprowadzenie do dokumentów rangi regionalnej przebiegu linii kolejowej do Tarnowa
Podgórnego. W projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego POM wyznacza się
przebieg linii kolejowej do portu lotniczego Ławica. Linia do Tarnowa Podgórnego
stanowi przedłużenie tej linii, zapisanej w istniejących dokumentach planistycznych.
Należy podkreślić, że budowa linii kolejowej do Tarnowa Podgórnego wynika z istniejącej
potrzeby skomunikowania gminy, na obszarze której, istnieje wiele miejsc pracy.
Konieczność powstania linii została dostrzeżona już kilka lat temu, a prezentowany
przebieg zyskał akceptację władz gminy Tarnowo Podgórne.
14. Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi 354 (w kierunku Piły) i 395 (towarowa
obwodnica Poznania). Przebieg łącznicy wskazano w Studium miasta Poznania, brak
natomiast analogicznego zapisu w dokumentach rangi regionalnej. Projektowana
łącznica umożliwi uruchomienie w przyszłości połączeń kolejowych pomiędzy centrum
miasta a jego północną częścią.
15. Wpisanie systemu szkieletowego sieci dróg rowerowych Metropolii Poznań do Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego oraz Projektu Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.
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3.2. Wskaźniki oceny realizacji działań
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Liczba zmian w zakresie planowanego układu drogowego metropolii, zaproponowanych
w Koncepcji, uwzględnionych w dokumentach planistycznych samorządu województwa
(preferowana wartość docelowa: 14).
Liczba zmian w zakresie planowanego układu kolejowego metropolii, zaproponowanych
w Koncepcji, uwzględnionych w dokumentach planistycznych samorządu województwa
(preferowana wartość docelowa: 3).
Udział długości dróg rowerowych systemu szkieletowego metropolii, uwzględnionych
w dokumentach planistycznych samorządu województwa w stosunku do ich całkowitej
długości, postulowanej w Koncepcji (preferowana wartość docelowa: 100%).
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4. Działania związane z aktami prawa
miejscowego oraz dokumentami
strategicznymi i programowymi spoza sfery
planistycznej
Wdrożenie ustaleń Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
wymaga działań, które związane są również z modyfikacją treści dokumentów o charakterze
innym niż typowo planistyczny. Mogą one istotnie różnić się od siebie swoim statusem
prawnym – od aktów prawa miejscowego, przez dokumenty przewidziane ustawowo, aż po
dokumenty nie mające bezpośredniego umocowania prawnego. Kluczowym elementem
łączącym jest jednak ich istotne oddziaływanie na procesy rozwoju przestrzennego metropolii.

4.1. Instrumenty w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
Wskazuje się następujące priorytetowe działania zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
1. Mając na względzie węzłowo-pasmową strukturę przyrodniczą obszaru metropolii oraz
istniejącą ochronę obszarów węzłowych, działania w zakresie tworzenia nowych form
ochrony przyrody należy skoncentrować na obszarach łącznikowych tj. dolinach
i rynnach pełniących lub mogących pełnić funkcje korytarzy ekologicznych – zwłaszcza
użytkach ekologicznych dla ochrony pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej (szczególnie wskazane dla ochrony mokradeł)
oraz obszarów chronionego krajobrazu, dla ochrony obszarów pełniących funkcje
korytarzy ekologicznych (szczególnie wskazane dla ochrony ciągów dolinnych).
2. Weryfikacji powinny zostać poddane granice obszarowych form ochrony przyrody –
szczególnie tych, których ustanowienie należy do kompetencji samorządu gminy – pod
kątem spójności z prowadzoną polityką przestrzenną.
3. Wdrożenie Konwencji Krajobrazowej poprzez waloryzację krajobrazów w skali lokalnej.
Studium krajobrazowe powinno stać się nieodzownym elementem opracowania
ekofizjograficznego i być uwzględniane przy tworzeniu studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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4.2. Instrumenty w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
Zakłada się następujące priorytetowe działania programowo-planistyczne w zakresie
gospodarki wodno-kanalizacyjnej:
1. Przeprowadzenie weryfikacji i aktualizacji granic aglomeracji kanalizacyjnych przez
władze jednostek samorządowych w związku ze zmianami gospodarczymi,
przeprowadzonymi inwestycjami i zamierzeniami inwestycyjnymi gmin, a także
zawieranymi porozumieniami międzygminnymi, co pozwoli na zweryfikowanie obliczeń
oraz wskaźników zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22
lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz.
995). Przede wszystkim należy zweryfikować granice aglomeracji kanalizacyjnych pod
kątem realnych możliwości inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.
2. Przystąpienie, w ramach zawieranych porozumień międzygminnych, do realizacji
rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
dotyczącego ograniczania dopływu azotu do wód ze źródeł rolniczych
z wyszczególnieniem miejscowości (terenów), które zyskały miano obszarów
stwarzających szczególne zagrożenie (OSN) z możliwością wprowadzenia kodeksu
dobrych praktyk.
3. Uwzględnienie i wzmocnienie, poprzez nadanie priorytetu, problematyki obszarów
perspektywicznych dla zasobów wód podziemnych w celu uzyskania pomocy finansowej
w postaci ulg oraz subsydiów poprzez dostępne fundusze krajowe. Na listę preferencji
NFOŚiGW powinny zostać włączone, oprócz gmin ze znacznym udziałem powierzchni
objętej formami ochrony przyrody, również obszary priorytetowe dla zachowania
perspektywicznych terenów wodonośnych pod rozbudowę ujęć wód podziemnych.
4. Aktualizacja w 2015 roku planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
(PGW) z przyjętym 6-letnim cyklem planowania, uzupełniona o wyniki w zakresie
inwestycji mających lub mogących mieć wpływ na stan jednolitych części wód,
pochodzące z MasterPlanów, opracowanych i zatwierdzonych w 2014 roku jako
uzupełnienie PGW.
5. Opracowanie „Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy” do
22 grudnia 2015 roku na podstawie już wykonanych map zagrożenia i map ryzyka
powodziowego (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przy współpracy z Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu), które zawierać będą mapę obszaru
dorzecza, zaznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, mapy
zagrożenia oraz ryzyka powodziowego, wnioski z analiz map, opis celów zarządzania
ryzykiem powodziowym oraz katalog działań służących osiągnięciu tych celów
z uwzględnieniem ich priorytetu.
6. Opracowanie strategii oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego dla obszaru Metropolii
Poznań w zakresie jego zarządzania, przy uwzględnieniu założeń MasterPlanu dla
obszaru dorzecza Odry oraz opracowanie programów (strategii) minimalizowania
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zagrożenia i ryzyka powodziowego spójnych z zarządzaniem i gospodarowaniem
wodami opadowymi w celu ograniczenia gwałtownego spływu wód i występowania
lokalnych podtopień terenu.

4.3. Instrumenty w zakresie systemu transportowego
Zakłada się następujące działania w zakresie dokumentów programowych w sferze
transportu:
1. Modyfikacja standardów dostępu (pieszego dojścia) do sieci publicznego transportu
zbiorowego przyjętych w Planie Transportowym Aglomeracji Poznańskiej. Aktualnie
obowiązujące wydają się zbyt mało rygorystyczne (720 i 1080 metrów, czyli ok. 10 i 15
minut). Standardy europejskie wyznaczają maksymalną drogę dojścia do przystanków
zwykle w przedziale 300 – 500 metrów (ok. 5 minut). Jedynie w przypadku dobrej
dostępności transport publiczny może stanowić realną konkurencję dla transportu
samochodowego. Krótka droga dojścia ma też kluczowe znaczenie dla osób
z problemami w poruszaniu się (nie tylko niepełnosprawnych, ale również osób
starszych, czy matek z dziećmi).
2. Opracowanie przez każdego zarządcę dróg planu realizacji metropolitalnej sieci dróg
rowerowych na podległym sobie terenie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Koncepcji.
3. Opracowanie jednolitych standardów dróg rowerowych przez zarządców dróg.
Standardy takie są potrzebne w celu zachowania ciągłości i odpowiedniej jakości dróg
rowerowych. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której droga rowerowa wykonywana
przy drodze powiatowej posiada inny standard nawierzchni i szerokości niż np. jej
kontynuacja przy drodze gminnej.
4. Opracowanie standardów dotyczących systemu oznakowania i numeracji dróg
rowerowych na obszarze metropolii.
5. Opracowanie standardów dotyczących tworzenia infrastruktury towarzyszącej dla ruchu
rowerowego
(parkingów
i
stojaków
rowerowych,
stacji
roweru
miejskiego/metropolitalnego).

4.4. Wskaźniki oceny realizacji działań





Udział terenów, które zostały objęte prawnymi formami ochrony przyrody w stosunku
do całkowitej powierzchni wskazanej do ochrony w Koncepcji (preferowana wartość
docelowa: 100%).
Liczba gmin, na których terenie przeprowadzono weryfikację granic aglomeracji
kanalizacyjnych (preferowana wartość docelowa: 22).
Liczba zarządców dróg, którzy przyjęli metropolitalne standardy w zakresie
infrastruktury dróg rowerowych, ich numeracji i oznakowania oraz infrastruktury
towarzyszącej (preferowana wartość docelowa: 24).
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5. Działania inwestycyjne
Realizacja ustaleń Koncepcji wymaga podjęcia licznych przedsięwzięć o charakterze
inwestycyjnym, w szczególności w dziedzinie systemu transportowego. Z uwagi na bardzo
dużą liczbę proponowanych inwestycji, niezbędne jest ich uszeregowanie według kryterium
ważności i wskazanie orientacyjnych ram czasowych realizacji. Za zasadę przyjęto podział na
przedziały czasowe 2015 – 2020, 2020 – 2030 oraz 2030+.

5.1. Inwestycje w zakresie transportu drogowego
Koncepcja zakłada realizację proponowanych inwestycji w następujących przedziałach
czasowych:
2015 – 2020
 rozbudowa autostrady A2 do trzech pasów ruchu na odcinku Poznań Zachód – Poznań
Krzesiny,
 budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań Zachód – granica metropolii
(Wronczyn),
 budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik Południe – granica metropolii
(Dębiec),
 przebudowa DK 92 (ul. Lutycka i ul. Lechicka) wraz z budową wiaduktów nad liniami
kolejowymi 351 i 354,
 budowa wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej (DK 92) i al. Solidarności w Tarnowie
Podgórnym,
 modernizacja ciągu ul. Przybyszewskiego, ul. Hetmańska, ul. Zamehnofa, wraz
z przebudową ronda Rataje i ronda Starołęka,
 budowa obwodnicy Szamotuł (DW 185),
 budowa obwodnicy Obornik (DW 178),
 przebudowa ul. Gdyńskiej w Poznaniu i gm. Czerwonak (DW 196),
 budowa obwodnic Dopiewa i Konarzewa w ciągu dróg powiatowych,
 przebudowa drogi powiatowej 1847P Zielonagóra – Oborniki,
 budowa ul. Św. Wawrzyńca od ul. Żeromskiego do ul. Pułaskiego w Poznaniu.
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2020 – 2030
rozbudowa autostrady A2 do 3 pasów ruchu na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań
Wschód,
budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Poznań Północ - granica metropolii
(Rożnowo),
budowa obwodnicy północno – wschodniej (DK 32) na odcinku Owińska – Kostrzyn,
budowa obwodnicy Owińsk (DK 32) wraz z mostem na Warcie z przedłużeniem do ul.
Radojewo,
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budowa III ramy komunikacyjnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Bałtyckiej,
budowa III ramy komunikacyjnej na odcinku od ul. Hetmańskiej do węzła Antoninek,
budowa III ramy komunikacyjnej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Dolna Wilda,
budowa III ramy komunikacyjnej na odcinku od ul. Promienistej do ul. Ptasiej,
budowa wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej (DK 92) i Polnej w Swarzędzu,
dokończenie budowy obwodnicy Szamotuł (przedłużenie obwodnicy w kierunku
Sierakowa i Pniew),
dokończenie budowy obwodnicy Obornik,
budowa obwodnicy Mrowina (DW 184),
budowa północnej i zachodniej obwodnicy Buku (DW 306),
budowa obwodnicy Niepruszewa (DW 307),
budowa ul. Nowej Obornickiej w Poznaniu i gm. Suchy Las,
podniesienie standardu na nowym przebiegu DW 434 Środa Wlkp. – Kostrzyn –
Pobiedziska – Kiszkowo,
budowa obwodnicy Mosiny (DW 431),
przebudowa dawnej DK 5 na odcinku z Poznania do granicy metropolii (Kocanowo),
budowa wiaduktu w ciągu ul. Bałtyckiej na przecięciu z linią kolejową 356,
przebudowa ul. Dolna Wilda w Poznaniu (DW 430),
budowa powiatowej obwodnicy Swarzędza,
przystosowanie do kategorii drogi powiatowej ul. Poznańskiej i Trakt Napoleoński
w Rokietnicy,
budowa drogi powiatowej łączącej ul. Grunwaldzką i Powstańców Wielkopolskich
w Kostrzynie,
przebudowa ul. Szarotkowej w Poznania wraz z budową łącznika do ul. Malwowej,
budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 3 w Plewiskach,
przebudowa ul. Kotowo wraz budową ul. Nowe Kotowo w Poznaniu i Luboniu,
przebudowa drogi powiatowej 2470P łączącej Borówiec i Kórnik,
przebudowa drogi powiatowej 2489P łączącej Kamionki i Koninko,
przebudowa drogi powiatowej 2469P łączącej Drużynę i Dymaczewo,
przebudowa ulicy Kobylepole w Poznaniu,
budowa obwodnicy Czapur i Wiórka w ciągu drogi powiatowej 2460P,
budowa mostu w Luboniu,
budowa ul. Nowej Głogowskiej w Poznaniu,
domknięcie I ramy komunikacyjnej od ul. Przepadek do ul. Podwale.
Pozostałe inwestycje przewidywane są do realizacji w perspektywie 2030+.

5.2. Inwestycje w zakresie transportu szynowego
Koncepcja zakłada realizację proponowanych inwestycji w następujących przedziałach
czasowych:
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2015 – 2020:
zakończenie modernizacji linii nr 271 na odcinku Poznań Główny – Wrocław Główny,
modernizacja linii kolejowej nr 351 do Krzyża Wlkp. (wraz z dobudową 3 toru na odcinku
Poznań Główny – Poznań POD),
modernizacja linii nr 354 do Piły,
rozbudowa układu torowego (budowa 3 toru) na odcinku Poznań Główny – Poznań
Wschód,
modernizacja linii nr 369 Śrem Odlewnia – Czempiń,
uruchomienie I etapu kolei metropolitalnej na trasach: S1, S2, S3, S4 i odcinkami S5,
budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wokół stacji i przystanków kolejowych
o znaczeniu metropolitalnym,
budowa tras tramwajowych na Naramowice, w ciągu ul. Ratajczaka i na os. Kopernika,
modernizacja istniejących tras tramwajowych w ciągu ulic: Dąbrowskiego, 28 Czerwca,
Królowej Jadwigi i Chartowo/Kórnickiej.

2020 – 2030:
 budowa odcinka linii KDP w kierunku wschodnim i zachodnim,
 budowa linii kolejowej do Tarnowa Podgórnego,
 modernizacja linii kolejowej nr 272 Poznań – Jarocin wraz z rozbudową układu torowego
na odcinku Poznań Starołęka – Poznań Główny,
 modernizacja linii kolejowej nr 353 Poznań – Gniezno,
 modernizacja linii kolejowej nr 341 Rokietnica – Pniewy,
 przebudowa południowej głowicy stacji Poznań Główny,
 reaktywacja kursowania pociągów na fragmencie linii 363 (odcinek Rokietnica –
Mrowino),
 uruchomienie II etapu kolei metropolitalnej: zagęszczenie kursów na trasach S1, S2 i S3,
uruchomienie tras: S5, S6 między Tarnowem Podgórnym i Poznaniem Głównym, S7,
 modernizacja linii obwodowej Poznań Kiekrz – Poznań Starołęka.
 budowa tras tramwajowych na os. Dębina, do stacji Poznań Wschód, do Al. Polskiej i na
Kampus UAM,
 w przypadku realizacji przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości omijającej centrum miasta
postuluje się realizację w pierwszej kolejności trasy tramwajowej łączącej Poznań
Główny i nową stację Poznań Południe.
Pozostałe inwestycje, w tym uruchomienie kolei metropolitalnej w pełnym wariancie
docelowym, przewidywane są do realizacji w perspektywie 2030+.

5.3. Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne
Jako uzupełnienie inwestycji w transport drogowy i szynowy należy również rozwijać
infrastrukturę rowerową. Do roku 2020 przewiduje się realizację układu szkieletowego dróg
rowerowych w obszarze Metropolii Poznań, a w latach 2020 – 2030 uzupełnień układu
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szkieletowego oraz układu międzydzielnicowego w Poznaniu. W pierwszej kolejności należy
realizować odcinki łączące już istniejące drogi dla rowerów w układzie metropolitalnym, oraz
wybudować infrastrukturę łączącą miasto Poznań z jego bezpośrednimi sąsiadami. Do roku
2020 zaleca się również wykonanie Wartostrady pieszo-rowerowej na odcinku wewnątrz
miasta Poznania. Infrastruktura towarzysząca oraz parkingi B&R mogą być realizowane przez
podmioty publiczne. Należy jednak zachęcać do realizacji inwestycji w infrastrukturę
towarzyszącą również podmioty prywatne. Dotyczy to zwłaszcza budowy parkingów
rowerowych oraz systemu wypożyczalni rowerów. Realizacja zabudowy usługowo-mieszkalnej
przez prywatnych inwestorów powinna uwzględniać budowę infrastruktury rowerowej na
planowanych osiedlach oraz w sąsiedztwie centrów handlowych.
Na terenach wskazanych w Koncepcji jako obszary rewitalizacji metropolitalnej
realizowane będą zintegrowane projekty rewitalizacyjne. Przystąpienie do ich realizacji
wymaga jednak wcześniejszego uszczegółowienia w lokalnych programach rewitalizacji,
a także montażu finansowego z wykorzystaniem środków pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych, a także własnych środków finansowych jednostek samorządowych.
Wdrożenie ustaleń Koncepcji wymaga prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych
wzbogacających strukturę przyrodniczą korytarzy ekologicznych, służących wzmocnieniu
możliwości wypełniania ich funkcji. Działania te należy finansować z wykorzystaniem środków
m.in. Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
funduszy Unii Europejskiej, Funduszu Norweskiego. Priorytetem działań powinno być aktywne
odtwarzanie ekosystemów zdegradowanych w dolinach rzecznych.
Istotnych działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej będzie wymagało
wdrożenie założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dotyczą one
realizacji niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji
oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów
kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w aglomeracjach RLM 2000.
Istotne działania inwestycyjne należy realizować również w zakresie edukacji i opieki
nad dziećmi. W pierwszej kolejności należałoby stworzyć miejsca opieki nad dziećmi do lat 3
w gminach, w których instytucje takie nie funkcjonują (Buk, Kleszczewo, Puszczykowo, Skoki,
Stęszew, Szamotuły). Do roku 2030 postuluje się dalszą rozbudowę miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3, tak aby wskaźnik objęcia dzieci tą opieką w gminach wynosił 33% (obecnie 14,6 %
średnio w gminach całej metropolii). W aktualnej sytuacji dotyczy to wszystkich gmin
metropolii. Konieczne jest również zwiększanie puli miejsc w przedszkolach w gminach
Metropolii Poznań. Szczególną rolę w tym zakresie powinny odegrać samorządy lokalne
poprzez budowę przedszkoli lub aktywizowanie podmiotów niepublicznych w tym zakresie.
Zapisy dotyczące zwiększania liczby miejsc w przedszkolach powinny zostać ujęte w
specjalnych dokumentach dotyczących polityk oświatowych w gminach lub powinny zostać
zapisane w dokumentach strategicznych.
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5.4. Wskaźniki oceny realizacji działań
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Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg do 2030 r. (preferowana wartość
docelowa: 100% wykonanych inwestycji według planu w rozdziale 5.1).
Czas dojazdu samochodem do Poznania w godzinach pozaszczytowych.
Liczba pasażerów korzystających codziennie z kolei regionalnej i metropolitalnej (2012 –
34 tys., 2030 – 60 tys.).
Liczba regionalnych i metropolitalnych składów w ciągu doby (2012 – 190, 2030 – 300).
Długość zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Liczba pasażerów korzystających z tramwajów w ciągu doby.
Długość zmodernizowanych odcinków tras tramwajowych.
Długość nowych odcinków tras tramwajowych.
Udział procentowy terenów mieszkaniowych w gminie znajdujący się w odległości 500
m od przystanków kolejowych, 400 m od tramwajowych i 300 m od autobusowych
(preferowana wartość docelowa: 100%).
Udział procentowy terenów mieszkaniowych w gminie, z których całkowity czas podróży
do ośrodka gminnego wynosi mniej niż 30 minut (preferowana wartość docelowa:
100%).
Udział procentowy terenów mieszkaniowych w gminie, z których całkowity czas podróży
do centrum Metropolii Poznań wynosi mniej niż 30 minut dla Poznania, 45 minut dla
gmin tzw. pierwszego pierścienia oraz 60 minut dla pozostałych gmin (preferowana
wartość docelowa: 100%).
Udział procentowy linii transportu publicznego, na których skrócił się czas przejazdu
(preferowana wartość docelowa: 100%).
Udział procentowy mieszkańców korzystających z samochodów, którzy przy dojazdach
do Poznania pozostawili swoje auta na parkingach P&R.
Udział procentowy nowych osiedli mieszkaniowych obsługiwanych transportem
publicznym (preferowana wartość docelowa: 100%).
Długość dróg rowerowych i kontrapasów.
Długość dróg rowerowych zbudowanych w oparciu o wytyczne sformułowane
w Koncepcji.
Liczba przystanków transportu publicznego z infrastrukturą B&R.
Liczba wypożyczeń rowerów w systemie wypożyczalni.
Gęstość sieci dróg rowerowych – dla poszczególnych gmin proponuje się następujące
wskaźniki gęstości sieci dróg rowerowych w roku 2030:
 co najmniej 80 km na 100 km2 w obszarach miejskich gmin: Poznań, Śrem, Swarzędz,
Oborniki, Mosina, Luboń, Kórnik, Stęszew, Pobiedziska, Skoki, Kostrzyn, Buk,
Puszczykowo, Murowana Goślina,
 co najmniej 60 km na 100 km2 w gminach: Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Dopiewo,
Komorniki, Czerwonak, Kórnik, Swarzędz, Rokietnica oraz w części wiejskiej gminy
Swarzędz, Murowana Goślina,
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 co najmniej 40 km na 100 km2 w gminach: Kleszczewo, oraz częściach wiejskich gmin
Kórnik, Murowana Goślina, Szamotuły,
 co najmniej 20 km na 100 km2 w pozostałych obszarach Metropolii,
 średnia co najmniej 40 km na 100 km2 dla całego obszarze Metropolii.
Liczba przeprowadzonych projektów rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji,
wskazanych w Koncepcji.
Udział powierzchni na których odtworzono zdegradowane ekosystemy w stosunku do
całkowitej powierzchni zdegradowanej.
Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km).
Udział mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnych w stosunku do ogółu
mieszkańców.
Osiągnięcie poziomu 33% dzieci objętych opieką nad dziećmi do lat 3 do 2020 roku
(obecnie 16,4%).
Osiągnięcie poziomu 95% dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do 2020 roku
(obecnie 84,7%).
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6. Działania w zakresie organizacyjnym oraz
edukacyjno-informacyjnym
Wiele, spośród proponowanych w Koncepcji rozwiązań, nie wymaga kosztownych
przedsięwzięć inwestycyjnych, ale dla ich wdrożenia niezbędne są działania na rzecz poprawy
koordynacji między instytucjami oraz wzrostu świadomości społecznej. Poniżej wskazano
najważniejsze wyzwania w tym zakresie.

6.1. Działania organizacyjne
W zakresie organizacyjnym autorzy Koncepcji wskazują trzy najważniejsze pola, na
których powinna poprawiona zostać koordynacja działań w skali metropolii:
 zarządzanie zasobami wodnymi,
 gospodarka odpadami,
 kolej metropolitalna
 polityka rowerowa,
Nie wyklucza się powoływania stałych i doraźnych zespołów roboczych także w innych
dziedzinach wymagających koordynacji metropolitalnej.
Zarządzanie zasobami wodnymi, również w sytuacjach kryzysowych (ryzyko
powodziowe), wymaga wypracowania odpowiedniego systemu informowania
o zdiagnozowanych problemach i proponowanych działaniach, a wdrażanie wielu nowych
metod (technicznych i nietechnicznych) uzależnione jest od instytucji niezależnych od
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W procesie integracji systemu zarządzania
zasobami wodnymi istotne okazują się również opinie i wnioski wypracowane przez gminy na
temat możliwości wdrażania działań. Wypracowanie kompetencji do wieloletniej współpracy
instytucjonalnej wymaga powołania do współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej w Poznaniu właściwego zespołu - rady zlewni. Efektywna mogłaby okazać się również
współpraca gmin z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w ramach grup roboczych
ds. opracowania Priorytetowych Ram Działań PAF (Prioritised Action Framework). W
założeniach miałoby to na celu opracowanie dokumentu PAF, stanowiącego narzędzie
planowania strategicznego w zakresie identyfikacji priorytetowych działań na terenach
perspektywicznych dla ujęć wód podziemnych (podobnie jak dla obszarów NATURA 2000).
W zakresie rozwiązań organizacyjnych dotyczących gospodarki odpadami
proponuje się w większym stopniu oprzeć na określonej w ustawie o odpadach zasadzie
bliskości, a także dążyć do:
 zintegrowania gospodarki odpadami Metropolii Poznań,
 zwiększenia efektywności jej działania,
 obniżenia kosztów wywozu i unieszkodliwiania odpadów.
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W związku z powyższym, gminy metropolii powinny przynależeć do maksymalnie dwóch
regionów gospodarki odpadami komunalnymi, które pokrywałyby się z obszarami działania
międzygminnych związków odpadowych. Szczególnie dotyczy to gmin zlokalizowanych
w peryferyjnych częściach Metropolii: Buk, Skoki i Śrem.
Sukces powstania systemu kolei metropolitalnej jest możliwy i bardzo wskazany dla
prawidłowego rozwoju metropolii, wymaga jednak dobrego organizacyjnego przygotowania.
Ważne jest współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwiązywanie problemów
transportowych w skali ponadlokalnej. W szczególności ważną rolę w tym procesie odgrywa
samorząd województwa wielkopolskiego i jego partnerska współpraca z samorządami miast i
gmin odpowiedzialnymi za remonty dworców i przystanków. Działania w kierunku
uruchomienia kolei metropolitalnej są krok po kroku podejmowane. 26 listopada 2013 r. w
Poznaniu została podpisana umowa partnerstwa w sprawie przygotowania i realizacji
projektu „MasterPlan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Porozumienie podpisało ponad
30 podmiotów: w tym Województwo Wielkopolskie , Stowarzyszenie Metropolia Poznań, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., 24 jednostki samorządowe obszaru
metropolitalnego Poznania a także jednostki i badawcze i organizacje pozarządowe. W ramach
partnerstwa podjęte zostaną konkretne przedsięwzięcia, w tym opracowany zostanie plan
realizacji kolei metropolitalnej wraz z działaniami towarzyszącymi, takimi jak zmiany w panach
zagospodarowania przestrzennego uwzgledniających inwestycje związane z koleją
metropolitalną, w tym budowa funkcjonalnych zintegrowanych węzłów przesiadkowych.
Samorządy terytorialne tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań, w oparciu
o porozumienie wszystkich jego członków, w 2014 r. podjęły się wypracowania wspólnej
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych perspektywie finansowej 2014-2020. W
projekcie Strategii ZIT Poznańskiego Obszaru Funkcjonalnego z 2014 r. znalazł się jako jeden
kluczowych program: Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu
publicznego wokół transportu szynowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.
Celem programu jest stworzenie systemu transportu publicznego, którego podstawą ma być
integracja wszystkich form przemieszczania się w obszarze funkcjonalnym. Szczególną rolę w
tym względzie odgrywać będzie Poznańska Kolej Metropolitalna, stanowiąca podstawowy
element transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym Poznania. Kluczową częścią
programu ZIT jest budowa ok. 60 punktów przesiadkowych (w tym ok. 10 w Poznaniu), które
będą integrować różne formy transportu publicznego i indywidualnego, w szczególności
komunikację kolejową, tramwajową i autobusową.
Wymienione wyżej działania pozwalają z optymizmem patrzeć na realizację koncepcji
kolei metropolitalnej, która staje się jedną z najbardziej palących inwestycji w dynamicznie
rozwijającej się przestrzennie i ludnościowo aglomeracji poznańskiej.
Przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące budowy metropolitalnej sieci dróg
rowerowych będą realizowane przez gminy wchodzące w skład Metropolii Poznań (lub
odpowiednie zarządy dróg gminnych) oraz zarządy dróg powiatowych i wojewódzkich.
Konieczna jest koordynacja planowania i budowy dróg rowerowych ze względu na spójność
projektowanej sieci dróg rowerowych, szczególnie istotna na granicach gmin oraz w miejscach
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styku kompetencji zarządów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Stąd też, postuluje
się utworzenie stanowiska oficera rowerowego w mieście Poznań oraz przy zarządach dróg
powiatowych i wojewódzkich, a także w pozostałych gminach metropolii, choć w przypadku
tych ostatnich możliwe jest włączenie obowiązków i zadań oficera rowerowego w zakres
kompetencyjny jednego z pracowników urzędów gminnych. Na bazie oficerów rowerowych
postuluje się stworzenie Rady Rowerowej Metropolii Poznań w skład której wchodziłyby osoby
odpowiedzialne za realizację polityki rowerowej na oraz, z głosem doradczym, przedstawiciele
środowisk rowerowych i Policji. Rada powinna przyjąć kwartalny system spotkań.

6.2. Działania edukacyjno – informacyjne
Za priorytet działań służących wdrożeniu ustaleń Koncepcji w zakresie edukacyjnoinformacyjnym należy uznać tematy ochrony środowiska oraz transportu. W odniesieniu do
obszarów rewitalizacji istotna jest również promocja tego procesu wśród mieszkańców,
przedsiębiorców oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także
angażowanie ich w realizowane projekty.
W zakresie ochrony środowiska priorytetem powinno być prowadzenie edukacji wśród
mieszkańców metropolii służącej podniesieniu poziomu świadomości społecznej o korzyściach
wynikających z funkcjonowania ekosystemów w obszarach zurbanizowanych. Równolegle
niezbędne jest stałe podnoszenie świadomości społeczeństwa o korzyściach jakie daje zielona
infrastruktura oraz o skutkach jej utraty lub degradacji dla człowieka. Istotne jest także
podnoszenie wiedzy i wrażliwości społecznej na społeczno-kulturowe i ekonomiczne
znaczenie walorów krajobrazowych oraz uwzględnianie walorów krajobrazowych
w przewodnikach i mapach turystycznych jako np. element zielonych szlaków (scenic routes).
Drugim priorytetem działań wdrożeniowych powinna być aktywna promocja
transportu publicznego i rowerowego jako ekologicznego sposobu przemieszczania się.
Niezbędnym czynnikiem sukcesu w tym zakresie jest kształtowanie sieci transportu
publicznego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, a także poprawa gminnej informacji
o transporcie publicznym z aktualnymi rozkładami jazdy, „planerami podróży”, informacjami
o taryfach i możliwych przesiadkach. Proponuje się również promocję roweru jako
podstawowego środka transportu na odległość do 5 km. Polityki gminne powinny uwzględniać
propagowanie korzystania z roweru poprzez różnego rodzaju akcje skierowane do
mieszkańców (informacyjne i popularyzatorskie). Ważne jest dopuszczenie reprezentantów
użytkowników dróg rowerowych (organizacje rowerowe) do opiniowania ich przebiegu
i konsultacji standardów infrastruktury, co pozwoli na realizację postulatów dotyczących
podniesienia komfortu i bezpieczeństwa jazdy rowerem. Policja i straże miejskie/gminne
powinny prowadzić politykę polegającą na edukacji w zakresie prawa o ruchu drogowym oraz
zwiększeniu dbałości o poziom bezpieczeństwa ruchu rowerów poprzez działania zmierzające
do eliminacji niebezpiecznych zachowań ze strony innych użytkowników ruchu. Należy
zmniejszyć częstotliwość i zakres działań prewencyjnych skierowanych przeciwko
rowerzystom i pieszym jako wysoce edukacyjnie nieskutecznych.
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6.3. Wskaźniki oceny realizacji działań






Liczba osób objętych działaniami edukacyjno-informacyjnymi w zakresie zielonej
infrastruktury i krajobrazu kulturowego.
Liczba warsztatów, szkoleń i konsultacji w sprawach krajobrazu i dziedzictwa
kulturowego.
Liczba broszur/książek/map informujących o walorach krajobrazowych gminy.
Liczba osób korzystających z nowoczesnych form informacji pasażerskiej w transporcie
publicznym.
Liczba osób korzystających z roweru w celach transportowych.
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7. Podsumowanie
Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań jest dokumentem
otwartym, który odzwierciedla potrzeby oraz podstawowe działania związane z rozwojem
przestrzennym miasta Poznania i powiązanej z nim strefy funkcjonalnej. Koncepcja
przedstawia kierunki działań w zakresie rozwoju przestrzennego do 2030 r., uwzględniając
różne cele i formy ochrony, odnowy i inwestowania na terenie metropolii. Niezbędne do
realizacji postawionych celów jest nadanie – przez władze lokalne i regionalne – problematyce
rozwoju przestrzennego metropolii odpowiedniej rangi. Nadrzędnym celem funkcjonowania
samorządu terytorialnego jest bowiem ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego,
tworzenie możliwie jak najlepszych form zagospodarowania przestrzennego, warunków
zamieszkania, działalności gospodarczej, usług społecznych, komunalnych, transportowych.
Zaprezentowane w niniejszym dokumencie instrumenty wdrażania: planistyczne,
instytucjonalne, organizacyjne i edukacyjne, służące realizacji celów Koncepcji dostosowane
są do aktualnych uwarunkowań prawnych, możliwości finansowych i organizacyjnych
samorządów lokalnych oraz obserwowanych problemów metropolii, których rozwiazywanie
należy do priorytetów polityki przestrzennej. Proces wdrażania i monitorowania realizacji
przedstawionych w Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań winien
być powierzony Zespołowi Monitorującemu ds. Wdrażania Koncepcji Kierunków Rozwoju
Przestrzennego Metropolii Poznań. Powołanie Zespołu pozwoli na skuteczna ocenę realizacji
założonych metropolitalnych celów polityki przestrzennej. Proponowane w niniejszym
dokumencie formy organizacyjne, takie jak: Metropolitalne Forum Planistyczne i
Metropolitalna Komisja Planistyczna, to platformy służące wymianie informacji oraz bieżącej
koordynacji polityki przestrzennej w Metropolii Poznań.
Realizacja kierunków działań zawartych w Koncepcji przyczyni się do wzrostu znaczenia
planowania przestrzennego w skali ponadgminnej, które jak dotąd, nie rozwijają się w
pożądanym kierunku, głównie za sprawą uwarunkowań prawnych. Samorządy tworzące
Metropolię Poznań – realizując założenia Koncepcji - będą podejmowały aktywne działania
przyczyniające się do optymalizacji zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w świetle
rosnących kosztów zagospodarowywania nowych terenów. Jednym z uderzających zjawisk,
charakterystycznych tak dla całej Polski, jak i dla metropolii, jest wyjątkowo silna tendencja do
realizowania „nowego” na terenach dotąd nie objętych aktywnościami inwestycyjnymi, przy
jednoczesnym sporadycznym podejmowaniu recyclingu przestrzeni, tego co odziedziczone, i
co z czasem stało się niesprawne i zdegradowane. Na wielu obszarach metropolii istnieją wciąż
braki i deficyty w zakresie infrastruktury technicznej, systemu transportu a także placówek
usługowych, nawet w zakresie podstawowych usług (edukacyjnych, zdrowotnych,
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych). Braki te są powoli uzupełnianie, ale wyposażenie w
infrastrukturę techniczną i drogową budownictwa jednorodzinnego w strefie podmiejskiej,
trwać będzie dziesiątki lat biorąc pod uwagę realne, przecież nie wcale niskie, dochody gmin
podpoznańskich.
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Ważnym celem wdrażania Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii
Poznań w życie jest uzyskanie poparcia społeczności lokalnych. Podstawą partycypacji będzie
wszechstronna informacja, która ma wyjaśniać mieszkańcom korzyści, jakie płyną z realizacji
koncepcji oraz przyjętych przez samorządy na ich terenie kierunków działań. Za dobrą
komunikację społeczną odpowiadać powinno Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
urzędy miast i gmin metropolii oraz starostwo powiatu poznańskiego, wspierane przez
instytucje samorządu województwa wielkopolskiego.
Prezentowana koncepcja koordynacji polityki przestrzennej w Metropolii Poznań oraz
metodyki jej wdrażania i monitorowania jest silnie uwarunkowana aktualnymi dokumentami
prawnymi, które w sposób bardzo ogólnikowy określają zakres i formy organizacyjne
planowania metropolitalnego, pozbawiając go skutecznych instrumentów bezpośredniego
oddziaływania na rozwój przestrzenny jednostek lokalnych. Większe możliwości w tym
zakresie mogłoby dać wykreowanie nowego podmiotu planowania metropolitalnego czyli
związku planistycznego gmin. Rozwiązanie to jest znane i powszechnie stosowane
w niektórych krajach Europy Zachodniej, takich jak m.in. Niemcy (zob. Kaczmarek, Mikuła,
2008).
Oparcie planowania przestrzennego w skali metropolitalnej na pełnym zaangażowaniu
objętych nim gmin, oraz subsydiarnie również powiatów, pozwoliłoby znacząco rozszerzyć
zakres przedmiotowy planów. Otwartą kwestią pozostaje natomiast charakter współpracy
planistycznej, a w szczególności, proporcje między elementami obligatoryjności i
dobrowolności w tym zakresie. W każdym przypadku jednak należy pamiętać, iż władcze
oddziaływanie na planowanie miejscowe gmin powinno być możliwe w formie zapewniającej
równowagę pomiędzy interesem całej metropolii a konstytucyjnie gwarantowaną
samodzielnością gminy. W związku z tym, potrzebne są w tej materii bardzo precyzyjne ramy
prawne. Wypracowane w Metropolii Poznań mechanizmy koordynacji planistycznej być może
w znaczący sposób będą oddziaływać na przyszłe instrumenty prawne planowania
metropolitalnego – o ile oczywiście pojawi się wola polityczna, aby wprowadzić je ustawowo
w ciągu najbliższych lat.
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Załączniki
Wykazy działań dla gmin w zakresie zielonej infrastruktury, ochrony krajobrazu, rozwoju
turystyki i rekreacji oraz zagospodarowania doliny Warty.
Załącznik 1. Wykaz niezbędnych działań w zakresie zielonej infrastruktury według gmin
Główne niezbędne działania
Gmina
Buk

Czerwonak

Dopiewo

Kleszczewo

Komorniki

Kostrzyn

Kórnik

Luboń

Ochrona i wzmocnienie struktury zielonej
infrastruktury

Wzbogacenie układu
przyrodniczego

Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – obszary wzdłuż
jeziora Niepruszewskiego oraz tereny podmokłe i
łąki w okolicy miejscowości Otusz, rynna w okolicy
miejscowości Tomiczki.
Wzmocnienie funkcji korytarzy ekologicznych –
fragmenty doliny Warty w okolicy Czerwonaka i
Owińsk.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – rynna jeziora
Niepruszewskiego, rynna jeziora Konarzewskiego,
dolina Trzebawki.
Wzmocnienie funkcji korytarzy ekologicznych –
dolina Wirynki.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – dolina rzeki
Kopel.

Obręby: Dakowy Suche, Dobieżyn,
Dobra, Szewce, Wiktorowo, Wielka
Wieś.

Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – rynna jezior
Chomęcickiego i Rosnowskiego, okolice rzeki
Wirynki i terasa zalewowa Rosnówko-Komorniki,
terasa zalewowa w okolicach Głuchowa.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych– południowy
fragment doliny Męciny, dolina rzeki Kopel, okolice
miejscowości Gułtowy.
Wzmocnienie funkcji korytarzy ekologicznych –
północny fragment doliny Cybiny.

Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych– fragment doliny
rzeki Kopel (od Męciny do Średzkiej Strugi) i
Głuszynki, Strugi Średzkiej, łąki w dolinie Michałówki, łąki między Daszewicami a Kamionkami.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – okolice jez. Kocie
Doły.

Zalesienia w okolicy Owińsk.

Obręb: Konarzewo.
Zalesienia w okolicy jeziora Niepruszewskiego w Trzcielinie.

Obręby: Gowarzewo, Kleszczewo,
Komorniki, Krerowo, Markowice,
Poklatki, Śródka, Zimin.
Zalesienia wzdłuż rzeki Kopel
(fragment od Męciny), w okolicach
Markowic.
Zalesienia w okolicach Gołusek.

Obręby: Czerlejnko, Czerlejno, Glinka
Duchowna, Jagodno, Libartowo,
Klony, Siekierki Wielkie, Tarnowo,
Sokolniki Drzązgowskie, Sokolniki
Klonowskie, Trzek, Wróblewo.
Zalesienia w okolicy Buszkowiec
i Glinki Szlacheckiej, Iwna i Chorzałki,
na południowy-zachód od Brzeźna,
południowego fragmentu doliny
Męciny.
Obręby: Dachowa, Dębiec, Dziećmierowo,
Konarskie,
Kromolice,
Pierzchno, Prusinowo, Radzewo,
Runowo, Szczodrzykowo.
Zalesienia na południe od jez. Kocie
doły.
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Główne niezbędne działania
Gmina
Mosina

Murowana
Goślina

Oborniki

Pobiedziska

Poznań

Puszczykowo

Rokietnica
Skoki

Stęszew

Suchy Las

Swarzędz

Szamotuły
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Ochrona i wzmocnienie struktury zielonej
infrastruktury
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – dolina rzeki
Kopel, okolice kanału Olszynka, okolice miejscowości Kierzki, Kanału Mosińskiego, łąki
w okolicach Żabinka i Dworzysk.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – Dolina Goślińskiej
Strugi i Goślinki, okolice Kanału Kąty, Kanału
Wojnowskiego, Kanału Łomno, Dopływu z jeziora
Bolechowskiego.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – okolice doliny
Warty i doliny Samicy, południowy fragment doliny
Zaganki.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – dolina Głównej,
dolina Cybiny, Dopływ z jez. Wronczyńskiego).
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – Dolina Warty,
północny fragment doliny Bogdanki, okolice jez.
Kierskiego i rzeki Samicy, fragmenty doliny Cybiny,
dolina Michałówki i Kopli.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – Dolina Warty –
okolice Niwki, łąki na północ od Puszczykowa,
Kanał Mosiński.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy – Dolina Samicy.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – dolina Małej
Wełny, dolina Dzwonówki, Dopływ z Popowa
Kościelnego, Okolice jez. Skockiego.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – rynna jez.
Strykowskiego, okolice Żydowskiego Rówu, rynna
jez. Witobelskiego, północny fragment Trzebawki,
okolica kanału Samica Stęszewska, rynna jez.
Wielkowiejskiego, Duża łąka w okolicy Będlewa,
mokradła i łąki w okolicy miejscowości Modrze.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – okolice kanału
Chludowskiego, dopływu spod Lasu Lody.
Wzmocnienie funkcji korytarzy ekologicznych –
Dolina rzeki Głównej, dolina rzeki Cybiny.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – Dolina rzeki
Samy, kanał Przybrodzki, okolice kanału Kluczewskiego.

Wzbogacenie układu
przyrodniczego

Obręb: Trojanowo.

Obręby:
Główna,
Latalice, Łagiewniki,
Pomarzanowice,
Wójtostwo.

Kocanowo,
Podarzewo,
Węglewo,

Obręby: Kobylniki, Przybroda, Rogierówko, Starzyny, Dalekie.

Obręby:
Będlewo,
Drożdżyce,
Piekary, Tomiczki, Wronczyn
Zalesienia – okolice Strykówka na
południe od Żydowskiego Rowu.

Obręby:
Gortatowo,
Łowęcin,
Puszczykowo, Zaborze, Sarbinowo,
Sokolniki, Gwiazdowskie.
Obręby:
Gąsawy,
Kąsinowo,
Krzeszkowice, Lulinek, Przecław,
Szczuczyn, Śmiłowo.
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Główne niezbędne działania
Gmina
Śrem

Tarnowo
górne

Pod-

Ochrona i wzmocnienie struktury zielonej
infrastruktury

Wzbogacenie układu
przyrodniczego

Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – Rynna jeziora
Grzymisławskiego, dolina Pyszącej, dolina Warty,
okolice kanału Szymanowskiego i Zalewu
Śremskiego, „jeziorka” i łąki w okolicy Binkowa,
kanał Graniczny (fragment południowy).
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – okolice jez.
Kierskiego, północny fragment doliny Samy.

Obręby: Binkowo, Bodzyniewo,
Dalewo, Krzyżanowo, Marianowo,
Pełczyn, Pysząca, Wyrzeka.

Obręby: Ceradz Kościelny, Góra, Kokoszczyn, Rumianek.
Zalesienia – obszar na południe od
rzeki Samy i jez. Lusowskiego, tereny
na zach. od miejscowości Rumianek.
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Załącznik 2. Rekomendacje dla gmin w zakresie ochrony krajobrazu

Gmina

Buk

Czerwonak

Dopiewo

Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn

Kórnik

Luboń

Mosina

Murowana Goślina

Oborniki

Pobiedziska

Poznań

Puszczykowo

38

Planowane działania w celu ochrony otwartego krajobrazu kulturowego
Ochrona krajobrazu w rejonie jez. Niepruszewskiego, współpraca z gminami Dopiewo
i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla niepruszewska”.
Ochrona krajobrazu w okolicach południowej części Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka, działania w celu w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla Puszczy Zielonki południe” pomiędzy miejscowościami Owińska-Koziegłowy-Mielno, współpraca z gminami
Suchy Las, Oborniki i Murowana Goślina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla
biedruska”.
Ochrona krajobrazu w rejonie
jez. Niepruszewskiego, krajobrazu polno-leśnego
w okolicach miejscowości Zakrzewo i Dąbrówka oraz krajobrazu rolno-leśno-wodnego
w okolicach Dąbrowy, współpraca z gminami Buk i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy
widokowej „Pętla niepruszewska”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicach miejscowości Tulce.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w południowej części gminy oraz krajobrazu rolnoleśno-wodnego w okolicach jezior Chomęcickiego i Rosnowskiego, współpraca z gminami
Puszczykowo, Mosina i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „pętla WPN”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w południowo-wschodniej części gminy, współpraca
z gminą Pobiedziska w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla pobiedziska”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w południowo-zachodniej części gminy oraz krajobrazu
polno-leśno-wodnego w okolicach jezior Skrzyneckiego, Kórnickiego i Bnińskiego,
współpraca z gminą Mosina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla rogalińska” oraz
gminami Zaniemyśl i Śrem w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla kórnicka”.
Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad Wartą, w południowo-wschodniej części
gminy.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w obrębie WPN i jego otuliny oraz w okolicy
miejscowości Drużyna i Pecna oraz krajobrazu polno-leśno-wodnego nad Wartą,
w okolicach miejscowości Czapury i Wiórek oraz Baranowo i Krajkowo, współpraca
z gminami Puszczykowo, Komorniki i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „pętla
WPN” oraz z gminą Kórnik w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla rogalińska”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Nieszawa i Nieszawka,
Mściszewo, Białęgi, Starczanowo i Szymankowo oraz krajobrazu leśno-wodnego w Puszczy
Zielonce, w okolicach miejscowości Kamińsko i Pławno, współpraca z gminami Suchy Las,
Oborniki i Czerwonak w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla biedruska” oraz
z gminą Skoki w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla Puszczy Zielonka - północ”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Dąbrówka Leśna oraz
krajobrazu rolno-wodnego w okolicach stawów w Objezierzu, współpraca z gminami Suchy
Las, Murowana Goślina i Czerwonak w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla
biedruska”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicach miejscowości Stęszewko i Zbierkowo oraz
krajobrazu leśno-wodnego okolicach miejscowości Jerzykowo i Wronczyn, współpraca
z gminą Kostrzyn w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla pobiedziska”.
Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego wzdłuż brzegów Warty, przy granicy z gminą
Czerwonak, krajobrazu polno-leśnego w okolicach Lasku Marcelińskiego i Skórzewa, Lasu
Sucholeskiego oraz Darzyboru, współpraca z gminami Rokietnica i Tarnowo Podgórne
w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla jez. Kierskiego”.
Ochrona krajobrazu leśnego i polno-leśnego w północno-zachodniej części gminy,
w obrębie WPN, współpraca z gminami Mosina, Komorniki i Stęszew w rozwijaniu walorów
trasy widokowej „Pętla WPN”.
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Gmina

Planowane działania w celu ochrony otwartego krajobrazu kulturowego

Rokietnica
Skoki
Stęszew

Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły

Śrem

Tarnowo Podgórne

Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad Samicą Kierską, w okolicach miejscowości
Pawłowice, w obrębie Pawłowicko-Sobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Współpraca z gminą Murowana Goślina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla
Puszczy Zielonka - północ”.
Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad jeziorami Strykowskim, Witobelskim
i Łódzkim oraz krajobrazu polno-leśnego w okolicy Będlewa, współpraca z gminami
Puszczykowo, Komorniki i Mosina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla WPN”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Złotniki i Złotkowo oraz we
wschodniej części gminy, współpraca z gminami Czerwonak, Oborniki i Murowana Goślina
w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla biedruska”.
Ochrona krajobrazu leśno-wodnego w miejscowości Gruszczyn.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Lipnica oraz krajobrazu polnoleśno-wodnego nad jeziorem Pamiątkowskim oraz nad zalewem rzeki Samy.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Dąbrowa i Nochowo oraz
krajobrazu polno-leśno-wodnego nad jez. Grzymysławskim oraz w miejscowości Psarskie
oraz nad Wartą w miejscowości Góra, współpraca z gminami Zaniemyśl i Kórnik
w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla kórnicka”.
Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad jez. Lusowskim oraz w okolicach
miejscowości Batorowo, współpraca z gminami Rokietnica i Poznań w rozwijaniu walorów
trasy widokowej „Pętla jez. Kierskiego”.
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Załącznik 3. Zagospodarowanie turystyczne doliny Warty – stan istniejący i planowany
Doliny Warty - stan istniejący
Porty i przystanie turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Infrastruktura
Kilometraż
Brzeg
Miejscowość
Kotowo

przystań kajakowa

Śrem

przystań kajakowa

Śrem

przystań żeglarska

Jaszkowo

przystań kajakowa

Sowiniec

przystań kajakowa

Sowiniec

przystań kajakowa

Rogalinek

przystań kajakowa

Puszczykowo

przystań kajakowa

Luboń

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Czerwonak

przystań kajakowa

Mściszewo

przystań kajakowa

Oborniki

przystań kajakowa

Oborniki

przystań kajakowa

Oborniki

przystań kajakowa

Stobnica

przystań kajakowa

prawy

303,7
291,8
291,1
285,7
266,8
266,8
265,9
262,3
251
245
244,2
245
243,5
242,5
242,5
234
219,8
206,3
205,7
205
188,2

prawy
lewy
lewy
lewy
prawy

Infrastruktura

prawy

prawy

Kilometraż

246

most drogowy

244,2

Poznań

Poznań

most drogowy

243,6

Poznań

Poznań

most drogowy

242,6

Poznań

Poznań

most drogowy

239,6

Biedrusko

Biedrusko

most drogowy

224,9

Oborniki

Oborniki

most drogowy

206,3

Oborniki

Oborniki

most drogowy

206

Odcinki doliny atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo szczególnie
predysponowane do rozwoju turystyki i rekreacji
Brzeg prawy
Kilometraż
294-303

Puszczykowo
Kórnik
Mosina
Śrem

257-283

Czerwonak

226-233
204-218
184-199

291-294

prawy/lewy

270

prawy

265-267

lewy

Puszczykowo

Puszczykowo

259-263

lewy

Luboń

Luboń
Czerwonak

250-254

lewy

228-229

prawy

Owińska

Miejscowość turystyczna o funkcjach wypoczynkowych
Mechlin

Śrem

Radzewice
Świątniki

Mosina

Rogalinek

Czerwonak

Biedrusko

Suchy Las

Oborniki

Oborniki
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253-254
229-230

Śrem
Poznań

290-295

prawy/lewy

238-247

prawy/lewy

Oborniki

Oborniki

205-206

prawy/lewy

Miejscowości turystyczne
Gm ina
Kilom etraż

Miejscowość
Śrem

Brzeg

Centrum zintegrowanej obsługi ruchu turystycznego
292-293
lewy
Śrem

Mosina

Mos ina

266-267

lewy

Puszczykowo

Pus zczykowo

260-259

lewy

Luboń

Luboń

251-252

lewy

Poznań

Poznań

243-242

lewy

234-235

prawy

228-229

prawy

205-206

prawy

Czerwonak

Czerwonak

Owińs ka
Oborniki

M iejscowość do aktywizacji funkcji turystycznych
303
prawy

Kawcze

Śrem

295

prawy

Psars kie

290

lewy

Zbrudzewo

289

prawy

273

lewy

272

lewy

Krajkowo
Korzonkowo

Mos ina

Sowiniec

267

lewy

Wiórek

256

prawy

227

prawy

226-225

prawy

224-223

prawy

219

prawy

Łukowo

211

prawy

Słonawy

202

prawy

Bolechówko

297

prawy

Bolechowo

276

prawy

270

prawy

Prom nice
Mścis zewo

260

prawy

Miejscowość turystyczna o funkcjach usługowych
Koziegłowy
Czerwonak

Kilom etraż

Śrem
Poznań

Kotowo
prawy/lewy

Mosina

Mosina

Infrastruk tura
kładka/przeprawa
promowa
kładka/przeprawa
promowa

Tarasy widokowe, bulwary portowe, promenady spacerowe, zielone ciągi
pieszo-rowerowe, otwarte przestrzenie koncertowe, nadbrzeżne parki i
tereny sportowe

Brzeg

Wielofunkcyjna miejscowość turystyczna
Rogalin

Miejscowość
Brz eg prawy

Brz eg lewy

Oborniki

Centrum turystyczne

Śrem

Mosty drogowe, kładki pieszo-rowerowe, promy turystyczne

Pomosty stacjonarne i pływające, tarasy widokowe, ścieżki przyrodniczokrajobrazowe, zielone ciągi pieszo-rowerowe
Miejscowość
Kilom etraż
Brz eg
Brz eg prawy
Brz eg lewy
Baranowo
Rogalinek
Krajkowo
Rogalin
270-280
prawy/lewy
Mosina
Świątniki
Puszczykowo
Wiórek
256-263
lewy
Kątnik
Umultowo
Czerwonak
Radojewo
Owińska
220-235
prawy/lewy
Biedrusko
Promnice
Gołas zyn
Mściszewo
Starczanowo
210-218
prawy
Łukowo
Jarys zewo
Kiszewo
184-192
prawy/lewy
Brączewo
Stobnica

Poznań

Śrem

prawy

Owińska

Poznań

238-250

lewy

229

Radojewo

prawy

Miejscowości turystyczne
Gmina
Kilometraż

242,3

lewy

249,5

Poznań

prawy

prawy

most drogowy

Poznań

250

Czapury

Poznań

Miejscowość

lewy

Poznań

prawy

Poznań

184-188

255,3

Luboń

prawy

264,8

193-203

przystań kajakowa

lewy

most drogowy

Oborniki

lewy

Kątnik

prawy

most drogowy

Oborniki
Murowana Goślina
Oborniki

259,5

lewy

Poznań

220-231

przystań kajakowa

prawy

Rogalinek

255-263

lewy

Puszczykowo

206

Poznań

265-280

272,8

195,6

Rogalinek

Puszczykowo
Mosina
Komorniki
Puszczykowo
Suchy Las
Poznań

przystań kajakowa

przystań kajakowa

294,3

Śrem

lewy

Baranowo

przystań żeglarska

291,98

283-289

273,7

Kiszewo

prawy

most drogowy

Śrem

przystań kajakowa

Oborniki

lewy
prawy

most drogowy

296-302

prawy

Krajkowo

Owińs ka

Śrem

Gmina

Brzeg

276,3

Poznań

Śrem

Kilometraż

Kilom etraż

lewy

Śrem

Brzeg lewy

Infrastruktura
przystań kajakowa

lewy

Brzeg lewy
Śrem

Gmina

Miejscowość
Radzewice

przystań kajakowa
port rzeczny/ przystań
żeglarska
przystań kajakowa

prawy

Mosty drogowe, kładki pieszo-rowerowe, promy turystyczne
Miejscowość
Brzeg prawy

Doliny Warty - stan projektowany
Porty i przystanie turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Czerwonak
Murowana Goś lina

199

lewy

Bąblinek

197

prawy

lewy

Kiszewko

196-195

prawy

prawy/lewy

Stobnica

189-188

prawy

236-237

prawy

Niem ieczkowo

233-235

prawy

224-225
203-207

Oborniki
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Załącznik 4. Rekomendacje dla gmin w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji
Gminy położone w granicach obszarów i kompleksów turystyczno-rekreacyjnych
Gmina BUK
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
F. Obszar jeziora Niepruszewskiego i Strykowskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru: Dopiewo i Stęszew.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkt wizerunkowy (markowy) – turystyka wypoczynkowa;
 produkt podstawowy – turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkt niszowy – turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt potencjalny – turystyka biznesowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne z ofertą edukacyjną oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca)
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina CZERWONAK
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
kompleks A.4. Dolina Warty Biedrusko - Puszcza Zielonka
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszarów i kompleksu: Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Suchy Las, Pobiedziska, Poznań,
Puszczykowo, Skoki, Śrem.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka kulturowa
krajoznawcza;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkty turystyczne niszowe: turystyka wodna, opcjonalnie turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), turystyka kulturowa
festiwalowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i biznesowej
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina DOPIEWO
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
F. Obszar jeziora Niepruszewskiego i Strykowskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru: Buk i Stęszew.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkt wizerunkowy (markowy) – turystyka wypoczynkowa;
 produkt podstawowy – turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkt niszowy – turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt potencjalny – turystyka biznesowa.
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca)
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina KOMORNIKI
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
G. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru: Mosina i Stęszew.
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Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkt wizerunkowy (markowy) – turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna);
 produkt podstawowy – turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkt niszowy – turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt potencjalny – turystyka kulturowa festiwalowa.
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowa (oferta uzupełniająca) umożliwia identyfikację dodatkowych
produktów sieciowych.

Gmina KÓRNIK
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
H. Obszar doliny rzek Głuszynki i Kopli
H.1. Kompleks jezior Kórnickiego i Bnińskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Mosina i Poznań.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka kulturowa krajoznawcza oraz turystyka
wypoczynkowa;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna);
 produkty turystyczne potencjalne: opcjonalnie turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), turystyka
wypoczynkowa.
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i eventowej (oferta
uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina LUBOŃ
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.2. Kompleks Puszczykowska Dolina Warty (Wielkopolski Park Narodowy)
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo, Suchy Las, Śrem
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka miejska – kulturowa krajoznawcza oraz turystyka
festiwalowa;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna;
 produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki biznesowej (oferta uzupełniająca)
umożliwia identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina MOSINA
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.1. Kompleks Rogalińska Dolina Warty
G. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego
G.1. Kompleks jezior Witobelskiego i Łódzko-Dymaczewskiego
H. Obszar doliny rzeki Głuszynki i Kopli
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszarów i kompleksów: Czerwonak, Komorniki, Kórnik, Luboń, Murowana Goślina, Oborniki, Poznań,
Puszczykowo, Stęszew, Suchy Las, Śrem.
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Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka
kulturowa krajoznawcza, turystyka
wypoczynkowa oraz turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna);
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka kulturowa festiwalowa, opcjonalnie turystyka przyrodnicza
(poznawczo-edukacyjna, turystyka wypoczynkowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i biznesowej
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina MUROWANA GOŚLINA
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.4. Kompleks Dolina Warty Biedrusko - Puszcza Zielonka
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszarów i kompleksu: Czerwonak, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań,
Puszczykowo, Skoki, Suchy Las, Śrem.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka kulturowa
krajoznawcza;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkty turystyczne niszowe: turystyka wodna, opcjonalnie turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), turystyka kulturowa
festiwalowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej, biznesowej
i eventowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina OBORNIKI
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.5. Kompleks Obornicka Dolina Warty (Puszcza Notecka)
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki
I. Obszar Puszczy Noteckiej
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do obszaru
Doliny Warty (są to: Czerwonak, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo, Suchy Las,
Śrem) oraz dolin rzek Samicy i Bogdanki (Poznań, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne).
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka kulturowa
krajoznawcza;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkty turystyczne niszowe: turystyka wodna, oraz turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna);
 produkty turystyczne potencjalne: opcjonalnie turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), turystyka
kulturowa festiwalowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej, biznesowej
i eventowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina POBIEDZISKA
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
B.1. Kompleks jezior Stęszewskiego i Wrończyńskiego
C. Obszar dolin rzek Głównej i Cybiny
C.2. Kompleks jeziora Kowalskiego
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C.3. Kompleks Parku Krajobrazowego Promno
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszarów i kompleksów: Poznań i Swarzędz.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa; opcjonalnie turystyka kulturowa
krajoznawcza, turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna);
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna) oraz turystyka
kulturowa festiwalowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej, biznesowej
i eventowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina POZNAŃ
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.3. Kompleks Poznańska Dolina Warty
C. Obszar dolin rzek Głównej i Cybiny
C.1. Kompleks jeziora Maltańskiego
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki
D.1. Kompleks jezior Kierskiego i Strzeszyńskiego
H. Obszar doliny rzek Głuszynki i Kopli
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszarów i kompleksów: Czerwonak, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska,
Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka miejska w różnorodnych formach ofertowych –
kulturowa krajoznawcza, turystyka biznesowa, turystyka festiwalowa (z wykorzystaniem wydarzeń
cyklicznych i okazjonalnych), a także turystyka wypoczynkowa;
 produkty turystyczne podstawowe: turystyka aktywna kwalifikowana, turystyka rozrywkowa oraz
opcjonalnie turystyka miejska kulturowa festiwalowa (z wykorzystaniem wydarzeń cyklicznych
i okazjonalnych);
 produkty turystyczne niszowe: turystyka sportowa, turystyka wodna, przyrodnicza (poznawczoedukacyjna), opcjonalnie turystyka kulturowa krajoznawcza, turystyka wypoczynkowa;
 produkty turystyczne potencjalne: opcjonalnie turystyka wypoczynkowa, turystyka przyrodnicza
(poznawczo-edukacyjna), turystyka kulturowa festiwalowa, turystyka biznesowa.
Obecność tych samych form turystyki w różnych typach produktów to efekt przestrzennego zróżnicowania
potencjału turystyczno-wypoczynkowego oraz wielkości miasta.
Istniejące zaplecze np. oferta edukacyjna, umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina PUSZCZYKOWO
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.2. Kompleks Puszczykowska Dolina Warty (Wielkopolski Park Narodowy)
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Suchy Las, Śrem.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka miejska – kulturowa krajoznawcza oraz turystyka
festiwalowa;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna;
 produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki biznesowej (oferta uzupełniająca)
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
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Gmina ROKIETNICA
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki
D.2. Kompleks jeziora Pamiątkowskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Oborniki, Poznań, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze agroturystyczne oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają
identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina SKOKI
Jednostki funkcjonalne turystyczno-wypoczynkowe:
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
J.1. Kompleks jezior Skockiego, Maciejak i Włókna
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna) oraz turystyka
kulturowa festiwalowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta
uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina STĘSZEW
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
F. Obszar jezior Niepruszewskiego i Strykowskiego
G. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego
G.1. Kompleks jezior Witobelskiego i Łódzko-Dymaczewskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Buk, Dopiewo, Komorniki, Mosina.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka przyrodnicza
(poznawczo-edukacyjna);
 produkty turystyczne podstawowe: turystyka kulturowa krajoznawcza, opcjonalnie turystyka aktywna
kwalifikowana;
 produkty turystyczne niszowy: turystyka aktywna kwalifikowana, opcjonalnie turystyka kulturowa
krajoznawcza;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), a także turystyka
kulturowa festiwalowa, turystyka biznesowa.
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca)
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina SUCHY LAS
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.4. Kompleks Dolina Warty Biedrusko - Puszcza Zielonka
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Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo, Śrem.
Rekomendowane kluczowe produkty turystyczne:
 produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), opcjonalnie turystyka
kulturowa krajoznawcza.
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki biznesowej (oferta uzupełniająca)
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina SWARZĘDZ
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
C. Obszar dolin rzek Głównej i Cybiny
C.1. Kompleks jeziora Maltańskiego
C.2. Kompleks jeziora Kowalskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksów: Poznań i Pobiedziska.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka kulturowa krajoznawcza:
 turystyka kulturowa festiwalowa (wydarzenia cykliczne i okazjonalne), turystyka wypoczynkowa;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkty turystyczne niszowe: turystyka sportowa, turystyka wypoczynkowa, opcjonalnie turystyka
kulturowa krajoznawcza;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa, turystyka kulturowa festiwalowa, turystyka
przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze agroturystyczne oraz konferencyjno-szkoleniowe (oferta uzupełniająca) umożliwiają
identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina SZAMOTUŁY
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki
D.2. Kompleks jeziora Pamiątkowskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Oborniki, Poznań, Rokietnica, Tarnowo Podgórne.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta
uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina ŚREM
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.1. Kompleks Rogalińska Dolina Warty
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo Suchy Las.
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Rekomendowane kluczowe produkty turystyczne:
 produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna;
 produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i biznesowej
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina TARNOWO PODGÓRNE
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki
E. Obszar jeziora Lusowskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do Obszaru
dolin rzek Samicy i Bogdanki (obszar jeziora Lusowskiego w całości położony jest na terenie gminy), są to:
Oborniki, Poznań, Rokietnica, Szamotuły.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa, turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych
produktów sieciowych.

Gminy położone poza zasięgiem obszarów i kompleksów turystyczno-rekreacyjnych
Gmina KOSTRZYN
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: brak
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami sąsiadującymi: Kleszczewo,
Pobiedziska, Swarzędz.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka wypoczynkowa;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki edukacyjnej i aktywnej
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.

Gmina KLESZCZEWO
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: brak
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami sąsiadującymi: Kostrzyn,
Kórnik, Poznań, Swarzędz.
Rekomendowane produkty turystyczne:
 produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa;
 produkt turystyczny podstawowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
 produkt turystyczny niszowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
 produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, oferta turystyki aktywnej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację
dodatkowych produktów sieciowych.
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