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KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

Łukasz Mikuła, Barbara Maćkiewicz 

Wprowadzenie 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji 

mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych, wyznaczonych na podstawie bilansów i prognoz 

demograficznych i przestrzennych przeprowadzonych w skali całej metropolii oraz według 

ujednoliconych metod oceny przydatności terenów dla zagospodarowania zgodnie z określonym 

przeznaczeniem. Ustalenia w tym zakresie zostały poprzedzone rozpoznaniem prawidłowości 

występujących na lokalnym rynku nieruchomości niezabudowanych oraz diagnozą procesów 

rewitalizacyjnych wraz z wyznaczeniem kluczowych obszarów dalszych działań w tej dziedzinie. 

Problem racjonalizacji polityki przestrzennej w odniesieniu do obszarów rozwoju funkcji 

mieszkaniowej, produkcyjnej i usługowej jest bez wątpienia jednym z centralnych zagadnień 

koordynacji planistycznej na poziomie metropolitalnym. Dynamiczne przekształcenia struktury 

funkcjonalno-przestrzennej obszaru Metropolii Poznań, podobnie jak i analogiczne procesy 

zachodzące w otoczeniu innych dużych miast w Polsce, zostały wielokrotnie zdiagnozowane 

w dotychczasowych opracowaniach naukowych i eksperckich (por. Bański, 2005; Grochowski, 2007; 

Grochowski, 2011; Gutry-Korycka 2005; Kacprzak, Maćkiewicz, 2013; Kacprzak, Staszewska, 2009; 

KPZK, 2011; Lisowski, Kajdanek, 2012; Maćkiewicz, Świderski,  2004; Mantey,  2011, Studium 

uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, 2012; Wójcik, 2008). Przestrzeń 

metropolii w znacznym stopniu dotknięta jest niekontrolowaną suburbanizacją charakteryzującą 

się nadmiernym rozpraszaniem zabudowy na obszary wiejskie, powstawaniem niejednolitych 

i nieciągłych (tzw. leap-frog development) układów zabudowy, wyłączaniem gruntów rolnych, 

w tym także tych o wysokich klasach bonitacyjnych z produkcji rolnej, niską jakością przestrzeni 

publicznej, chaosem w formach zabudowy i architekturze zespołów urbanistycznych oraz brakami 

w wyposażeniu terenów urbanizowanych i wiejskich w infrastrukturę techniczną i społeczną.  

 Konieczność przyjęcia podejścia zintegrowanego w sferze planowania obszarów rozwoju funkcji 

mieszkaniowej, produkcyjnej i usługowej wynika nie tylko z samych zdiagnozowanych problemów, 

ale także bezpośrednio z zapisów obowiązujących dokumentów strategicznych, w tym m.in. 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Strategii rozwoju Aglomeracji 

Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wskazuje, iż „problemem polskiego 

systemu osadniczego jest nieskoordynowany rozwój obszarów funkcjonalnych głównych 

ośrodków miejskich”. W strefach podmiejskich tych ośrodków nasila się zjawisko żywiołowej 

urbanizacji i rosnącego chaosu przestrzennego. Skutkuje to degradacją krajobrazu i rosnącymi 

kosztami ekonomicznymi i społecznymi ponoszonymi przez poszczególne obszary funkcjonalne. 

Niekontrolowana suburbanizacja może doprowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego, 

utraty atrakcyjności miejsc rekreacyjnych oraz inwestycyjnych, czego skutkiem będzie pogorszenie 

wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej” Koncepcja w sposób jednoznaczny formułuje zasadę 

pierwszeństwa regeneracji (odnowy) zabudowy nad zajmowaniem nowych terenów pod 

zabudowę, co oznacza „intensyfikację procesów urbanizacyjnych na obszarach już 

zagospodarowanych, tak aby minimalizować ekspansję na nowe tereny”. Ponadto KPZK wskazuje, iż 

plany i strategie obszarów metropolitalnych powinny uwzględniać przede wszystkim: koncepcję 

zrównoważonej mobilności, potrzebę ochrony obszarów cennych przyrodniczo, potrzebę 
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ograniczania zagospodarowania terenów dotychczas niezurbanizowanych i zapobiegania temu 

zagospodarowaniu. 

Również w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 przedstawiona 

została diagnoza, iż „zestawienie aktualnie istniejących w gminach dokumentów planistycznych 

nie pozwala na stwierdzenie, że na ich podstawie możliwe jest prowadzenie spójnej polityki 

przestrzennej w skali całej aglomeracji.” Stąd też w ramach działania 1.1.2. przewiduje się 

w Strategii opracowanie koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego metropolii, w której jednym 

z podstawowych ustaleń powinny być wskazania obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji 

mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych. 

Ponadto, w Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej wskazano, 

iż proces integracji planowania przestrzennego w aglomeracji powinien prowadzić do wykształcenia 

mechanizmów rozwiązywania problemów dotyczących prognozowania i bilansowania potrzeb 

i terenów inwestycyjnych w skali całej aglomeracji, przed „skonsumowaniem” obecnych studiów 

gminnych przez plany miejscowe i powstaniem nieodwracalnych skutków finansowych dla 

samorządów. Studium postuluje także powiązanie planowania przeznaczenia terenów w gminach 

z ponadlokalną infrastrukturą transportową. 

Bazując na zapisach wyżej wymienionych dokumentów oraz zaproponowanych w rozdziale 2.3 

zasadach rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, w niniejszym rozdziale przedstawiono: 

1. analizę rynku nieruchomości gruntowych w metropolii, 

2. diagnozę dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, 

3. wyznaczenie kluczowych i uzupełniających obszarów rewitalizacji wraz ze wskazaniem 

podstawowych wytycznych w zakresie ich zagospodarowania, 

4. standaryzację ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin w oparciu o jednolita metodykę, 

5. bilanse powierzchni i chłonności demograficznej dla terenów inwestycyjnych wyznaczonych 

w studiach gminnych, 

6. wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych 

i usługowych w oparciu o analizę uwarunkowań przyrodniczych i infrastrukturalnych, a także 

zasięg istniejącego zagospodarowania oraz obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
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    Barbara Maćkiewicz 

5.5.1. Obrót gruntami niezabudowanymi 

Skuteczność działań planistycznych w dużym stopniu uwarunkowana jest rzetelną informacją 

o lokalnym rynku nieruchomości. W dobie urban sprawl kwestie dotyczące gospodarki gruntami 

wydają się odzyskiwać należną im rangę (EEA Report No 10/2006; Sainan, 2014; Riuz Sanchez, 2001; 

Valenzuela Rubio, 2010). Szczególnie istotne w tym względzie są dane dotyczące obrotu gruntami 

w zakresie liczby sprzedawanych działek, ich położenia, ceny, powierzchni, funkcji i przeznaczenia 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Przeprowadzone badanie obrotu gruntami na obszarze Metropolii Poznań dotyczy zarówno 

jego wielkości, tzn. liczby sprzedanych działek oraz ich powierzchni, jak również wartości środków 

zainwestowanych w kupno niezabudowanego gruntu. Szczególną uwagę poświęcono badaniu 

rozkładów przestrzennych zawartych transakcji oraz cen nieruchomości przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Materiał wyjściowy do prowadzonych analiz stanowią 

dane o charakterze pierwotnym. Zostały one udostępnione przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji 

Kartograficznej w Poznaniu, Obornikach, Śremie, Szamotułach, Wągrowcu, a także Zarząd Geodezji 

i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. Uzyskane wyniki prezentowane są w formie tabeli, 

wykresu oraz map przygotowanych w układzie gmin jak również obrębów ewidencyjnych. 

W 2013 r. obrót nieruchomościami niezabudowanymi na obszarze Metropolii Poznań dotyczył 

2578 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1687,54 ha i wartości 773 361 135,30 zł.  

Najwięcej niezabudowanych działek sprzedano w Poznaniu (327), na terenie wiejskim gminy Kórnik 

(231), w Dopiewie (180), w części wiejskiej gminy Śrem (168) oraz Tarnowie Podgórnym (154). 

Ponadto sprzedażą dużej liczby działek charakteryzowały się obszar wiejski gminy Swarzędz (136), 

Rokietnica (117) oraz tereny wiejskie gmin Stęszew (108) i Mosina (105). W sumie działki sprzedane 

na tych najbardziej aktywnych pod tym względem obszarach stanowiły 60,94% całkowitego obrotu.  

Z kolei niewielka liczba sprzedanych działek cechowała miasta metropolii. Na obszarach miejskich 

w gminach w miejsko-wiejskich obrót działkami był wielokrotnie mniejszy niż na otaczających je 

terenach wiejskich. W miastach Buk (3), Oborniki (5) i Murowana Goślina (8) łączny obrót wynosił 

zaledwie 0,62% wszystkich sprzedanych działek.  

Pod względem powierzchni obrotu zdecydowanie wyróżniały się tereny wiejskie gmin Śrem 

(25,87%), Skoki (15,57%), Mosina (7,83%) oraz miasto Poznań (9,48%). Wysoki udział w powierzchni 

sprzedanych gruntów odnotowano również na obszarach wiejskich Kórnika (3,80%), Szamotuł 

(3,73%), Stęszewa (3,65%), Kostrzyna (3,54%), mieście Skoki (3,63%), a także w gminie wiejskiej 

Rokietnica (3,05%). Poza tym na uwagę zasługuje wzrost wielkości sprzedanych areałów w gminie 

wiejskiej Kleszczewo z poziomu 1,60 ha w 2010 do 48,75 w 2013 roku.  Można zatem zauważyć, że 

poza miastami Poznań i Skoki obrót nieruchomościami niezabudowanymi w metropolii dotyczył 

przede wszytym terenów wiejskich (por. PZPPOM, SURPAP). Co charakterystyczne, większość tych 

obszarów położonych jest w gminach tzw. drugiego pierścienia, czyli nie sąsiaduje bezpośrednio 

z Poznaniem.  



 

 

297 

5.5. FUNKCJE MIESZKANIOWE I GOSPODARCZE 
5.5.1. Obrót gruntami niezabudowanymi 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

Transakcje kupna i sprzedaży niezabudowanych gruntów, które w 2013 roku miały miejsce na 

obszarze Metropolii Poznań, opiewały na łączną kwotę 773, 36 mln złotych. Co ciekawe, większość 

(55,53%) środków zainwestowanych w zakup niezabudowanych działek dotyczyła miasta Poznania. 

Oznacza to wyraźny wzrost znaczenia i ponowną dominację Poznania w strukturze wartości  obrotu 

(por. Maćkiewicz, 2007, 2010, 2011, 2012). Ponadto wysokim udziałem w łącznej wartości 

sprzedanych gruntów charakteryzowały się gminy wiejskie położone na południowy zachód, zachód 

i północny-zachód od Poznania tj. Komorniki (5,50%), Tarnowo Podgórne (4,08%), Dopiewo (3,97%), 

Suchy Las (3,14%) i Rokietnica (2,60%) oraz obszary wiejskie gmin: Kórnik (2,92%), Swarzędz (2,57%), 

Mosina (2,48%) i Śrem (2,37%). Warto zauważyć, że obszar wiejski gminy Śrem pomimo swojego 

peryferyjnego położenia odznaczał się stosunkowo wysokim udziałem w całkowitej wartości obrotu.  

 

 Tab. 45. Sprzedaż niezabudowanych działek w Metropolii Poznań (2013 r.) 

Wyszczególnienie 

Liczba 
sprzedanych działek 

Powierzchnia 
sprzedanych działek 

Wartość 
sprzedanych działek 

[szt.] [%] [ha] [%] [PLN] [%] 

Buk m. 3 0,12 0,5728 0,03 362 000,00 0,05 

Buk 67 2,60 14,6683 0,87 4 532 755,00 0,59 

Czerwonak 77 2,99 23,5525 1,40 12 685 590,00 1,64 

Dopiewo 180 6,98 20,5425 1,22 26 040 034,88 3,37 

Kleszczewo 60 2,33 48,7484 2,89 10 194 995,50 1,32 

Komorniki 81 3,14 19,9292 1,18 42 541 082,70 5,50 

Kostrzyn m. 20 0,78 2,1748 0,13 2 018 641,93 0,26 

Kostrzyn 65 2,52 59,7788 3,54 11 984 091,10 1,55 

Kórnik m. 12 0,47 4,4556 0,26 2 363 390,00 0,31 

Kórnik 231 8,96 64,1667 3,80 22 598 686,70 2,92 

Luboń 34 1,32 2,2326 0,13 4 796 498,13 0,62 

Mosina m. 30 1,16 2,1809 0,13 3 391 384,00 0,44 

Mosina 105 4,07 132,0968 7,83 19 197 229,65 2,48 

Murowana Goślina m. 8 0,31 0,9810 0,06 515 155,00 0,07 

Murowana Goślina 40 1,55 26,1940 1,55 2 905 365,00 0,38 

Oborniki m. 5 0,19 0,1702 0,01 149 302,67 0,02 

Oborniki 19 0,74 11,8365 0,70 1 710 992,00 0,22 

Pobiedziska m. 15 0,58 2,2247 0,13 1 829 730,00 0,24 

Pobiedziska 87 3,37 62,8832 3,73 10 321 264,41 1,33 

Puszczykowo 14 0,54 2,1918 0,13 4 764 840,00 0,62 

Rokietnica 117 4,54 51,4596 3,05 20 111 155,50 2,60 

Skoki m. 51 1,98 61,1917 3,63 3 094 525,00 0,40 

Skoki 96 3,72 262,7607 15,57 11 375 410,00 1,47 

Stęszew m. 11 0,43 1,5415 0,09 2 474 185,00 0,32 

Stęszew 108 4,19 61,6399 3,65 8 705 099,00 1,13 

Suchy Las 85 3,3 18,7629 1,11 24 209 602,00 3,13 

Swarzędz m. 12 0,47 0,6168 0,04 1 887 690,00 0,24 

Swarzędz 136 5,28 33,3528 1,98 19 883 918,35 2,57 
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Wyszczególnienie 

Liczba 
sprzedanych działek 

Powierzchnia 
sprzedanych działek 

Wartość 
sprzedanych działek 

[szt.] [%] [ha] [%] [PLN] [%] 

Szamotuły m. 11 0,43 1,2221 0,07 1 123 881,00 0,15 

Szamotuły 73 2,83 62,9904 3,73 5 502 234,00 0,71 

Śrem m. 31 1,20 4,1484 0,25 10 725 724,00 1,39 

Śrem 168 6,52 436,5569 25,87 18 334 904,19 2,37 

Tarnowo Podgórne 154 5,97 29,7589 1,76 31 554 289,03 4,08 

Poznań 372 14,43 159,9557 9,48 429 475 489,60 55,53 

Metropolia Poznań 2578 100,00 1687,5396 100,00 773 361 135,30 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Poznaniu, Obornikach, Śremie, Szamotułach, Wągrowcu oraz Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. 

 

Ryc. 29. Ceny gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
w Metropolii Poznań w 2013 roku (zł/m²) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Poznaniu, Obornikach, Śremie, Szamotułach, Wągrowcu oraz Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. 

 

W  2013 w Metropolii Poznań przeciętna cena bieżąca m² nieruchomości niezabudowanych 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wynosiła 145,08 zł. Jednocześnie 

cena tego rodzaju gruntu była przestrzennie bardzo zróżnicowana. Najwięcej za działki o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej płacono w Poznaniu – średnio 344,92 zł/ m². Warto zauważyć, że 

wartość ta była o  188,66 zł niższa niż w roku 2010. Podobna prawidłowość dotyczy większości gmin 

powiatu poznańskiego, gdzie, z wyjątkiem Dopiewa i Buku, w stosunku do 2010 roku wystąpił spadek 

cen bieżących (z uwagi na brak porównywalnych danych nie można formułować takich wniosków 

w odniesieniu do pozostałych obszarów metropolii). Obok Poznania najwyższe ceny gruntów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną odnotowano w miastach Swarzędz 
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i Puszczykowo gdzie cena  za m² wynosiła odpowiednio: 270,57 zł i 259,17 zł. Tradycyjnie wysokie 

ceny tego typu gruntów występowały również w położonych na północny-zachód, zachód 

i południowy-zachód od granicy Poznania gminach: Suchy Las 230,74 (zł/ m²), Dopiewo (210,34 zł/ 

m²), Luboń (207,16 zł/m²), Komorniki (205,51 zł/m²) i Tarnowo Podgórne (178,99 zł/m²). Tym 

samym, ponownie uwidoczniła się obserwowana na początku XXI wieku wyraźna  przewaga 

w poziomie ceny jednostek położonych przy zachodniej granicy Poznania nad gminami 

sąsiadującymi z miastem od wschodu (por. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego 

Aglomeracji Poznańskiej). Warto zwrócić uwagę, że poza wyżej wymienionymi obszarami 

stosunkowo wysokie ceny działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną występowały 

w mieście Mosina (164,13 zł/m²), na terenie wiejskim gminy Swarzędz (160,45 zł/m²), a także 

w miastach Śrem (142,84 zł/m²), Murowana Goślina (134,90 zł/m²) i Oborniki (130,23 zł/m²). 

Zdecydowanie niższe (poniżej 50 zł/m²) ceny gruntów przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, odnotowano natomiast na terenach wiejskich gmin Skoki, Szamotuły, 

Śrem i Oborniki.   

Podsumowując przeprowadzone badania, wskazać należy na następujące najbardziej 

charakterystyczne cechy rynku nieruchomości niezabudowanych w Metropolii Poznań: 

� spadek w stosunku do 2010 ceny bieżącej m² gruntu przeznaczonego pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne w Poznaniu i zdecydowanej większości gmin powiatu 

poznańskiego, 

� duże dysproporcje w cenie m² gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne (od 344,92 zł/ m² w Poznaniu do mniej niż 50 zł/ m² na terenach wiejskich gmin 

Skoki, Szamotuły, Śrem i Oborniki),    

� wysoką cenę gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

w niektórych miastach metropolii, świadczącą o ich atrakcyjności pod względem zamieszkania, 

� wyraźną przewagę w poziomie ceny m² gruntu przeznaczonego pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne jednostek położonych przy zachodniej granicy Poznania nad 

gminami sąsiadującymi z miastem od wschodu, 

� nadal dużą liczbę niezabudowanych działek sprzedawanych w gminach tzw. pierwszego 

pierścienia czyli bezpośrednio graniczących  z Poznaniem, 

� brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla znacznej części 

sprzedawanych gruntów - często wydana jest dla nich jedynie decyzja o warunkach zabudowy 

czy też w ogóle nie można ustalić ich przeznaczenia, 

� duży udział wśród sprzedawanych nieruchomości niezabudowanych gruntów rolnych (R) 

zbywanych jako działki o niewielkich, odpowiadających działkom budowlanym,  

powierzchniach. 

Pomimo utrzymania dominacji, a nawet wzrostu znaczenia, miasta Poznania w zakresie 

wartości obrotu gruntami niezabudowanymi, zdecydowana większość transakcji w Metropolii 

Poznań dotyczy przede wszystkim terenów wiejskich, z których bardzo duża część położona jest 

w gminach tzw. drugiego pierścienia. Może świadczyć to o tym, iż procesy żywiołowej 

suburbanizacji i  urban sprawl mogą utrzymać swoją dynamikę w kolejnych latach. Tym bardziej 

zasadne wydaje się więc wprowadzenie mechanizmów mogących uporządkować rozwój 

przestrzenny metropolii. 
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Ryc. 30. Sprzedaż niezabudowanych działek (2013 r.) 

Liczba 

 

Powierzchnia 

 

 

Wartość 

 

 

 

Ceny niezabudowanych działek przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Mapa 48. 
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Mapa 49. 
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Mapa 50. 
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 Mapa 51. 
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Mapa 52. 



 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

 

306
5 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

 

Mapa 53. 
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Mapa 54. 
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Przemysław Ciesiółka 

 

5.5.2. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych  

Konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych jest jednym 

z priorytetów rozwoju Unii Europejskiej, a w konsekwencji również Polski. W dokumencie 

referencyjnym z Toledo z 2010 roku, wskazano, że zintegrowana rewitalizacja obszarów miejskich 

ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu jednego z celów Strategii Europa 2020, jakim jest bardziej 

zrównoważony rozwój obszarów miejskich, sprzyjający włączeniu społecznemu. Takie podejście do 

zagadnienia rewitalizacji jest także konsekwencją zapisów Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego 

rozwoju miast europejskich, opracowanej w 2007 roku. Zakłada ona, że aglomeracja, aby tworzyć 

zintegrowaną całość, musi szczególną uwagę poświęcić dzielnicom najuboższym i najsłabiej 

zainwestowanym.  

Zalecenia wynikające z dokumentów strategicznych na poziomie krajowym również wskazują 

na potrzebę intensyfikacji działań w zakresie odnowy obszarów zdegradowanych w Polsce. Według 

badań Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie przeprowadzonych w 2008 roku ok. 21% obszarów 

zainwestowanych w kraju wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych. W rezultacie w Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 zapisano, że podstawą planowania 

strategicznego na poziomie metropolitalnym jest zasada pierwszeństwa regeneracji (odnowy) 

zabudowy nad zajmowaniem nowych terenów pod zabudowę. Podjęcie działań w zakresie 

rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Metropolii Poznań wynika również z dążenia do realizacji 

celów: Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. (cel operacyjny 5.4 Wsparcie 

terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji) oraz Strategii rozwoju Aglomeracji 

Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (program 1.2 Poprawa standardów planistycznych, 

urbanistycznych i architektonicznych, program 1.3 Ochrona i kształtowanie krajobrazu 

kulturowego). Z tych względów rewitalizacja terenów zdegradowanych jawi się jako jeden 

z kluczowych aspektów zintegrowanej przestrzennej polityki metropolitalnej. 

 

Działania rewitalizacyjne w Metropolii Poznań 

Metropolia Poznań w ciągu ostatnich kilkunastu lat silnie doświadcza konsekwencji procesu 

suburbanizacji. Szczególnie mocno zauważalna jest degradacja funkcji i substancji mieszkaniowej 

obszarów śródmiejskich w Poznaniu, a także ich zapaść demograficzna, prowadząca do zmniejszania 

się liczby mieszkańców w całym mieście. Z drugiej strony obserwowane jest chaotyczne 

zagospodarowanie terenów podmiejskich rodzące szereg problemów przestrzennych i społecznych. 

Pomimo wzrostu liczby ludności na tych obszarach, wciąż na znaczeniu tracą centra mniejszych 

miast. Jednocześnie okres transformacji systemowej i lata późniejsze pozostawiły rozległe tereny 

poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe zlokalizowane w różnych częściach Metropolii Poznań. 

Tereny te w wielu przypadkach mają duży potencjał metropolitalny, mierzony w tym przypadku 
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zdolnością obszaru do intensyfikacji funkcji metropolitalnych, który ze względu na dużą skalę 

degradacji nie może być właściwie wykorzystany. 

Z tych względów od ponad dziesięciu lat podejmowane są próby działań zmierzających do 

odnowy zdegradowanych obszarów w metropolii, jednak niemal wyłącznie są to działania w skali 

lokalnej. Obecnie obowiązuje 11 programów rewitalizacji, sporządzonych przede wszystkim dla 

centralnych fragmentów miast (tab. 46.). Ponadto dla obszarów wiejskich przygotowanych zostało 

ponad 150 planów odnowy miejscowości. Konieczność działań rewitalizacyjnych jest w wielu 

przypadkach wskazywana w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin, a także w lokalnych strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego. W Poznaniu opracowano 

osobny program strategiczny dla śródmieścia (Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju 

Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030). Sporządzono także strategię rozwoju rzeki Warty. 

W rezultacie w ostatnich latach zrealizowano szereg projektów rewitalizacyjnych, prowadzących do 

wyprowadzenia obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej. Mimo to skala degradacji wciąż 

pozostaje znaczna. Jednocześnie brakuje wspólnej polityki całej metropolii w zakresie rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych, która doprowadziłaby do zahamowania wyludniania się centralnych 

obszarów Poznania i innych miast w granicach aglomeracji. 

 

Tab. 46. Obowiązujące programy rewitalizacji w aglomeracji poznańskiej (2014 r.) 

L.p. Gmina Tytuł 
Rok 

sporządzenia 

1. Buk 
Lokalny Program a Rewitalizacji dla Miasta Buku na lata 

2011-2015 
2010 

2. Kostrzyn 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyna na lata 2006-

2013 
2006 

3. Kórnik Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kórnik 2006 

4. Luboń Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Luboń 2013 

5. Mosina 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mosina na lata 2010-

2020 
2010 

6. Murowana Goślina 
Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Murowana 

Goślina na lata 2010-2020 
2010 

7. Oborniki 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Oborniki na lata 

2012-2020 
2012 

8. Poznań 
Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania – trzecia 

edycja 
2013 

9. Suchy Las 
Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w 

Miejscowości Biedrusko na lata 2010-2018 
2010 

10. Szamotuły 
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Szamotuły na lata 

2011-2016 
2011 

11. Śrem 
Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie 

na lata 2010-2015 
2010 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W ramach Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań proponuje się 

ramy metropolitalnej polityki rewitalizacyjnej. Lokalna specyfika działań służących odnowie sprawia, 

że na poziomie metropolitalnym właściwe jest wskazanie ogólnych wytycznych w zakresie odnowy 

zdegradowanych obszarów, których implementacja następować będzie przede wszystkim na 
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poziomie gminnym (ryc. 31.). Rewitalizacja metropolitalna oznaczać będzie w szczególności działania 

w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej podejmowane na zdegradowanych obszarach 

zurbanizowanych o potencjale metropolitalnym, których ożywienie społeczno-gospodarcze osiąga 

się przez wzmocnienie ich funkcji metropolitalnych. 

 

Ryc. 31. Miejsce rewitalizacji metropolitalnej w procesie formułowania polityki odnowy 
zdegradowanych obszarów w ramach metropolii 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Cechami rewitalizacji metropolitalnej są zatem: 

� koncentracja na zdegradowanych obszarach śródmiejskich, poprzemysłowych, poportowych i 

powojskowych, posiadających potencjał metropolitalny, tj. zdolność do intensyfikacji funkcji 

metropolitalnych, 

� skupienie na działaniach prowadzących przede wszystkim do wzmocnienia tożsamości 

głównego ośrodka metropolii, co przełoży się na polepszenie pozycji konkurencyjnej całego 

obszaru metropolitalnego,  

� nadrzędność realizacji projektów rewitalizacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym – 

metropolitalnym, realizowanych obok działań o znaczeniu lokalnym i ich wzajemne 

uzupełnianie się, 

� ujęcie w celach projektów rewitalizacyjnych konieczności wzmocnienia funkcji 

metropolitalnych na obszarach zdegradowanych. 

 

Obszary rewitalizacji metropolitalnej 

W ramach niniejszego dokumentu wskazane zostały obszary przeznaczone do rewitalizacji 

metropolitalnej. Ich delimitacja opiera się na analizie istniejących opracowań z zakresu planowania 

rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, wojewódzkim, 

metropolitalnym i lokalnym (tab. 48.). 
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Tab. 48. Dokumenty strategiczne, w oparciu o które sformułowano obszary rewitalizacji 
metropolitalnej 

Poziom krajowy Poziom wojewódzki 
Poziom 

metropolitalny 
Poziom lokalny 

Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

2030 

Krajowa Polityka Miejska 

(projekt) 

Strategia rozwoju Polski 

2020 

Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego woje-

wództwa wielkopol-

skiego, Zaktualizowana 

strategia rozwoju woje-

wództwa wielkopol-

skiego do roku 2020, 

Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny 

Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020; 

 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego Poznań-

skiego Obszaru Metropo-

litalnego (projekt), 

Strategia Metropolia Po-

znań 2020, 

Strategia Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Poznania 

(projekt); 

 

22 Studia uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gmin, 

20 Strategii rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego 

gmin, 

2 Plany Rozwoju Lokalnego 

gmin, 

11 Lokalnych Programów 

Rewitalizacji, 

157 Planów odnowy miej-

scowości, 

Strategia rozwoju rzeki 

Warty w Poznaniu 2012-

2030, 

Zintegrowany Program Od-

nowy i Rozwoju Śródmieścia 

Poznania na lata 2014-2030. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Ponadto, w ramach prac odbyto liczne wizje terenowe połączone z konsultacjami z władzami 

miast, mieszkańcami i lokalnymi organizacjami. Przy wyznaczeniu obszarów zdegradowanych, 

wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych wykorzystano także metodologię badań 

degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych, zaproponowaną przez Mironowicz i Ossowicza 

(2005). Analizowano następujące elementy: degradację materialną (stan techniczny budynków, 

wyposażenie techniczne terenów), degradację funkcjonalną (przekształcenia funkcjonalne obszaru, 

objęcie obszaru programem naprawczym), degradację moralną (wizerunek miejsca), degradację 

kompozycyjną (stopień wykształcenia struktur kompozycji). Przy ocenie powyższych aspektów 

kluczowe było określenie zdolności poszczególnych obszarów do pełnienia funkcji metropolitalnych. 

Wprowadzono podział na dwie grupy obszarów rewitalizacji metropolitalnej: 

� obszar kluczowy dla podjęcia działań w zakresie rewitalizacji metropolitalnej, stanowiący 

najważniejszą przestrzeń dla lokalizacji funkcji metropolitalnych, 

� obszar uzupełniający dla prowadzenia rewitalizacji metropolitalnej, który ma dopełniać ofertę 

w zakresie tworzenia przestrzeni dla funkcji i wydarzeń metropolitalnych na terenach 

zdegradowanych i może pełnić te role okresowo, w dalszej perspektywie lub na mniejszą skalę. 

Obszar kluczowy dla podjęcia działań rewitalizacyjnych w Metropolii Poznań stanowi 

śródmieście Poznania wyznaczone od zachodu ulicami: Arciszewskiego, Reymonta, 

Przybyszewskiego oraz Żeromskiego, od północy torami kolejowymi relacji Poznań – Szczecin, 
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ulicami Pułaskiego i Armii Poznań oraz rzeką Wartą, od wschodu ulicami: św. Michała, Komandoria, 

Jana Pawła II, Berdychowo oraz rzeką Wartą, od południa zaś ulicami Palacza, Krauthofera oraz 

torami linii kolejowej nr 272 relacji Poznań – Kluczbork. Jest to wielofunkcyjny teren pełniący funkcje 

mieszkaniowe, administracyjne, handlowo-usługowe, kulturalne i komunikacyjne, stanowiący 

jednocześnie historyczne, biznesowe i rozrywkowe centrum całej metropolii. W jego granicach 

zlokalizowane są także liczne tereny poprzemysłowe oraz tereny nadrzeczne o dużym potencjale 

rozwoju. Z drugiej strony obszar ten najbardziej doświadcza szeregu problemów związanych 

z procesem suburbanizacji, w konsekwencji których następuje znaczna depopulacja prowadząca do 

powstawania patologii społecznych i przyczyniająca się do spadku znaczenia pierwotnych funkcji. 

Dużym wyzwaniem jest fragmentaryzacja przestrzeni publicznych, która wynika z dominacji ruchu 

samochodowego nad ruchem pieszym i rowerowym. Należy jednocześnie zaznaczyć, że na obszarze 

tym od końca 2013 roku realizowany jest Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia 

Poznania na lata 2014 – 2030, będący programem wykonawczym programu strategicznego 

„Przyjazne Śródmieście” Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Wskazanie tego obszaru 

do objęcia rewitalizacją metropolitalną stanowić będzie kolejny impuls dla podjęcia działań 

zmierzających do jego wyprowadzenia z sytuacji kryzysowej. Zmiany na tym obszarze przyczynią się 

do wzrostu konkurencyjności całej Metropolii Poznań. 

Obszarami uzupełniającymi w zakresie rewitalizacji metropolitalnej wyznaczone zostały: 

� pozostałe obszary poprzemysłowe i powojskowe zlokalizowane w Poznaniu poza jego 

śródmieściem, a także obszar poprzemysłowy w Luboniu i obszar powojskowy w Biedrusku, 

� centra mniejszych ośrodków zlokalizowanych w aglomeracji poznańskiej: (Buk, Kostrzyn, 

Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz, Szamotuły, 

Śrem). 

Powyższe obszary mają znaczny potencjał metropolitalny. Część z nich jest już objęta 

działaniami rewitalizacyjnymi. Konieczna jest jednak intensyfikacja działań w zakresie odnowy 

zdegradowanych obszarów, a przede wszystkim ujęcie wśród celów rewitalizacji tworzenia 

przestrzeni dla realizacji funkcji metropolitalnych. 

Możliwe jest objęcie rewitalizacją metropolitalną innych obszarów poprzemysłowych, 

powojskowych i pokolejowych poza wymienionymi powyżej, pod warunkiem stwierdzenia w nich 

znacznego potencjału metropolitalnego w trakcie diagnozy społeczno-gospodarczej sporządzanej na 

potrzeby innych dokumentów strategicznych. Wówczas obowiązywać powinny dla nich wytyczne 

takie jak dla obszarów uzupełniających rewitalizacji metropolitalnej. 

 

Wytyczne dla obszarów rewitalizacji metropolitalnej 

W ramach kierunków rozwoju Metropolii Poznań proponuje się następujące rekomendacje 

dla obszaru kluczowego rewitalizacji metropolitalnej: 

� Tworzenie przestrzeni dla wydarzeń metropolitalnych, w tym festiwali, wystaw 

międzynarodowych i krajowych, wydarzeń sportowych, konferencji. 

� Tworzenie wysokiej jakości urbanistycznej, w zakresie przestrzeni publicznych, obiektów 

mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektów zabytkowych, poprzemysłowych 

i powojskowych. 

� Ochrona wartości kulturowych polegająca na remoncie obiektów będących nośnikiem 

wartości kulturowych. 
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� Ochrona i wzmocnienie wartości społecznych poprzez organizację wydarzeń integrujących 

lokalną społeczność całej metropolii. 

� Podwyższenie jakości i rozwój systemu transportowego, w tym ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszych. 

� Niwelowanie konfliktów funkcjonalnych, w tym uspokojenie ruchu samochodowego 

i dostosowanie funkcji obszarów do rangi miejsca. 

� Podwyższenie jakości kompozycji przestrzennej poprzez uczytelnienie i uporządkowanie jej 

elementów.  

Dla obszarów uzupełniających rewitalizacji metropolitalnej postuluje się: 

� Wzmocnienie powiązań zewnętrznych mniejszych ośrodków miejskich metropolii poprzez 

polepszenie połączeń komunikacyjnych z ośrodkiem centralnym. 

� Tworzenie wysokiej jakości urbanistycznej, w zakresie przestrzeni publicznych, obiektów 

mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektów zabytkowych, poprzemysłowych 

i powojskowych. 

� Tworzenie przestrzeni dla wydarzeń metropolitalnych, w tym festiwali, wystaw, wydarzeń 

sportowych i konferencji o randze krajowej i regionalnej. 

� Ochrona i wzmocnienie wartości społecznych poprzez organizację wydarzeń integrujących 

lokalną społeczność całej metropolii. 

Należy podkreślić konieczność objęcia lokalnymi programami rewitalizacji obszarów 

wyznaczonych w niniejszym dokumencie do rewitalizacji metropolitalnej oraz wskazanie 

w powyższych programach przestrzeni dla realizacji funkcji metropolitalnych. Istotne jest także 

włączenie zagadnienia rewitalizacji metropolitalnej do studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do lokalnych strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego, a także  wyznaczenie w ramach struktur organizacyjnych urzędów miast i gmin osób 

odpowiedzialnych za prowadzenie działań w zakresie rewitalizacji metropolitalnej w danej gminie. 

W dalszej kolejności ważne będzie także sukcesywne obejmowanie miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego obszarów wyznaczonych do rewitalizacji metropolitalnej, a także 

promocja zagadnienia rewitalizacji wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz lokalnych 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Pozwoli to zdynamizować realizację celów wyznaczonych 

w niniejszym dokumencie oraz w lokalnych programach rewitalizacji. 
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Mapa 55. 
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Mapa 56. 
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Mapa 57. 
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Agata Kubiak, Łukasz Mikuła, Piotr Sobczak,  

Łukasz Brodnicki, Danuta Rybarczyk 

5.5.3. Rekomendowane obszary rozwoju 
funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-
usługowych 

Na podstawie wytycznych wynikających z przywołanych na wstępie niniejszego rozdziału 

dokumentów strategicznych (KPZK 2030, Strategia Metropolia Poznań 2020, Studium uwarunkowań 

rozwoju przestrzennego AP) zespół autorski przyjął następującą sekwencję działań: 

1. uspójnienie zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin w oparciu o jeden model standaryzacji; 

2. wykonanie bilansu terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studiach gminnych; 

3. oszacowanie zapotrzebowania na tereny inwestycyjne w perspektywie roku 2030 w oparciu 

o prognozy demograficzne; 

4. wskazanie obszarów najbardziej predysponowanych do zagospodarowania pod funkcje 

mieszkaniowe, produkcyjne i usługowe w oparciu o jednolity zestaw kryteriów dla całej 

metropolii. 

Przyjęcie powyższego schematu postępowania oraz „metropolitalnego” punktu widzenia oznacza, iż 

w wielu przypadkach rekomendacje wynikające z niniejszego opracowania mogą istotnie 

modyfikować dotychczas formułowane polityki gminne. 

Punktem wyjścia dla dalszych analiz było oszacowanie aktualnego zasobu potencjalnych nowych 

terenów inwestycyjnych. W tym celu poddano analizie aktualny stan zagospodarowania terenów 

w obszarze opracowania, a także studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin. W I etapie prac stworzono bazę aktualnych studiów gminnych w oparciu 

o materiały zebrane do Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej 

w 2011 r. oraz o nowe lub zaktualizowane dokumenty pozyskane bezpośrednio z gmin. Szczegółowy 

opis wykorzystanych dokumentów planistycznych znajduje się w rozdziale „Dokumenty planistyczne 

na obszarze opracowania”. 

Z uwagi na różną metodologię oraz różną szczegółowość ustaleń poszczególnych dokumentów 

niezbędne było ujednolicenie nie tylko ich grafiki, ale również zapisów merytorycznych. W wyniku 

ujednolicenia i standaryzacji ustaleń studiów powstała baza danych przestrzennych zawierająca, dla 

każdego terenu o danym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, identyfikator w skali obszaru 

opracowania, informację o przeznaczeniu kierunkowym (ustandaryzowanym) wraz z możliwie 

bezstratną, szczegółową informacją o przeznaczeniu wskazanym w studium, a także parametry 

zabudowy niezbędne do obliczenia prognozowanej chłonności terenu (opis metodologii obliczeń 

poniżej). Zawartość tabeli atrybutów opisujących każdy teren wraz ze słownikiem przedstawia 

tabela numer 49. 

Z uwagi na skalę opracowania oraz wspomniany wcześniej różny poziom szczegółowości 
studiów, w ramach standaryzacji, przyjęto 5 możliwych podstawowych przeznaczeń 
kierunkowych: 
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1. tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług podstawowych i publicznych (symbol MU), 
2. tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej (symbol UP), 
3. tereny zieleni (symbol Z), 
4. tereny infrastruktury technicznej (symbol IT), 
5. tereny wielofunkcyjne (symbol X). 

 

Tab. 49. Katalog przeznaczeń ustalonych w studiach, wchodzących w skład przeznaczeń 
kierunkowych 

Przeznaczenie 

kierunkowe (symbol) 
Przeznaczenie terenu (symbol) 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz usług 

podstawowych i publicznych 

(MU) 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i wielorodzinnej (MN/MW) 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i wielorodzinnej lub/i usług podstawowych 

(MN/MW/U) 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i/oraz usługowej (MN/U) 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i/oraz usługowej (MW/U) 

tereny zabudowy usługowej – oświaty (UO) 

tereny zabudowy usługowej – sakralnej (UK) 

tereny zabudowy usługowej – zdrowia (UZ) 

tereny zabudowy usługowej 

i produkcyjnej (UP) 

tereny zabudowy usługowej (usługi ogólnomiejskie) (U) 

tereny zabudowy usługowej - nauki i szkolnictwa wyższego (UN) 

tereny obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000m2 lub/i/oraz usługowej (UC/U) 

tereny zabudowy usługowej lub/i/oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (U/P) 

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) 

obszary i tereny górnicze (PG) 

tereny zieleni (Z) 

tereny sportu i rekreacji (US) 

tereny usług w forcie (UF) 

tereny zieleni urządzonej (ZP) 

tereny cmentarzy (ZC) 

tereny ogródków działkowych (ZD) 

tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody (ZN) 

tereny leśne i do zalesienia (ZL) 

wody śródlądowe (WS) 

tereny rolnicze (R) 

tereny obsługi produkcji w gosp. rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gosp. leśnych i 

rybackich (RU) 

tereny zabudowy zagrodowej w gosp. rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (RM) 

tereny infrastruktury 

technicznej (IT) 

tereny lotnisk (L) 

tereny infrastruktury technicznej – sieci (IT) 

tereny zamknięte (TZ) 

tereny dróg publicznych (KD) 

tereny kolejowe (kk) 

tereny wielofunkcyjne (X) 

tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i usług (podstawowych i ogólnomiejskich) (MN/MW/U*) 

tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i usług lub/i produkcji (MN/MW/U/P) 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i usług (podstawowych i ogólnomiejskich) 

(MN/U*) 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i usług (podstawowych i ogólnomiejskich) 

(MW/U*) 

tereny zabudowy zagrodowej w gosp. rolnych, hodowlanych i ogrodniczych i innych (RM*) 

tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i produkcji (MN/MW/P) 

tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i usług lub/i produkcji lub/i zieleni (MN/MW/U/P/Z) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wynik graficzny standaryzacji przedstawia mapa pt.: Przeznaczenie terenów na podstawie 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, opracowana w skali 

1:50 000 (załącznik III). Dzięki stworzeniu spójnej bazy danych możliwe było zbilansowanie 

powierzchni terenów o poszczególnych przeznaczeniach – zarówno w skali każdej gminy, jak i w skali 

całego obszaru opracowania. Poniższe wykresy przedstawiają podsumowanie wyników. 

Na całym obszarze opracowania w studiach gmin wyznaczono: 

1. terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usług podstawowych i publicznych (MU) – 41 560 ha, 

2. terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej (UP) – 21 246 ha, 

3. terenów wielofunkcyjnych (X) – 5 847 ha, 

4. terenów infrastruktury technicznej (IT) – 16 459 ha, 

5. terenów zieleni – 224 082 ha. 

6.  

 

Ryc. 32. Kierunki przeznaczenia terenów w gminach według studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (w ha) 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Ryc. 33. Kierunki przeznaczenia terenów w gminach według studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (w %) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Ryc. 34. Bilans kierunków przeznaczenia terenów w Metropolii Poznań według studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Baza danych dla terenów zabudowy mieszkaniowej zawiera również informację o parametrach 

zabudowy przyjętą na podstawie ustaleń studiów bądź na podstawie aktualnego sposobu 

zagospodarowania lub – w przypadku terenów niezainwestowanych – standardowych parametrów. 

Dzięki parametrom oraz stworzonemu algorytmowi możliwe było oszacowanie prognozowanej 

chłonności terenów (liczby osób mogących zamieszkać na danym obszarze). Przyjęto algorytm 

uwzględniający inny wzór obliczeń dla zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. Dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej brana jest pod uwagę wielkość działki budowlanej – 

zakładając, że na jednej działce może zostać zlokalizowany jeden budynek o funkcji mieszkaniowej. 

Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej uwzględnia się maksymalny procent powierzchni 

zabudowy działki budowlanej. Dla terenów o funkcji mieszanej, np. z zabudową usługową, przyjęto, 

że 50% powierzchni terenu zostanie zrealizowane pod funkcję mieszkaniową. Ponadto, dla obu 

rodzajów zabudowy przyjęto, że 30% powierzchni terenów zostanie przeznaczone pod lokalny układ 

komunikacji oraz zieleń towarzyszącą – stąd współczynnik zmniejszający – 0,7. Do algorytmu dodano 

również drugi współczynnik zmniejszający – 0,8 – który odzwierciedla zmniejszenie realnej wielkości 

gruntów pozostających do dyspozycji inwestorów z uwagi na uwzględnienie geometrii terenów. 

Poniżej podano schemat obu wzorów: 

 

Ryc. 35. Algorytm obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tab. 50. Parametry do obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Ryc. 36. Algorytm obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tab. 51. Parametry do obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Parametr Wartość Jednostka Uwagi 

przeciętna liczba 
osób na 1 mieszkanie  

2,29 – dla Poznania 
3,06 – dla powiatu 

os./mieszka-
nie 

dane statystyczne (wg GUS 2012) 

liczba lokali mieszkal-
nych 

1 szt. 
budynek jednorodzinny może mieścić także 
drugi lokal mieszkalny 

minimalna po-
wierzchnia działki bu-
dowlanej 
 

…. m2 

zgodnie z ustaleniami planu lub  wartość przy-
jęta dla obliczeń (zależna od średniej po-
wierzchni istniejących działek na danym tere-
nie) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Parametr Wartość Jednostka Uwagi 

przeciętna liczba 
osób na 1 mieszkanie  

2,29 – dla Poznania 
3,06 – dla powiatu 

os./mieszkanie 
dane statystyczne (wg GUS, 2012) 
 

Przeciętna po-
wierzchnia użytkowa 
1 mieszkania 

64,8 – dla Poznania 
97 – dla powiatu 

m2 dane statystyczne (wg GUS, 2012) 

powierzchnia zabu-
dowy 

…. m2 

zgodnie z ustaleniami planu lub  wartość 
przyjęta dla obliczeń, zależna od średniej 
powierzchni istniejących działek na danym 
terenie 

liczba kondygnacji …. szt. 
zgodnie z ustaleniami planu lub  wartość 
przyjęta dla obliczeń, zależna od średniej 
liczby kondygnacji na danym terenie 
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Poniższe wykresy przedstawiają porównanie prognozowanej chłonności na podstawie ustaleń 

studiów z aktualną liczbą mieszkańców (źródło: GUS, 2012 r.) – w 2 wersjach, z uwzględnieniem 

miasta Poznań lub, dla lepszej czytelności danych dla gmin, bez niego. 

 

Ryc. 37. Porównanie aktualnej liczby mieszkańców i szacowanej chłonności demograficznej terenów 

zabudowy mieszkaniowej wskazanych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kolejnym etapem analiz koniecznych do stworzenia wytycznych kierunkowych dla rozwoju 

terenów mieszkaniowych i usługowo-produkcyjnych, było wyselekcjonowanie nowych terenów 

inwestycyjnych wskazywanych przez każdą gminę w dokumentach planistycznych. Ponieważ, oprócz 

Poznania, żadna z gmin nie posiada takiego szczegółowego opracowania, z racji na dużą skalę 

opracowania przyjęto uproszczoną metodologię. Od terenów wskazanych w studiach do zabudowy 

(tereny MU, X i UP) odjęto „tereny zabudowane” (na podstawie BDOT), z wyłączeniem terenów 

zagospodarowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem kierunkowym. Przykładowo, tereny 

przemysłowe znajdujące się na terenie o przeznaczeniu kierunkowym MU (np. teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej), uznano jako teren do zainwestowania. Wynik analizy przedstawia 

mapa 58. oraz tabela 52. 
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Ryc. 38. Porównanie aktualnej liczby mieszkańców i szacowanej chłonności demograficznej terenów 

zabudowy mieszkaniowej wskazanych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin (bez Poznania) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Tab. 52. Powierzchnia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin  w Metropolii Poznań według stanu aktualnego zagospodarowania 

Kategorie 
terenów 

Powierzchnia terenów w ha 

standaryzacja 
SUiKZP  

(1) 

Tereny zainwestowane 
na podst. SUiKZP  

(2) 

tereny do 
zainwestowania na 

podst SUiKZP 
(1-2) 

MU 41996,3 14191,5 27804,8 

X 5176,2 2258,4 2917,8 

UP 22780,4 3440,8 19339,6 

UP/(MU+X) 0,48 0,21 0,63 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Priorytetem działań kierunkowych w zakresie terenów inwestycyjnych w Metropolii Poznań 

powinno być jednoczesne osiągnięcie dwóch celów: 

� minimalizacja negatywnego oddziaływania rozwoju przestrzennego na sferę przyrodniczą 

(głównie kolizje z obszarowymi formami ochrony przyrody i występowaniem gleb wysokiej 

jakości) i społeczno-ekonomiczną (głównie koszty infrastruktury technicznej i dojazdów 

mieszkańców); 

� pełne zabezpieczenie terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych pod kątem potrzeb 

rozwojowych. 
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Na potrzeby opracowania przyjęto następujące uproszczone założenia prognostyczne w sferze 

demograficznej do roku 2030 w skali całej metropolii: 

1. przyrost rzeczywisty: +100 000 os. 

2. wzrost powierzchni mieszkalnej na 1 os. o ok. 20% do średniej 35 m2 na 1 os., co wymaga 

dodatkowej chłonności +200 000 os. 

Zgodnie z powyższymi założeniami pełne zaspokojenie popytu na tereny mieszkaniowe 

w perspektywie 2030 r. wymaga wskazania jako priorytetowe obszarów o łącznej chłonności ok. 300 

tys. osób. 

 

Ryc. 39. Porównanie aktualnej liczby mieszkańców oraz szacowanej chłonności demograficznej 

terenów zabudowy mieszkaniowej 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Znacznie trudniejsze wydaje się oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania na tereny 

produkcyjno-usługowe. W chwili obecnej wskaźnik stosunku już zainwestowanych terenów tego 

typu do sumy terenów mieszkaniowych i wielofunkcyjnych (w większości mają one 

zagospodarowanie mieszkaniowe) wynosi 0,21. Gdyby w pełni zrealizowane zostały wizje zawarte 

w studiach gminnych, tj. 3-krotny wzrost terenów mieszkaniowych i blisko 7-krotny terenów 

produkcyjno-usługowych, wówczas wskaźnik ten wyniósłby 0,48. Taki scenariusz należy uznać za 

całkowicie nierealistyczny. Należy zwrócić uwagę, iż przy obecnym wskaźniku rynek pracy 

w metropolii zapewnia w zasadzie pełne zatrudnienie dla mieszkańców i przy założeniu względnej 

równowagi pomiędzy dynamiką nowych inwestycji przedsiębiorstw a wzrostem dochodów 

gospodarstw domowych i ich wydatków na cele mieszkaniowe należałoby zakładać jego utrzymanie 

na aktualnym poziomie. Poza tym, trudno szacować parametry terenochłonności dla przyszłych 

inwestycji w sferze produkcyjno-usługowej, gdyż uzależnione są one w dużej mierze od trudnych do 
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przewidzenia przemian technologicznych, organizacyjnych i społecznych. Z drugiej jednak strony, 

należy założyć, iż specyficzne potrzeby inwestorów w sferze przemysłowo-usługowej mogą być 

bardziej wymagające niż standardy rynku mieszkaniowego, stąd też w celu bardziej elastycznego 

odpowiadania na ich preferencje, zasób terenów przeznaczonych pod tego typu działalność może 

być nieco szerszy niż realne możliwości całkowitego wykorzystania w perspektywie 2030 r. Z tych 

względów założono wskaźnik relacji terenów produkcyjno-usługowych do sumy terenów 

mieszkaniowych i wielofunkcyjnych na poziomie ok. 0,3.  

Waloryzacji terenów przeznaczonych pod rozwój funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych 

i usługowych dokonano za pomocą następujących kroków: 

1. Z zasobu terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studiach uwarunkowań i kierunków 

rozwoju przestrzennego gmin wyłączono tereny kolizyjne z formami ochrony przyrody  oraz 

ich otulinami, a także położone na glebach II i III klasy bonitacyjnej. W przypadku gleb 

wyłączenie nie miało charakteru automatycznego, z uwagi na dużą fragmentację tych 

obszarów. Każdorazowo analizowano indywidualne przypadki i wyłączenia dokonywano tylko 

wtedy, gdy przeważająca część pola inwestycyjnego położona jest na glebach wyższych klas, 

a proces jego zagospodarowania jeszcze się nie rozpoczął. Działania przeprowadzone na tym 

etapie przedstawione są na mapie 59. 

2. Na mapę zasobu terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studiach uwarunkowań i kierunków 

rozwoju przestrzennego gmin nałożono aktualną warstwę z granicami aglomeracji 

kanalizacyjnych. Kryterium to wykorzystano opierając się na następujących przesłankach: 

a. planowane przez gminę zagospodarowanie danego terenu ma wystarczającą 

intensywność, aby wyposażenie go w infrastrukturę kanalizacyjną miało uzasadnienie 

ekonomiczne, 

b. gmina posiada możliwości finansowe (samodzielnie lub poprzez przedsiębiorstwa 

wodno-kanalizacyjne), aby w ciągu najbliższych kilkunastu lat realnie wykonać uzbrojenie 

terenu, gdyż w przeciwnym przypadku naraża się na potencjalne koszty wynikające 

z niespełnienia odpowiednich wymogów dotyczących obsługi kanalizacyjnej 

w aglomeracjach. 

Zdając sobie w pełni sprawę z uproszczeń i ograniczeń, jakie wiążą się z przyjęciem powyższych 

założeń należy zwrócić uwagę, iż kryterium położenia w granicach aglomeracji kanalizacyjnej 

w praktyczny i obiektywny sposób racjonalizuje rozmieszczenie terenów inwestycyjnych 

w zgodzie z zasadą intensyfikacji zagospodarowania w istniejących jednostkach osadniczych 

oraz zapobiega rozlewaniu się ekstensywnej zabudowy z dala od istniejącej infrastruktury. 

3. W odniesieniu do terenów produkcyjno-usługowych zastosowano kryterium maksymalnej 

odległości od węzłów komunikacyjnych, tj. wyznaczono obszary: 

a. do 2 km od węzła drogi ekspresowej lub autostrady, 

b. 1 km od pozostałych dróg krajowych i wojewódzkich, 

c. 1 km od przystanków linii kolejowych. 

Działania przeprowadzone w etapie 2. i 3. przedstawione są na mapie 60. 

4. Na wygenerowane we wcześniejszych etapach warstwy terenów inwestycyjnych nałożono 

zasięgi obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opierając się 

na założeniu, iż wyłączenie możliwości zabudowy na terenach objętych planami miejscowymi 

może powodować negatywne skutki finansowe dla gmin. W ten sposób pewne tereny 

wykluczone w poprzednich etapach przywrócono do zasobu terenów inwestycyjnych. 
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5. W ostatnim etapie poprzez indywidualną analizę poszczególnych przypadków wykonano 

czynności końcowe polegające na: 

a. usunięciu błędów i niespójności wynikających z automatycznego nakładania warstw 

tematycznych na mapie, 

b. wyłączeniu terenów o bardzo niewielkiej powierzchni jako nieistotnych 

z metropolitalnego punktu widzenia, a zaciemniających odbiór mapy, 

c. wyłączeniu niektórych terenów produkcyjno-usługowych w południowo-wschodniej 

części miasta Poznania, pomimo spełnienia przez nie wszystkich pozostałych kryteriów, 

z uwagi na konieczność realizacji w celu ich uruchomienia kosztownych inwestycji 

drogowych nieprzewidzianych jako priorytetowe w miejskich dokumentach 

(przedłużenie ul.  R. Maya, trasa Rondo Żegrze – Pokrzywno z wiaduktem nad stacją 

towarową Franowo). 

W efekcie wszystkich przeprowadzonych czynności powstała syntetyczna mapa w skali 

1:100 000 wskazująca tereny rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych 

i usługowych w perspektywie 2030 r. (załącznik IV). W sposób zbiorczy bilans terenów przedstawiony 

został w tabeli 53. 

 

Tab. 53. Bilans terenów według aktualnego i planowanego kierunku przeznaczenia po weryfikacji 
ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin  

Powierzchnie te-
renów [ha] 

Stan wyjściowy 
(według standaryzacji SUiKZP) 
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MU 41 996,3 14 191,5 27 804,8 11 966,8 26 158,3 13 467,4 28 653,9 

X 5176,2 2258,4 2917,8 1682,4 3940,8 0,0 0,0 

UP 22 780,4 3513,2 19 267,2 5362,0 8875,2 4908,5 7998,6 

UP/(MU+X) 48,3% 21,4% 62,7% 39,3% 29,5% 36,4% 27,9% 

chłonność [os.] 2 087 253,2 1 014 194 925 692 531 416,0 1 545 610,0 509 202,0 1 523 396,0 
nadwyżka l. 
mieszkańców na 
terenach do zain-
westowania w 
stosunku do pro-
gnozowanego za-
potrzebowania na 
chłonność  300 
tys. osób do roku 
2030 

nd 625 692,0 nd 231 416,0 nd 209 202,0 nd 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Wskazane na mapie kierunkowej tereny rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych 

pozwalają na zamieszkanie ok. 500 tys. osób, co nadal przekracza o 2/3 realnie prognozowane 

zapotrzebowanie. Pozwala jednak zachować w odpowiednim zakresie możliwości funkcjonowania 

mechanizmów rynkowych, a także zabezpiecza samorządy przed problemami społecznymi 

i ekonomicznymi, które mogłyby się pojawić w przypadku zaproponowania jeszcze bardziej 

radykalnego zwrotu w polityce przestrzennej. W przypadku terenów produkcyjno-usługowych 

osiągnięto zdecydowanie bardziej realistyczny wskaźnik zapotrzebowania na ich zagospodarowanie, 

który z jednej strony podwaja dostępny zasób w stosunku do istniejącego zainwestowania, z drugiej 

jednak zmniejsza o 3/4 zdecydowanie przeszacowane plany lokalnych samorządów, zapisane 

w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Zaproponowane ustalenia kierunkowe w zakresie terenów rekomendowanych do rozwoju 

funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych należy odczytywać przy zastosowaniu 

następujących zasad: 

1. Nie należy wskazywać żadnych kolejnych terenów inwestycyjnych przy zmianach studiów 

gminnych do czasu zainwestowania potencjału już obecnie wskazanego w tych dokumentach. 

2. Priorytetem polityki przestrzennej powinno być uzupełnianie zabudowy w ramach istniejących 

jednostek osadniczych. 

3. Uchwalanie planów miejscowych na terenach do zainwestowania powinno być poprzedzone 

rozważną analizą potencjalnych skutków finansowych dla gminy oraz stanu zagospodarowania 

innych terenów o podobnym przeznaczeniu w ramach jednostki. 

4. Należy zweryfikować granice aglomeracji kanalizacyjnych pod kątem realnych możliwości 

inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej. 

5. 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. 

6. Na terenach zurbanizowanych, które nie zostały wskazane 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 

7. Na terenach niezainwestowanych, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego 

lub Skarbu Państwa, a nie zostały wskazane jako obszary rekomendowane do rozwoju funkcji 

mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych można realizować inwestycje celu publicznego 

w zakresie usług społecznych. 

8. 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. 

9. Tereny produkcyjno-usługowe wyznaczone w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju 

przestrzennego gmin, które nie znalazły się wśród rekomendowanych do rozwoju tej funkcji w 

niniejszym opracowaniu 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.  



 

 

329 

5.5. FUNKCJE MIESZKANIOWE I GOSPODARCZE 
5.5.3. Rekomendowane obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych  

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

  

Mapa 58. 
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Mapa 59. 
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Mapa 60. 
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5.6. HANDEL I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
5.6.1. Handel wielkopowierzchniowy 
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Tomasz Kaczmarek 

5.6.1. Handel wielkopowierzchniowy 

Wprowadzenie 

Mechanizmy rynkowe wydają się być ważnym, ale niewystarczającym instrumentem 

kształtowania właściwej struktury przestrzennej, wielkościowej i branżowej handlu. Stąd potrzeba 

stałego diagnozowania, prognozowania i planowania sieci handlowej, w celu harmonizacji jej  

rozwoju.  

Celem opracowania jest przedstawienie rozmieszczenia, dostępności oraz kierunków rozwoju 

placówek handlu wielkopowierzchniowego na obszarze Metropolii Poznań. Przestrzeń konsumenta 

i zachowania nabywcze oraz preferencje zakupowe mieszkańców metropolii są niezależne od 

przebiegu granic administracyjnych. Z tego względu planowanie rozwoju obiektów handlowych, 

szczególnie tych o zasięgu ponadlokalnym, wymaga ujęcia w skali metropolitalnej. Kluczowe 

znaczenie w podejściu metropolitalnym ma dążenie do zapewnienia dobrej dostępności do 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz zrównoważenie rozwoju handlu tradycyjnego 

i nowoczesnego w skali całej metropolii. 

Opracowanie składa się z części diagnostycznej i kierunkowej. W pierwszej przedstawiono stan 

rozwoju obiektów wielkopowierzchniowych, identyfikowanych poprzez pojedyncze placówki (duże 

sklepy, dyskonty, super- i hipermarkety) oraz ich koncentracje  (galerie, centra handlowe oraz retail 

parki), w obu przypadkach o powierzchni co najmniej 400 m2. Lokalizację obiektów przedstawiono 

na mapach według ich branży, wielkości oraz  rangi w sieci handlowej metropolii. Określono stopień 

nasycenia handlu biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania placówek handlowych oraz gęstość 

zaludnienia obszarów które obsługują. W części kierunkowej w odniesieniu do analizy stanu 

nasycenia obiektami wielkopowierzchniowymi, wydzielono obszary peryferyjne, bez dobrej obsługi 

handlowej o potencjalnych możliwościach rozwoju placówek handlu wielkopowierzchniowego. 

Aktualne i proponowane lokalizacje placówek handlu wielkopowierzchniowego są konfrontowane 

z planami rozwoju funkcji handlowo-usługowych zapisanymi w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin metropolii. Pozwala to na ocenę dotychczasowych 

lokalnych polityk rozwoju przestrzennego tej formy zagospodarowania terenu oraz formułowanie 

rekomendacji na przyszłość.  

 

Funkcje handlu w rozwoju lokalnym 
Handel detaliczny jest działalnością o coraz większym znaczeniu dla rozwoju lokalnego. 

Sprowadzony niegdyś głównie do roli konsumenckiej, obecnie tworzy duży rynek pracy, organizuje 

przestrzeń miejską, a także kreuje nowego typu relacje społeczne. W realizacji celów rozwojowych 

miast i gmin dziedzina szeroko rozumianych usług handlowych pełni co najmniej sześć 

podstawowych funkcji (Kaczmarek, 2011): 

1. Umożliwia dostęp i korzystanie z placówek i obiektów handlowych zgodnie z powszechnie 

występującymi potrzebami mieszkańców (funkcja konsumencka); 
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2. Ma istotny i stale rosnący udział w tworzeniu miejsc pracy (funkcja zatrudnienia); 

3. Stanowi o strukturze zagospodarowania i ładzie przestrzennym miasta (funkcja 

architektoniczna i urbanistyczna); 

4. Stanowi o centralności osiedla, dzielnicy i całego miasta, ich randze w hierarchii osadniczej 

miasta i regionu (funkcja centralna); 

5. Ma istotny udział w dochodach budżetu miasta, gdyż jako działalność gospodarcza objęta jest 

różnego rodzaju podatkami (funkcja dochodowa); 

6. Kształtuje formy i zaspokaja potrzeby związane ze spędzaniem czasu wolnego,  realizuje 

społeczne funkcje integracyjne (funkcja kulturowa). 

Znaczenie funkcji konsumenckiej wynika z prawa obywateli do korzystania z placówek 

handlowych. Wiążą się z tym szczególne wymagania związane z warunkami i standardami 

funkcjonowania placówek handlowych. Prawo do powszechnego korzystania z handlu oznacza, że 

jego rozmieszczenie, a szczególnie odległość od miejsc zamieszkania, powinny być dostosowane do 

częstości korzystania i liczby mieszkańców jaką może efektywnie obsługiwać pojedyncza placówka 

usługowa. W sektorze handlu, w normalnie działającej gospodarce, funkcje regulacyjne 

w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb ludności spełnia rynek. Interwencja władzy  publicznej 

ograniczona jest w zasadzie do oddziaływania instrumentami makroekonomicznymi (ustawy, 

regulacje, na szczeblu państwowym) oraz instrumentami planistycznymi i związanymi z lokalną 

gospodarką nieruchomościami (władze samorządowe). Pewien wyjątek, poparty wielowiekową 

tradycją, stanowią targowiska i hale targowe, których organizowanie i utrzymanie, zgodnie z ustawą 

o samorządzie gminnym, jest zadaniem własnym gminy. 

W związku z wolnorynkowym rozwojem różnych typów placówek handlowych można w Polsce 

mówić o silnej segmentacji rynku konsumentów. Sytuacja ta dotyczy w szczególności dużych miast, 

gdzie zwiększa się zróżnicowanie oferty handlowej a rynek dzieli się na zwolenników hipermarketów 

i supersamów osiedlowych oraz klientów tradycyjnych małych sklepów. Podział ten dokonuje się 

z uwagi na takie cechy jak: miejsce zamieszkania i dostępność określonych placówek, wiek, poziom 

dochodów i związany z tym status materialny, model konsumpcji i spędzania czasu wolnego, 

charakter pracy zawodowej, status rodzinny i społeczny czy wreszcie indywidualne upodobania, 

podatność na mody, promocje itp. 

Rozwój centrów handlowych prowadzi też do dysfunkcji, konfliktów przestrzennych 

i społecznych. Są one rezultatem niewłaściwych lokalizacji, przesycenia obiektami handlowymi, 

budowanymi nierzadko w pobliżu skupisk sklepów drobnodetalicznych lub kosztem przestrzeni 

publicznej, terenów zielonych etc. Jednocześnie można zaobserwować obszary wykluczenia 

handlowego, o słabej dostępności do nowoczesnych powierzchni handlowych z uwagi na odległość 

i słaby dojazd transportem publicznym, szczególnie dla młodzieży i osób starszych. Od kilku lat stało 

się jasne, że proces rozwoju sieci handlowej nie może być zupełnie żywiołowy, a interwencyjna rola 

państwa i samorządu powinna dotyczyć również tej sfery działalności  gospodarczej.  

 

Źródła i metody badań 
Obiekty handlu wielkopowierzchniowego nie są poddane szczegółowej sprawozdawczości 

statystycznej, zarówno państwowej jak i lokalnej. Bank danych lokalnych GUS przedstawia zbiorczo 

liczby obiektów handlowych według gmin w podziale na supermarkety, hipermarkety, domy 

handlowe i domy towarowe (ten ostatni podział jest już archaiczny), nie ewidencjonując ich 
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powierzchni i branży, a tym bardziej lokalizacji. Dla potrzeb opracowania taki zakres danych jest 

wysoce niewystarczający. Ostatnie szczegółowe dane na temat handlu w Poznaniu dotyczą 2004 r., 

kiedy to została przeprowadzona kompleksowa inwentaryzacja sieci handlowej, uwzględniająca 

strukturę przestrzenną, wielkościową i branżową placówek handlowych w granicach Poznania (Sieć 

handlowa miasta Poznania, 2004). Od tego czasu, mimo rosnącej liczby obiektów handlu 

wielkopowierzchniowego, nie podjęto monitoringu usług handlowych w mieście ani strefie 

podmiejskiej Poznania. 

 Dla potrzeb opracowania, zebrano własny materiał źródłowy za pomocą inwentaryzacji 

w gminach metropolii wszystkich form handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 

400 m2, wraz z ich lokalizacją, profilem branżowym oraz przybliżoną wielkością. Inwentaryzacje 

przeprowadzono według stanu na 30.09.2014 r. Uzupełnieniem tej metody było pozyskanie 

informacji z gmin na temat funkcjonujących oraz planowanych obiektów handlu 

wielkopowierzchniowego, uzyskując jednak różny, na ogół mało precyzyjny obraz tego zagadnienia. 

Świadczy to o słabym monitoringu rynku usług handlowych samorządów lokalnych metropolii.  

Dysponując własnym materiałem źródłowym obiekty handlu wielkopowierzchniowego 

w metropolii podzielono według następujących 3 grup cech: 

1. branża: FMCG (dóbr szybko zbywalnych, gównie. spożywczych), Dom i Ogród (budowlane, 

wyposażenie wnętrz), Meblowe, RTV AGD, Sport i rekreacja, Drogeryjno-kosmetyczne, 

Odzieżowe (w tym obuwnicze), Wielobranżowe i inne; 

2. wielkość (powierzchnia sprzedaży): 400 – 2000 m2 – dyskonty, supermarkety, małe centra 

i galerie handlowe (lokalne, osiedlowe), 2000 – 8000 m2 – hipermarkety, średnie centra 

i galerie handlowe (dzielnicowe, gminne) , 8000 – 20 000 m2 – duże centra i galerie handlowe 

(miejskie/aglomeracyjne), powyżej 20 000 m2 – wielkie centra handlowe i retail parki (grupy 

hipermarketów); 

3. ranga w sieci handlowej metropolii. 

 

Tab. 54. Ranga i zasięg oddziaływania obiektów handlu wielkopowierzchniowego 

 
Obiekt handlu (ranga) 
miasto/teren wiejski 

Wielkość obiektu 
handlowego 

Zasięg oddziaływania 
środowisko miejskie 
gęstość zaludnienia     

> 400 os./km2 

Zasięg oddziaływania 
środowisko wiejskie 
gęstość zaludnienia   

< 400 os./km2 

Osiedlowy/ wiejski 400 – 2000 m2 do 1 km do 5 km 

Dzielnicowy/Gminny  2000 – 8000 m2 1 – 5 km 5 – 10 km 

Miejski/Aglomeracyjny 
Centra handlowe I generacji 

8000 – 20 000 m2 5 – 20 km 10 – 20 

Regionalny  
Centra handlowe II generacji 

>20 000 m2 >20 km >20 km 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Dla określenia zasięgu oddziaływania obiektów handlowych według przyjętych wartości 

wykreślono bufory, określające dostępność do nich mieszkańców według określonych typów: 

osiedlowy, dzielnicowy, miejski, regionalny. Obszary poza wyróżnionymi strefami zaliczono do 

potencjalnych obszarów lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego. 
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Tab. 55. Klasyfikacja centrów handlowych 

Centrum handlowo-
usługowe 

(powierzchnia/zasięg) 
Funkcje handlowe Funkcje towarzyszące 

I generacji  

(8 – 20 000 m
2
, zasięg 

miejski/aglomeracyjny) 

Hipermarket, niewielka galeria 
handlowa (do 50 sklepów) 

Nieliczne obiekty usługowe (pralnia, punkt napraw, 
punkt pocztowy, placówki telekomunikacyjne), 
lokal gastronomiczny (fast food), kawiarnia. 

II generacji 

(20 – 50 000 m
2
, zasięg 

ogólnomiejski) 

Hipermarket FMCG, 2 – 3 mar-
kety specjalistyczne (np. dom i 
ogród, elektroniczny), duże 
sklepy odzieżowe, galeria ma-
łych sklepów (do 100 sklepów) 

Obiekty usługowe jw. a także salony kosmetyczne, 
fryzjer, biura podróży,  plac zabaw dla dzieci, kilka 
placówek gastronomicznych (restauracje, bary, 
kawiarnie), salon gier, mała scena, kino. 

III generacji 

(50 000 – 200 000 m
2
, 

zasięg regionalny, kra-
jowy) 

2 – 3 markety FMCG, liczne 
markety specjalistyczne, galerie 
i sklepy wielopoziomowe 
(100-500 sklepów) 

Obiekty usługowe jw., wydzielona dużą część 
gastronomiczna (food court), kino (multiplex), 
dyskoteka, część rekreacyjna (salon gier, bowling, 
ściana wspinaczkowa, skatepark itp.), kluby fitness, 
park tematyczny dla dzieci, kaplica, usługi me-
dyczne, cześć kulturalna, wystawowa etc. 

IV generacji  

(powyżej 200 000 m
2
, 

zasięg  krajowy, mię-
dzynarodowy) 

Hipermarkety FMCG, hiper-
markety specjalistyczne, domy 
towarowe, aleje zakupowe 
(500 – 1000 sklepów), 
targowiska i rynki, tematyczne 
malle, repliki ulic i placów 
handlowych 

Obiekty usługowe jw., część biurowa, hotelowa, 
muzea, galerie sztuki, sale widowiskowe, rozryw-
kowe parki tematyczne, kasyna, kompleks 
wypoczynkowy (ogrody, fontanny, wodospady, 
akwarium), Discovery center, obiekty rekreacyjno-
sportowe (boiska, aquapark, lodowisko). 

Źródło: Kaczmarek, 2008. 

 

Diagnoza handlu wielkopowierzchniowego w metropolii 
Poznań i jego strefa podmiejska należą do obszarów o najlepiej w kraju rozwiniętej sieci handlu 

detalicznego, zarówno pod względem jego formatów, branż jak i nasycenia obiektami 

wielkopowierzchniowymi. Na obszarze Metropolii Poznań według stanu na 30.09.2014 r. 

zlokalizowanych było 426 obiektów handlu wielkopowierzchniowego. Wśród obiektów handlowych 

połowa – 231 (54,2%) reprezentuje segment handlu FMCG, cechujący się największą liczbą 

konsumentów i najczęstszymi odwiedzinami. Z dużych obiektów według branż kolejną liczną grupę 

tworzą duże sklepy odzieżowe, na ogół sieci handlowych. Pozostałe 144 stanowią pozostałe 

placówki o charakterze specjalistycznym. Tak jak w całym kraju, na terenie metropolii mamy do 

czynienia z silnym sektorem sieci handlowych, głównie zagranicznych. Według stanu na 30.09.2014 

r., w branży FMCG na terenie metropolii działały takie  przedsiębiorstwa detaliczne jak: Biedronka – 

76 sklepów, Lidl – 20, Netto – 20, Tesco – 12, Piotr i Paweł – 12, Polomarket – 12, Chata Polska – 10, 

Społem – 10, Carrefour – 7, Intermarche – 6, Stokrotka – 6, Aldi – 5 , Alma – 2 sklepy. 

Większość obiektów handlu wielkopowierzchniowego znajduje się na terenie miasta Poznania: 

276 obiektów (64,8%), pozostałe – 150 (35,2%) na obszarze gmin metropolii. Różnice między 

miastem a strefa podmiejską nie są tak duże w przypadku placówek FMCG, gdzie liczba marketów 

w gminach metropolii (101) zbliża się do liczby tych placówek w Poznaniu (130). Oznacza to 

względnie równą dostępność do tego typu placówek w relacji do liczby ludności miasta i strefy 

podmiejskiej. 
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Tab. 56. Obiekty handlu wielkopowierzchniowego (powyżej 400 m2) według branż na obszarze 
Metropolii Poznań 

Segment handlu 
Liczba obiektów handlowych 

Poznań Gminy metropolii Razem 

FMCG 130 101 231 
RTV AGD 13 4 17 

Meblowe 14 3 17 
Dom i Ogród 11 12 23 

Sport 9 1 10 

Drogeryjno-Kosmetyczne 12 4 16 
Odzieżowe 48 3 51 

Wielobranżowe 8 6 14 
Razem 245 134 379 

Centra i Galerie  Handlowe 31 16 47 

Razem obiekty 276 150 426 

Źródło: Zestawienie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej oraz informacji sieci handlowych. 

 

Tab. 57. Wielkie centra handlowe  (powyżej 20 tys. m2) na obszarze Metropolii Poznań 

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Powierzchnia w m2 

1.  Poznań City Center ul. Matyi 58 000 

2.  CH Stary Browar ul. Półwiejska  57 000 

3.  CH Malta ul. Abpa Baraniaka 54 000 

4.  CH King Cross Marcelin ul. Bukowska  47 500 

5.  CH Pestka Al. Solidarności  42 000 

6.  CH M1 ul. Szwajcarska  42 000 

7.  CH Poznań Plaza ul. Drużbickiego  40 000 

8.  CH Franowo ul. Szwedzka  29 500 

9.  Galeria  Panorama ul. Górecka  23 500 

10.  ETC  Swarzędz 21 500 

11.  Factory Outlet Center Luboń 21 000 

Źródło: Zestawienie własne na podstawie różnych źródeł. 

 

Segment centrów i galerii handlowych (powyżej 8 tys. m2) reprezentuje w metropolii 47 

obiektów, z czego 31 zlokalizowanych jest w Poznaniu a 16 w gminach metropolii. Mają one 

znaczenie ponadlokalne: dzielnicowe (w przypadku Poznania), gminne, ogólnomiejskie, 

aglomeracyjne, a nawet  regionalne. Wielkie centra handlowe określane jako centra II generacji  

(powyżej 20 tys. m2) w liczbie 11 znajdują się głównie w Poznaniu, ponadto też w Swarzędzu 

i Luboniu. Wśród nich trzy obiekty o powierzchni ogólnej bliskiej 50 tys. m2 zalicza się do grupy 

centrów handlowych III generacji, z uwagi na obszerną ofertę nie tylko handlową, ale i  usługową, 

rozrywkową i gastronomiczną. Wszystkie wyżej wymienione mają zasięg regionalny. W metropolii 

zlokalizowane są także tzw. Retail Parki (parki handlowe), stanowiące koncentrację kilku dużych 

hipermarketów różnych branż o łącznej powierzchni powyżej 20 tys. m2. Występują one w gminie 

Tarnowo Podgórne: Park Handlowy Swadzim (hipermarkety: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin) oraz 
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dwa w Poznaniu: na granicy z gminą Komorniki: Park Handlowy Komorniki (Auchan, Decathlon, Leroy 

Merlin) i  Park Handlowy Franowo (Ikea, Decathlon, Jula, Obi, Carrefour). 

Mając na uwadze zasięg obsługi nowoczesnym handlem, cały obszar metropolii znajduje się 

w strefie oddziaływania kilkunastu centrów handlowych o randze regionalnej (mimo ich generalnie 

poznańskiej lokalizacji), obsługujących także tereny poza metropolią. W przypadku centrów 

handlowych I generacji (8 – 20 tys. m2), północne i wschodnie części metropolii mają do nich 

ograniczony dostęp (fragmenty gmin: Skoki, Oborniki oraz Pobiedziska i Kostrzyn). W przypadku 

gminy Pobiedziska dostęp ten jest równie blisko w stosunku do Gniezna i Swarzędza jak do Poznania. 

Cały obszar metropolii, za wyjątkiem gminy Kleszczewo, znajduje się w zasięgu oddziaływania 

centrów handlowych o randze miejskiej. W przypadku obiektów gminnych (markety 400 – 2000 m2) 

w większości przypadków nie obsługują one całego terytorium gminy.   Wyżej wymienione terytoria 

gmin zaliczono do potencjalnych obszarów lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego 

(400 – 2000 m2). 

 

Kierunki rozwoju handlu wielkopowierzchniowego 
Wizja rozwoju sieci handlowej w metropolii w perspektywie 2030 r. brzmi następująco: 

Metropolia  zapewnia zrównoważony rozwój i dobrą dostępność różnych formatów/segmentów  

handlu. Aby zapewnić realizację ww. wizji za jeden z priorytetów planowania w skali metropolitalnej 

należy uznać wypracowanie zasad lokalizacji handlu wielkopowierzchniowego w odniesieniu do stref 

zagęszczenia handlu, rozmieszczenia ludności (dziś i w przyszłości)  oraz układu transportowego oraz 

ochrony stref handlu tradycyjnego (drobnodetalicznego) szczególnie w śródmieściach miast.  

Celem  działań kierunkowych w zakresie handlu wielkopowierzchniowego powinno być: 

� zapewnienie równomiernego rozmieszczenia obiektów handlowych stosownie do 

rozmieszczenia i siły nabywczej ludności z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 

lokalizacyjnych; 

� zapewnienie dojazdu do obiektów handlowych, stosownie do ich rangi, różnymi środkami 

transportu, w tym publicznego (zapobieganie ekskluzji, szczególnie osób starszych 

i niepełnosprawnych); 

� zapobieganie urban malling (dominacji malli i megamalii na całym obszarze metropolii); 

� zapewnienie równowagi między handlem tradycyjnym a nowoczesnym; 

� ochrona stref drobnego handlu, w tym szczególnie dzielnic śródmiejskich; 

� tworzenie stref bez ruchu samochodowego z preferencją dla rozwoju drobnego handlu, 

gastronomii, rzemiosła, usług sektora kreatywnego; 

� zapewnienie lokalizacji pod rozwój handlu placowego (bazary, targowiska); 

� tworzenie warunków do rewitalizacji z udziałem funkcji handlowych (brown field); 

� tworzenie warunków do aktywizacji społecznej i gospodarczej (np. mniejsze centra handlowe 

w węzłach przesiadkowych, na dworcach kolejowych, w obszarach stref inwestycyjnych 

(greenfield); 

� zapobieganie zjawisku demallingu poprzez tworzenie warunków do przebudowy i tworzenia 

nowej formuły handlu (greyfield). 

Szansy w zmianach podejścia do lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego należy 

upatrywać w zmianach modelu konsumpcji, preferencji zakupowych, rewitalizacji śródmieść oraz 

presji społecznej. Zagrożeniem (barierą) jest natomiast  brak regulacji krajowych w odniesieniu do 
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lokalizacji handlu wielkopowierzchniowego, silny lobbying developerów i firm wynajmujących 

nowoczesne powierzchnie handlowe, inwestorzy handlowi jedynymi podmiotami na obszarach 

wymagających rewitalizacji. 

 

Rekomendacje dla polityk lokalnych  
Handel jako dziedzina usług pierwszego rzędu powinien spełniać oczekiwania ludności 

zarówno, jeśli chodzi o dostępność placówek handlowych (fizyczną i komunikacyjną), jak 

i zróżnicowanie oferty handlowej, co do standardu świadczonych usług, cen i asortymentu 

sprzedawanych towarów. Działalność planistyczna w sferze handlu powinna zatem współgrać 

z mechanizmami rynkowymi i oczekiwaniami społecznymi mieszkańców. Polityka władz 

samorządowych wobec handlu musi mieć charakter przede wszystkim przestrzenny (wskazywanie 

obszarów pod działalność handlowo-usługową i warunków ich użytkowania) oraz interwencyjny 

(wykorzystywanie instrumentów fiskalnych poprzez stosowanie systemu ulg i podatków dla 

sterowania przestrzennym rozkładem i doborem pożądanych funkcji), z uwzględnieniem potrzeb 

i oczekiwań inwestorów, przedsiębiorców i handlowców oraz przede wszystkim zainteresowanych 

grup mieszkańców. 

W wyniku analizy rozmieszczenia sieci handlowej na terenie metropolii rekomenduje się 

następujące działania na szczeblu lokalnym: 

� strefowanie obszaru  metropolii w odniesieniu do nasycenia obiektami handlowymi: obszary 

zurbanizowane i gęsto zaludnione (śródmieścia, osiedla wielkopłytowe), tereny wiejskie 

intensywnie urbanizowane (osiedla podmiejskie), tereny wiejskie o rozproszonej zabudowie, 

tereny o funkcjach rolniczych i wypoczynkowych, tereny chronione;  

� 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); 

� rewizję polityk przestrzennych, wprowadzenie odpowiednich zapisów  w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w ślad za nimi do planów 

miejscowych, ograniczających rozwój dużych obiektów handlowych (jak np. zapis w SUiKZP 

miasta Poznania: „nowe realizacje w obszarze funkcjonalnego śródmieścia Poznania nie mogą 

przekraczać 10 000 m2 powierzchni sprzedaży”); 

� dostosowanie gabarytów i formy architektonicznej obiektów handlowych do charakteru 

zabudowy terenu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mieszkaniowych śródmieść. 

Parametry i gabaryty dla wszystkich tego typu obiektów winny być określone na etapie 

sporządzania planu miejscowego; 

� wprowadzanie nowych instrumentów, np. podatkowych, dających możliwości 

zrównoważonego  rozwoju handlu nowoczesnego i tradycyjnego, szczególnie na obszarze 

śródmieść.    
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Mapa 61. 
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  Mapa 62. 
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Mapa 63. 
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Mapa 64. 
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Marzena Walaszek 

5.6.2. Edukacja 

Tworzenie opieki nad dziećmi oraz jak najlepszych warunków kształcenia dzieci i młodzieży jest 

jednym z głównych celów rozwoju każdej jednostki samorządowej. Zapewnienie wysokiej jakości 

nauczania oraz dobrej dostępności do placówek oświatowych spoczywa w Polsce na samorządach 

lokalnych, które poprzez organizację edukacji oraz inwestycje w infrastrukturę oświatową 

i szkolną wpływają na długofalowy rozwój kapitału społecznego. Inwestycje w kapitał ludzki 

w formie wiedzy i zwiększania dostępu do informacji w procesie kształcenia uważane są 

współcześnie za jeden z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego i społecznego (Janoś-

Kresło, 2008). Za poziom wiedzy mieszkańców danego obszaru odpowiada, w głównej mierze, 

edukacja, ze szczególnym znaczeniem dostępności przestrzennej do niej. Występowanie 

i kształtowanie się centrów i peryferii zauważalne jest już na etapie dostępności do szkolnictwa na 

najniższym szczeblu (Czapiewski, Janc, 2012). Edukację należy zaliczyć także do jednego 

z najważniejszych sektorów gospodarki lokalnej. Samorządy nie tylko organizują edukację publiczną 

oraz odpowiadają za warunki kształcenia, ale także w znacznej mierze finansują kształcenie 

z dochodów własnych. W tej sytuacji, tym ważniejsze, staje się prowadzenie racjonalnej i skutecznej 

lokalnej polityki edukacyjnej przez władze gmin i powiatów (Bajerski, 2011).  

Racjonalne zarządzanie szkołami i planowanie sieci placówek oświatowych nabiera istotnego 

znaczenia w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Metropolia Poznań. Usługi edukacyjne 

świadczone przez samorządy i powiązane z nim instytucje stanowią bardzo istotny element 

funkcjonowania tego obszaru. Im wyższy poziom edukacji, tym większy poziom koncentracji szkół w 

Poznaniu. Odpowiednio odsetek szkół całej metropolii zlokalizowanych w Poznaniu wynosi: dla szkół 

podstawowych i gimnazjalnych 60%, ponadgimnazjalnych 80%, a wyższych aż 100%. Co istotne, za 

dynamicznym rozwojem demograficznym gmin metropolitalnych (głównie w powiecie poznańskim) 

trudno jest nadążyć z rozwojem infrastruktury edukacyjnej. Powoduje to liczne dojazdy do szkół oraz 

konieczność koordynacji zarządzania edukacją w skali międzygminnej i metropolitalnej. Na problem 

ten zwrócono uwagę w Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (oś 

strategiczna: Usługi społeczne, program 4.1. Jakość i organizacja edukacji) W niniejszym 

opracowaniu zwrócono uwagę na problem lokalizacji i dostępności przestrzennej placówek 

edukacyjnych, za które odpowiada lokalny samorząd terytorialny: od poziomu opieki nad małymi 

dziećmi do edukacji ponadgimnazjalnej.  

 

I Opieka nad dziećmi do lat 3 

Wprowadzenie  

Potrzeba rozwijania różnorodnych form opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce uważana jest 

obecnie jako jeden z czynników stymulujących rynek pracy i aktywność zawodową, poprzez 

ułatwienie rodzicom ponownego podjęcia zatrudnienia po urlopie macierzyńskim czy 
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wychowawczym. Konieczność tworzenia żłobków, klubów malucha i innych form opieki nad 

najmłodszymi dziećmi jest wyrazem społecznego zapotrzebowania, związanego ze zmianami 

funkcjonowania społeczeństwa i modelu rodziny. W czasach rosnącej mobilności społecznej, 

związanej głównie z poszukiwaniem satysfakcjonującej pracy i jak najlepszych warunków do życia, 

stopniowo dezaktualizuje się wielopokoleniowy model rodziny. Dotyczy to zwłaszcza dużych miast, 

które są szczególnie atrakcyjnym środowiskiem zamieszkania. Napływowi mieszkańcy dużych miast, 

często pozbawieni są możliwości powierzenia małego dziecka opiece dziadków i zobligowani są do 

korzystania z instytucjonalnych form opieki. Dobra dostępność i wysoka jakość opieki sprawowanej 

w żłobkach są zatem ważnymi determinantami wpływającymi na poczucie bezpieczeństwa 

socjalnego i ekonomicznego oraz  wysoką jakość życia.  

W ostatnich latach w Polsce podjęto wiele działań mających na celu polepszenie dostępu do 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie systemu opieki 

nad dziećmi do lat 3 jest Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1457), w której określono m. in. zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, standardy świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, 

zasady finansowania opieki oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. Na 

podstawie istniejących przepisów opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być zorganizowana 

w formie żłobka, klubu dziecięcego lub pełniona przez dziennego opiekuna oraz nianię. 

Zróżnicowana oferta form opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie, daje możliwość wyboru 

najdogodniejszej dla rodziców formy opieki w zależności od rodzaju i czasu wykonywanej pracy.  

Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 reguluje Ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r, poz. 672, z późn. zm.), a ich prowadzenie, 

z dniem wejścia ustawy z 2011 roku, wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

prowadzonych przez samorząd gminny. Dzięki konieczności zgłoszenia działalności związanej 

z opieką nad dziećmi do lat 3, samorząd gminny posiada dokładną informację na temat lokalizacji 

żłobka czy klubu dziecięcego, a także liczby dzieci zamieszkujących gminę, objętych opieką. 

Informacja ta pozwala władzom publicznym określić stopień zaspokojenia potrzeb społecznych 

w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy, a także zaplanować ewentualne działania 

finansowo-organizacyjne, których celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców do 

zróżnicowanych form opieki nad najmłodszymi dziećmi.  

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3, 

opublikowanego w 2013 roku (Barcelona Objectives. The development of childcare facilities for 

young children in Europe with a view to sustainable and inclusive growth, European Comission, 

2013) pomimo podejmowania przez Polskę w ostatnich latach licznych działań mających na celu 

poprawę dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na tle Unii Europejskiej Polska jest nadal 

krajem, w którym odsetek dzieci objętych opieką żłobkową jest jednym z najniższych (ok. 5% 

w 2013). W swoich zaleceniach Rada Europejska postuluje konieczność poprawy dostępności do 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce, tak aby w 2020 roku wskaźnik udziału liczby dzieci do 

lat 3 objętych tą formą opieki wyniósł 33% (na podstawie: Sprawozdanie rady ministrów z realizacji 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  opiece nad dziećmi do lat 3 w latach 2011 – 2012).  

 

 

Diagnoza 
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W Metropolii Poznań w 2014 roku zamieszkiwało 30 051 dzieci w wieku 0 – 2 lat, z czego 

w Poznaniu 15 433 dzieci, co stanowi 51%. Gminy Metropolii Poznań różnią się pomiędzy sobą liczbą 

dzieci w wieku 0 – 2 lat oraz ich udziałem w liczbie mieszkańców.. Największy odsetek dzieci w wieku 

0 – 2 lat charakteryzuje gminę Komorniki (4,4,%) i Dopiewo (4,3%), najniższy z kolei gminę 

Puszczykowo (2,3%) i Stęszew (2,6%).  

W Metropolii Poznań w 2014 roku funkcjonowało 17 publicznych żłobków oraz 121 

niepublicznych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Do publicznych żłobków uczęszczało 1429 dzieci, 

a do niepublicznych żłobków i klubów malucha – 2948 dzieci. Łącznie do publicznych i niepublicznych 

miejsc opieki nad dziećmi uczęszcza 4377 dzieci, co stanowi 14,6% dzieci w wieku 0 – 2 lat 

w Metropolii Poznań. Stan opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach jest silnie zróżnicowany. W kilku 

gminach nie ma żadnej placówki publicznej i niepublicznej (tab. 58.). Najlepsza sytuacja pod tym 

względem charakteryzuje miasto Poznań oraz gminę Tarnowo Podgórne, w których opieką objętych 

jest 20% dzieci do 3 lat. Takie gminy jak Puszczykowo, Skoki czy Stęszew, Buk i Kleszczewo, nie 

oferują (według stanu na 2014 r.) dzieciom miejsc w żłobkach i klubach malucha.  
 

Tab. 58. Opieka nad dziećmi do lat 3 w Metropolii Poznań (2014 r.) 

Jednostka tery-
torialna 

Liczba 
dzieci  

0 – 2 lata 

% dzieci  
0 – 2 lata 

Liczba pu-
blicznych 

miejsc 
opieki 

Liczba nie-
publicznych 

miejsc 
opieki 

Liczba 
dzieci w pu-

blicznych 
miejscach 

opieki 

Liczba 
dzieci w 

niepublicz-
nych miej-

scach 
opieki 

Ogółem % 
dzieci obję-
tych opieką  

Buk 339 2,7 0 0 0 0 0,0 

Czerwonak 870 3,3 0 4 0 94 10,8 

Dopiewo 905 4,3 1 7 25 147 19,0 

Kleszczewo 275 3,9 0 0 0 0 0,0 

Komorniki 1009 4,4 0 7 0 143 14,2 

Kostrzyn 478 2,7 0 3 0 67 14,0 

Kórnik 852 3,7 0 3 0 42 4,9 

Luboń 916 3,1 0 5 0 110 12,0 

Mosina 937 3,2 0 2 0 35 3,7 

Murowana 
Goślina 

487 2,9 0 1 0 15 3,1 

Oborniki 1003 3,0 1 1 60 25 8,5 

Pobiedziska 568 3,1 0 2 0 20 3,5 

Puszczykowo 216 2,3 0 0 0 0 0,0 

Rokietnica 553 3,8 0 3 0 55 9,9 

Skoki 265 2,9 0 0 0 0 0,0 

Stęszew 392 2,6 0 0 0 0 0,0 

Suchy Las 444 2,8 0 2 0 47 10,6 

Swarzędz 1418 3,1 1 4 75 83 11,1 

Szamotuły 794 2,7 0 0 0 0 0,0 

Śrem 1127 2,7 0 5 0 151 13,4 

Tarnowo 
Podgórne 

770 3,3 0 0 7 158 20,5 

Poznań 15 433 3,0 14 72 1262 1756 19,6 

Metropolia 30 051 3,1 17 121 1429 2948 14,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędów Miast i Gmin Metropolii Poznań.  
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Kierunki rozwoju sieci opieki żłobkowej  

Biorąc pod uwagę zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące objęcia 33% dzieci w Polsce opieką 

żłobkową do 2020 roku, sytuację w Metropolii Poznań należy uznać za niesatysfakcjonującą. Aby 

sprostać standardom rekomendowanym przez Unię Europejską w Metropolii Poznań należałoby 

stworzyć ok. 5500 nowych miejsc dla dzieci w żłobkach i klubach malucha. Tymczasem, porównując 

aktualne dane statystyczne  dotyczące opieki żłobkowej z rokiem 2011 w aglomeracji poznańskiej 

(badania opublikowane w Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji 

Poznańskiej), sytuacja od tego czasu w wielu gminach nie uległa poprawie. W gminie Buk, 

Kleszczewo, Puszczykowo, Szamotuły, Skoki, Stęszew nadal nie funkcjonują miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3, co może znacznie utrudniać, a wręcz uniemożliwiać rodzicom godzenie życia 

zawodowego z prywatnym.  

Pozytywnym aspektem jest jednak to, że w wielu gminach, sytuacja uległa poprawie. 

Największy wzrost wskaźnika liczby dzieci objętych opieką żłobkową w latach 2011 – 2014 nastąpił 

w gminach: Tarnowo Podgórne (wzrost o 20,5%), Kostrzyn (wzrost o 14%), Dopiewo (wzrost 

o 10,4%), Czerwonak (wzrost o 8,3%) oraz Komorniki (wzrost o 7%). Spadek udziału liczby dzieci 

w wieku 0 – 2 lat, objętych opieką żłobkową nastąpił w gminach Suchy Las: (spadek o 1,3%) 

i Pobiedziska (spadek o 0,3%). W samym Poznaniu sytuacja w latach 2011 – 2014 nie uległa znacznej 

zmianie, a udział dzieci objętych opieką zwiększył się zaledwie o 1,3%.  

Pomimo polepszających się wskaźników dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, 

sytuacja w Metropolii Poznań pod tym względem nadal nie jest zadowalająca, co wymaga 

podejmowania w kolejnych latach intensywnych działań w kierunku zwiększania liczby miejsc opieki 

nad najmłodszymi dziećmi. Na podstawie otrzymanych informacji  z gmin Metropolii Poznań, jedynie 

w gminie Kórnik i Kleszczewo planuje się w najbliższych latach budowę nowych żłobków publicznych. 

Plany obu gmin dotyczące budowy nowych żłobków, biorąc pod uwagę ich zupełny brak w gminie 

Kleszczewo i bardzo niski udział dzieci objętych opieką w gminie Kórnik (4,9%) należy uznać za 

konieczne i uzasadnione. Tym bardziej , że szczególnie w gminie Kórnik od kilku lat silnie rozwija się 

budownictwo mieszkaniowe, przyciągające młode rodziny.  

Jak wynika z analizy lokalizacji miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz ich dostępności 

przestrzennej dla mieszkańców, najsłabszą dostępnością do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 

cechują się zwłaszcza gminy drugiego i trzeciego pierścienia wokół Poznania (Skoki, Szamotuły, Buk, 

Stęszew). W gminach tych nie funkcjonują żadne instytucje opieki nad dziećmi do lat 3. Na tych 

obszarach rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 uznać należy za priorytetowy.  

 

Rekomendacje dla polityk lokalnych 

Podsumowując, w Metropolii Poznań w kolejnych latach konieczne będzie pilne zwiększanie 

liczby miejsc dla dzieci uczęszczających do żłobków i klubów malucha. Sytuacja wymaga poprawy we 

wszystkich gminach Metropolii Poznań, co może stanowić przyczynek do sformułowania wspólnego 

programu poprawy dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na najbliższe lata. Program ten 

powinien być elementem metropolitalnej polityki prorodzinnej, a celem jego realizacji – poprawa 

warunków życia wszystkich mieszkańców Metropolii. Konieczne jest również aktywizowanie 

podmiotów niepublicznych do zakładania tej formy działalności oraz pomoc w prowadzeniu 

działalności przez władze publiczne.  
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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.  

 

II Wychowanie przedszkolne 

Wprowadzenie  

Uczęszczanie dziecka do przedszkola stanowi bez wątpienia bardzo ważny etap w jego rozwoju 

psychofizycznym, umożliwia kształtowanie się pierwszych relacji rówieśniczych oraz nabywanie 

nowych umiejętności, a przede wszystkim przygotowuje do dalszej edukacji w szkole podstawowej, 

co ma niebagatelne znaczenie biorąc pod uwagę obniżenie wieku szkolnego. Ramy dla 

funkcjonowania systemu edukacji w Polsce wyznacza Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r., według zapisów której pierwszym etapem edukacji jest wychowanie przedszkolne – 

obowiązkowy etap edukacji dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, a od 2015 roku – do 5 roku życia. Cele 

realizacji polityki oświatowej w Polsce są aktualizowane w każdym roku szkolnym i dostosowywane 

do aktualnych uwarunkowań, wyzwań i problemów, również w zakresie wychowania 

przedszkolnego. Aktualnie obowiązującym dokumentem w tym zakresie są: „Podstawowe kierunki 

realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015”.  

Jak wynika z zapisów dokumentu „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym 

i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”, 

opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 roku, coraz więcej dzieci w Polsce 

korzysta z edukacji przedszkolnej (wychowaniem przedszkolnym objętych jest już ponad 57,5% 

dzieci trzyletnich). W roku szkolnym 2013/14 wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 

1297,5 tys. dzieci, co stanowi ogromny wzrost w stosunku do roku 2009 – 2010, kiedy to do placówek 

wychowania przedszkolnego uczęszczało 994,1 tys. dzieci. Jak wskazuje Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, nadal konieczny jest rozwój sieci placówek wychowania przedszkolnego w Polsce 

i udostępnienie różnych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Odsetek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Polsce jest nadal jednym 

z najniższych w Europie (Eurostat). Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Europejską do 2020 

odsetek dzieci (czterolatków) objętych wychowaniem przedszkolnym w Polsce powinien wynosić 

95%. 

Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, a także innych publicznych form 

wychowania przedszkolnego (oddziały i punkty przedszkolne) należy do zadań własnych gminy. 

Samorząd gminny może wpływać na polepszanie dostępności do przedszkoli poprzez uzupełnianie 

sieci przedszkoli publicznych o inne formy wychowania przedszkolnego, przy czym muszą być one 

zlokalizowane w miejscu zamieszkania dzieci lub możliwie najbliżej tego miejsca, a droga dziecka 

pięcioletniego do przedszkola publicznego nie może wynosić więcej niż 3 km. Jeżeli najbliższe 

przedszkole publiczne oddalone jest od miejsca zamieszkania dziecka powyżej 3 km, wówczas 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu dziecka do tego przedszkola lub zwrot 

kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu dziecka i jego opiekuna. Poprawa 

funkcjonowania i dostępności placówek przedszkoli na obszarze Metropolii Poznań stanowi jeden 
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z głównych elementów realizacji Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej (oś strategiczna: Usługi 

społeczne, program 4.1. Jakość i organizacja edukacji).  

 

Diagnoza 

W Metropolii Poznań zamieszkuje 49 062 dzieci w wieku 3 – 6 lat (stan na 2014 r.), co stanowi 

5% całej populacji. Udział dzieci w wieku 3-6 lat w gminach metropolii jest zróżnicowany, największy 

w gminie Komorniki (7,8%), Dopiewo (7,5%) oraz Rokietnica (7,4%), najniższy w Puszczykowie (4%) 

i w Poznaniu (4,3%).  

 

Tab. 59. Wychowanie przedszkolne w Metropolii Poznań (2014 r.) 

Jednostka te-

rytorialna 

Liczba dzieci 

w wieku  

3-6 lat 

Udział dzieci 

w wieku  

3 –6 lat 

Liczba pla-

cówek 

przed-

szkolnych 

ogółem 

Liczba dzieci 

objętych 

wychowa-

niem przed-

szkolnym 

Dzieci objęte 

opieką 

przed-

szkolną w % 

Liczba dzieci 

3 –6 l. na 

placówkę 

przed-

szkolna 

Średnia 

liczba dzieci 

uczęszczają-

cych na 

przedszkole 

Buk 615 5 6 463 75,3 103 77 

Czerwonak 1428 5,5 13 960 67,2 110 74 
Dopiewo 1582 7,5 24 1362 86,1 66 57 

Kleszczewo 484 6,9 5 444 91,7 97 89 
Komorniki 1805 7,8 21 1331 73,7 86 63 

Kostrzyn 931 5,3 10 580 62,3 93 58 
Kórnik 1421 6,1 14 1001 70,4 102 72 

Luboń 1632 5,5 20 1455 89,2 82 73 

Mosina 1636 5,5 23 1214 74,2 71 53 
Murowana 
Goślina 

805 4,9 10 672 83,5 81 67 

Oborniki 1798 5,4 18 1379 76,7 100 77 

Pobiedziska 971 5,3 11 717 73,8 88 65 
Puszczykowo 388 4 7 397 102,3 55 57 

Rokietnica 1072 7,4 7 720 67,2 153 103 

Skoki 477 5,1 3 366 76,7 159 122 
Stęszew 778 5,2 5 646 83,0 156 129 

Suchy Las 1028 6,6 9 879 85,5 114 98 
Swarzędz 2708 5,9 23 2055 75,9 118 89 

Szamotuły 1473 5 17 1152 78,2 87 68 
Śrem 2050 5 20 1791 87,4 103 90 

Tarnowo 
Podgórne 

1470 6,2 15 1280 87,1 98 85 

Poznań 22 510 4,3 295 20 704 92,0 76 70 

Metropolia 49 062 5 576 41 568 84,7 85 72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS i informacji pozyskanych z urzędów miast i gmin Metropolii Poznań.  

 

W Metropolii Poznań zlokalizowanych jest ogółem 576 placówek przedszkolnych, do których 

uczęszcza 41 568 dzieci. Wychowaniem przedszkolnym w Metropolii Poznań objętych jest 84,7% 

dzieci w wieku 3 – 6 lat. Najwyższym wskaźnikiem udziału dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym cechuje się gmina Puszczykowo (102,3%), Kleszczewo (91,7%), Luboń (89,2%), Śrem 

(87,4%), Tarnowo Podgórne (87,1%), najniższym z kolei gmina Kostrzyn (62,3%), Rokietnica (67,2%) 

i Czerwonak (67,2%). W Poznaniu udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 92%.  
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Jak wynika z ustawy o systemie oświaty (art. 14a), droga dziecka z domu do publicznego 

przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego lub niepublicznego przedszkola, nie 

powinna przekraczać 3 km. Jak wynika z przeprowadzonej analizy dostępności przestrzennej, 

najlepszą dostępnością do placówek wychowania przedszkolnego cechuje się Poznań oraz 

miejscowości gminne. Zdecydowanie gorszą dostępnością do przedszkoli charakteryzują się gminy 

drugiego i trzeciego pierścienia wokół Poznania: Skoki, Oborniki, Murowana Goślina, Pobiedziska, 

Buk. Najgorszą dostępnością na tle metropolii cechują się obszary wiejskie, położone 

w peryferyjnych częściach gmin.   

 

Kierunki  

Analizując dane dotyczące udziału dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w aglomeracji 

poznańskiej w 2011 roku (Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, 

2012) i porównując je ze stanem wychowania przedszkolnego w 2014 roku na tym obszarze, należy 

podkreślić, że we wszystkich gminach powiatu poznańskiego, za wyjątkiem gminy Tarnowo 

Podgórne, wzrósł udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Największy wzrost udziału 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wystąpił w okresie 4 lat w gminach: Dopiewo (36%), 

Kostrzyn (25%), Komorniki (18,5%). Nieznaczny spadek udziału dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym wystąpił jedynie w gminie Tarnowo Podgórne (o 3,7%). W Poznaniu udział dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 92% i jest jednym z najwyższych w całej metropolii. 

W celu osiągnięcia rekomendowanego przez Radę Europejską w dokumencie Strategia Europa 

2020 wskaźnika 95% dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, konieczne jest dalsze 

zwiększanie dostępności dzieci do przedszkoli, głównie w gminach, w których udział ten jest 

najniższy (Kostrzyn, Rokietnica, Czerwonak, Kórnik).   

 

Rekomendacje dla polityk lokalnych  

Wskaźnik objęcia dzieci w wieku 3 – 6 lat wychowaniem przedszkolnym w Metropolii Poznań 

jest nadal zbyt niski, co powinno skłaniać gminy metropolii do polepszania dostępności do placówek 

wychowania przedszkolnego. W najbliższych latach sytuacja z pewnością ulegnie poprawie, co 

wynikać będzie z faktu obniżenia wieku szkolnego. W 2015 roku do szkół podstawowych uczęszczać 

zacznie cały rocznik dzieci urodzonych w 2009 roku, co realnie przyczyni się do odciążenia placówek 

przedszkolnych, Należy jednak podkreślić, że przewidywany spadek liczby dzieci w przedszkolach, 

będący efektem zmian w systemie oświaty nie powinien być jednak przesłanką do zaniechania 

monitoringu związanego z zaspokojeniem potrzeb społecznych w zakresie wychowania 

przedszkolnego w gminach.  
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III Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne  
 

Wprowadzenie  

Szkolnictwo podstawowe w polskim systemie oświaty jest drugim po wychowaniu 

przedszkolnym, obowiązkowym etapem kształcenia dzieci. Cykl kształcenia w szkole podstawowej 

trwa sześć lat i kończy się sprawdzianem, który przeprowadza się w ostatnim roku nauki (egzamin 

szóstoklasisty). Obowiązek nauki w szkole podstawowej rozpoczyna się w 6 roku życia dziecka 

(w 2015 roku obejmie cały rocznik dzieci urodzonych w 2009 roku) i trwa przez kolejne sześć lat. 

Zgodnie z zapisami  ustawy (art. 2) szkolnictwo podstawowe dzieli się na szkoły: specjalne, 

integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego. 

Zgodnie z art. 5 Ustawy o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie publicznych szkół 

podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, 

szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich, należy do zadań własnych gmin, natomiast zakładanie i prowadzenie publicznych szkół 

podstawowych specjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa 

sportowego należy do zadań własnych powiatu.  

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń zobowiązany jest do kontynuowania nauki w szkole 

gimnazjalnej, która jest III etapem edukacyjnym. Etap szkoły gimnazjalnej wprowadzony został 

w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w 1999 roku. Edukacja w gimnazjum jest 

obowiązkowa i trwa trzy lata, obejmuje młodzież od 13 – 15 roku życia. W polskim systemie oświaty 

wyróżnia się gimnazja ogólnodostępne, a także specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego 

(art. 2 Ustawy o systemie oświaty). Zadaniem rady gminy jest ustalenie planu sieci publicznych 

gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określenie granic obwodów publicznych szkół 

gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, natomiast rada powiatu 

ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez 

inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze 

powiatu lub przebywającym w zakładach i jednostkach, realizację obowiązku szkolnego.  

Problem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych mieszkańców stawia przed samorządami 

lokalnymi nowe wyzwania w zakresie organizacji i planowania systemu edukacji. Wyzwania te 

mają charakter nie tylko lokalny ale i metropolitalny, co zostało zauważone w dokumencie Strategia 

rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. W programie strategicznym 4.1. Jakość 

i organizacja edukacji. Jako jeden z celów rozwoju całej metropolii wyznaczono „poprawę wyników 

edukacyjnych osiąganych przez uczniów, stworzenie systemu monitoringu i zarządzania przepływem 

uczniów między szkołami i gminami w celu obniżenia kosztów utrzymania placówek oświatowych”. 

Jednym z działań ww. programu jest stworzenie metropolitalnego obserwatora szkolnego. 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja demograficzna, postępujące przemiany organizacyjne 

i własnościowe w placówkach szkolnych oraz konieczność wypracowania wspólnej dla całej 

metropolii polityki oświatowej (lub przynajmniej koordynowania polityk lokalnych), stwarzają 

zapotrzebowanie na ciągłe badania monitorujące sytuację na rynku edukacyjnym.   
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Ramy dla funkcjonowania systemu edukacji w Polsce wyznacza obecnie Ustawa o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991 r., w której określono obligatoryjne zadania samorządów lokalnych, 

dotyczące m. in. kształtowania i monitorowania sieci szkolnej. Zgodnie z zapisami tej Ustawy, 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców związanych z szkolnictwem podstawowym i gimnazjalnym 

spoczywa na władzach gminy, natomiast władze powiatu są organem prowadzącym dla szkół 

specjalnych.  

 W celu usprawnienia zarządzania oświatą na poziomie lokalnym samorządy gminne tworzą 

różnego rodzaju dokumenty oświatowe lub określają realizację programów oświatowych 

w dokumentach strategicznych. Tworzenie polityk oświatowych, opracowanych w oparciu o procesy 

demograficzne i prognozy ludności, jest wyzwaniem dla samorządów gminnych i powiatowych. 

Wieloletnie programy oświatowe, wyznaczające kierunek rozwoju edukacji w jednostkach 

terytorialnych, pozwalają prognozować liczbę dzieci i młodzieży w szkołach oraz zaplanować wydatki 

związane z ewentualną rozbudową bazy szkolnej. Jak wynika z informacji otrzymanych z gmin 

Metropolii Poznań, jedną z nielicznych gmin aglomeracji poznańskiej, która posiada opracowaną 

politykę oświatową jest gmina miejsko-wiejska Murowana Goślina. Polityka oświatowa miasta 

i gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 realizuje zapisy Strategii rozwoju Miasta i Gminy 

Murowana Goślina na lata 2007 – 2020, w szczególności programu 2.3. Rozwój usług społecznych 

i jest dostosowana do aktualnych uwarunkowań demograficznych w gminie. Poza gminą Murowana 

Goślina, politykę oświatową w Metropolii Poznań, posiada również gmina Tarnowo Podgórne 

i miasto Luboń. W Poznaniu nie ma aktualnie obowiązującego dokumentu polityki oświatowej 

(ostatni dokument Polityki oświatowej dla miasta Poznania pochodzi z 2006 roku), a zapisy 

dotyczące podnoszenia warunków kształcenia w szkołach zostały zapisane w Strategii rozwoju 

Miasta Poznania do 2030 w programie: Wysoka jakość edukacji i wychowania. Jednym z celów 

szczegółowych realizacji programu jest m. in.: racjonalizacja sieci szkół i dostosowanie sieci placówek 

szkolnych do potrzeb mieszkańców. 

 

Diagnoza  

W roku szkolnym 2013/2014 na obszarze Metropolii Poznań funkcjonowało 211 szkół 

podstawowych dla dzieci i młodzieży, do których uczęszczało 58 219 uczniów. Najwyższym 

współczynnikiem skolaryzacji (stosunek liczby uczniów w szkołach do liczby dzieci w wieku szkolnym) 

charakteryzuje się miasto Poznań (108,12), co oznacza, że do szkół podstawowych w Poznaniu 

uczęszczają dzieci spoza Poznania. W Metropolii Poznań zlokalizowanych jest również 137 

gimnazjów dla młodzieży, do których  uczęszczało 26 376 uczniów. Najwyższe współczynniki 

skolaryzacji charakteryzują gminę Suchy Las i Puszczykowo (wskaźnik w obu gminach wynosi 107,7) 

oraz Poznań (103,7). Do gimnazjów tych uczęszcza zatem młodzież zamieszkująca poza obszarem 

tych gmin.  

Należy podkreślić, że na obszarze Metropolii Poznań funkcjonują liczne szkoły niepubliczne, dla 

których organami prowadzącymi są m. in.: fundacje (7 szkół), stowarzyszenia (17 szkół), organizacje 

wyznaniowe (4 szkoły), osoby fizyczne (6 szkół), osoby prawne (4 szkoły) i uczelnie wyższe (1 szkoła). 

Rozwijanie szkolnictwa niepublicznego może być remedium na zmiany demograficzne związane ze 

spadkiem liczby uczniów. Na uwagę zasługuje przykład gminy Skoki, w której na funkcjonujące 

4 szkoły podstawowe dla dzieci (bez specjalnych), aż 3 prowadzone są przez Stowarzyszenie 

Edukacyjne Tęcza. Szkoły te zlokalizowane są w małych miejscowościach w gminie (Lechlin, 
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Rejowiec, Jabłkowo), a łącznie uczęszcza do nich zaledwie 162 uczniów. Lokalizacja szkół na 

obszarach peryferyjnie położonych względem ośrodka gminnego jest ważna z uwagi na postulowaną 

równość w dostępie do edukacji na obszarach wiejskich. 

 

Tab. 60. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne dla dzieci i młodzieży w Metropolii Poznań  

Jednostka te-

rytorialna 

Liczba 

szkół 

podstawo-

wych 

Liczba 

uczniów w 

szkołach pod-

stawowych 

Współczynnik 

skolaryzacji- 

szkolnictwo 

podstawowe 

Liczba  

gimna-

zjów 

Liczba 

uczniów szkół 

gimnazjalnych 

Współczynnik 

skolaryzacji-

szkolnictwo 

gimnazjalne 

Buk 4 767 93,49 1 425 95,14 

Czerwonak 5 1533 90,45 3 636 81,85 

Dopiewo 8 1471 78,71 2 591 79,05 

Kleszczewo 3 611 98,79 2 249 100,84 

Komorniki 4 1438 77,65 1 338 49,32 

Kostrzyn 6 1126 92,18 6 550 92,14 

Kórnik 4 1285 68,98 2 535 65,06 

Luboń 4 1920 91,92 2 976 100,52 

Mosina 9 1735 87,83 6 819 80,57 

Murowana Goślina 5 997 93,98 2 476 92,94 

Oborniki 10 2145 96,97 6 1018 91,67 

Pobiedziska 7 1283 96,23 4 597 89,31 

Puszczykowo 2 610 96,18 3 325 107,74 

Rokietnica 2 805 67,83 1 284 59,19 

Skoki 4 613 93,11 1 288 95,68 

Stęszew 5 874 95,88 2 457 94,98 

Suchy Las 4 1229 91,01 4 616 107,69 

Swarzędz 6 2773 85,7 5 1274 87,13 

Szamotuły 9 1875 100,95 5 942 101,83 

Śrem 11 2572 100,36 8 1318 94,68 

Tarnowo Podgórne 5 1826 98,02 2 643 92,34 

Poznań 94 28 731 108,12 69 13019 103,74 

Metropolia 211 58 219 91,11 137 26376 89,25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

  

   Ustawa o systemie oświaty precyzuje, że droga dziecka z domu do szkoły nie może być 

dłuższa niż 3 km (dla uczniów klas I - IV szkół podstawowych) oraz 4 km (dla uczniów klas V i VI szkół 

podstawowych oraz uczniów gimnazjów). W przypadku gdy odległości do szkoły są przekroczone, 

gmina ma obowiązek zapewnić uczniom bezpłatny transport oraz opiekę w czasie przewozu lub 

zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. 

 Jak wynika z przeprowadzonej analizy, najlepszą dostępnością do szkół podstawowych 

charakteryzuje się miasto Poznań. W przypadku Poznania, w zasadzie cały obszar znajduje się 

w zasięgu ekwidystanty 3 km (poza fragmentem północnej części miasta). Najgorszą dostępnością 

przestrzenną do szkół podstawowych w Metropolii Poznań charakteryzuje się północna część gminy 

Kórnik (Borówiec, Kamionki). Jak wynika z danych otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 

zapewnienie mieszkańcom tych obszarów dostępu do szkoły publicznej związane jest 

z koniecznością zorganizowania dowozu do szkół podstawowych. Największa liczba uczniów na 
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obszarze gminy Kórnik (i całej metropolii) dowożona jest do Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie 

(400 uczniów). Jak wynika z informacji przekazanych przez gminę Kórnik, sytuacja ta ma ulec 

poprawie (dojazdy generują znaczne koszty dla budżetu gminy), poprzez budowę kompleksu 

edukacyjnego (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) w Kamionkach w 2015 roku. 

Słabszą dostępnością przestrzenną do szkół podstawowych cechują się również gminy: Kleszczewo, 

Pobiedziska i Stęszew (w gminach tych do szkół podstawowych dowożonych jest ponad 25% dzieci 

w wieku szkoły podstawowej).  

 Badanie dostępności przestrzennej do szkół gimnazjalnych potwierdza relatywnie dobrą 

dostępność do szkół gimnazjalnych w Poznaniu. Podobnie, jak w przypadku szkół podstawowych, 

najsłabszą dostępnością w metropolii cechują się gminy drugiego pierścienia oraz obszary 

peryferyjne gmin. Skutkiem gorszej dostępności pewnych obszarów jest konieczność dowożenia 

uczniów do szkół.  

 Gminy sąsiadujące ze sobą organizują dowożenie dzieci do szkół gminnych. Jednym 

z przykładów takich obszarów przygranicznych jest gmina Suchy Las i Rokietnica, gmina Murowana 

Goślina i Pobiedziska, gmina Pobiedziska i Kostrzyn. Jak wynika z informacji otrzymanych z gminy 

Pobiedziska miesięczny koszt dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i placówek 

przedszkolnych w tym dzieci niepełnosprawnych to 29 713 zł (2013). W gminie Kostrzyn dowozy 

dzieci do szkół to koszt ok. 35 900 zł (2014). W związku z kosztami ponoszonymi przez budżet 

gminny, zasadnicze jest pytanie o zasadność budowania nowych szkół na granicach gmin. Problem 

powinien być rozwiązywany poprzez współpracę międzygminną oraz uzgadnianie zapisów 

planistycznych. Zasadność zastosowania tego typu rozwiązań powinna być rozpatrywana w oparciu 

o szczegółowe analizy finansowe i demograficzne, a także możliwości prowadzenia szkół przez 

organy samorządowe lub niesamorządowe. W przypadku budowania szkół na obszarach 

peryferyjnych, słabo zaludnionych, pojawia się dodatkowo kwestia równości dzieci i młodzieży 

w dostępie do edukacji, która nie jest bez znaczenia w obliczu postulowanej w ostatnich latach 

poprawie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej. 

 

Kierunki 

Lokalizacja nowych szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz likwidacja szkół powinna być 

efektem analiz i długofalowych prognoz demograficznych. Przykładem tego typu badań może być 

analiza lokalizacji szkół na tle udziału dzieci i młodzieży w populacji ogółem, a badanie to znajduje 

swoje uzasadnienie tylko wówczas, gdy prowadzone jest dla mniejszych niż gmina jednostek 

przestrzennych (dzielnice, sołectwa, obwody szkolne, obręby ewidencyjne). Jak wynika z informacji 

pozyskanych z gmin Metropolii Poznań, w znacznej większości gmin nie planuje się budowy szkoły 

podstawowej w najbliższych latach. Budowa nowych szkół podstawowych planowana jest 

w Poznaniu (Umultowo), w gminie Komorniki (Plewiska), w gminie Kórnik (Kamionki) oraz w gminie 

Tarnowo Podgórne (Sady). W gminach Tarnowo Podgórne, Pobiedziska, Luboń i Komorniki również 

rozważa się rozbudowę istniejącej bazy szkolnej.  

Problemy związane z organizacją szkolnictwa gimnazjalnego, z uwagi na poważny spadek liczby 

młodzieży gimnazjalnej w ostatnich latach, są, jak się wydaje, najbardziej dotkliwe, biorąc pod uwagę 

konieczność dostosowanie oferty edukacyjnej do warunków demograficznych. W centrum 

i śródmieściu miasta Poznania doszło do gwałtownego spadku liczby młodzieży w wieku szkoły 

gimnazjalnej i znaczna większość szkół samorządowych odnotowała spadek liczby uczniów. Skutki 



 
 

 

 

355 

5.6. HANDEL I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
5.6.2. Edukacja 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

niżu demograficznego stały się wyraźnie odczuwalne na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego 

również w gminach powiatu poznańskiego tzw. „drugiego pierścienia” (Murowana Goślina, Stęszew, 

Buk, Pobiedziska). Należy zaznaczyć, że planowanie sieci szkolnej powinno być perspektywiczne, 

zaplanowane na co najmniej 5 – 10 lat. Biorąc pod uwagę liczebność dzisiejszych roczników dzieci 

uczęszczających do szkół podstawowych, za kilka lat należy spodziewać się wzrostu liczby młodzieży 

gimnazjalnej w Metropolii Poznań. Największy wzrost liczby uczniów w szkołach gimnazjalnych 

nastąpić powinien za ok. 6 – 7 lat, kiedy do szkół gimnazjalnych uczęszczać zaczną dzieci z lat 

2008 – 2009. Zamykanie szkół gimnazjalnych nie może być zatem działaniem uwarunkowanym 

wyłącznie aktualną sytuacją demograficzną, gdyż odtworzenie bazy szkolnej w praktyce jest dużo 

trudniejsze niż jej likwidacja.  

 

IV Szkolnictwo ponadgimnazjalne  

Wprowadzenie  

 W polskim systemie oświaty szkoły ponadgimnazjalne są czwartym etapem edukacyjnym. 

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie publicznych  szkół 

ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa 

sportowego, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do 

zadań własnych powiatu. Zgodnie z art. 9 Ustawy o systemie oświaty szkoły ponadgimnazjalne dzielą 

się na następujące typy: 

a. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, 

b. trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

c. czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego, 

d. szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie 

dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 

e. trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego przysposobienie do pracy. 

 Kształcenie w liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych trwa zatem 

3 lata, a w technikum 4 lata.  

 Poznań jest najważniejszym ośrodkiem szkolnictwa ponadgimnazjalnego w regionie. Poznańskie 

placówki ponadgimnazjalne są dla młodzieży szczególnie atrakcyjne, ze względu na swą szeroką 

i wyspecjalizowaną ofertę kształcenia. Rozwój bogatej oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

w Metropolii Poznań (szczególnie zawodowego) jest jednym z czynników kształtujących 
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zróżnicowany rynek pracy. Konieczność wspierania szkolnictwa ponadgimnazjalnego zapisana 

została również w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej w programie 3.4. Współpraca systemu 

edukacji z gospodarką.  

 

Diagnoza 

 Młodzież zamieszkująca Metropolię Poznań najczęściej wybiera kształcenie w liceach 

ogólnokształcących. W roku szkolnym 2013/2014 na obszarze Metropolii Poznań funkcjonowało 58 

liceów ogólnokształcących dla młodzieży, w których naukę pobierało 12 569 uczniów. Według 

rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektywy” w Poznaniu zlokalizowane są licea i technika 

osiągające najwyższe wyniki egzaminów maturalnych na tle kraju. Najlepszymi poznańskimi liceami 

(w pierwszej 100-tce) jest LO św. Marii Magdaleny (43. pozycja), II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny 

Modrzejewskiej (54. pozycja) i I LO im. Karola Marcinkowskiego (63. pozycja). Najlepszym technikum 

w Poznaniu jest Technikum Komunikacji (5. pozycja). W pierwszej 100-tce znajdują się: Technikum 

Łączności (12 pozycja), Technikum Budowlane w ZSB nr 1 (25. pozycja), Technikum Energetyczne 

(41. pozycja).  

 

Tab. 61. Stan szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Metropolii Poznań 

Jednostka 
terytorialna 

Licea ogólnokształcące Technika 
Zasadnicze szkoły 

zawodowe 

Liczba szkół 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

techników 
Liczba 

uczniów 
Liczba szkół 

Liczba 
uczniów 

Buk 1 35 0 0 1 134 

Czerwonak 1 119 1 200 0 0 

Dopiewo 0 0 0 0 0 0 

Kleszczewo 0 0 0 0 0 0 

Komorniki 0 0 0 0 0 0 

Kostrzyn 0 0 0 0 0 0 

Kórnik 1 120 1 51 0 0 

Luboń 0 0 0 0 0 0 

Mosina 1 14 1 88 1 169 

Murowana Goślina 0 0 0 0 1 141 

Oborniki 1 374 2 422 2 270 

Pobiedziska 1 47 0 0 0 0 

Puszczykowo 1 294 0 0 0 0 

Rokietnica 0 0 2 249 1 46 

Skoki 0 0 0 0 0 0 

Stęszew 0 0 0 0 0 0 

Suchy Las 0 0 0 0 0 0 

Swarzędz 3 259 1 470 1 496 

Szamotuły 2 525 2 521 1 269 

Śrem 3 582 3 975 2 456 

Tarnowo Podgórne 1 148 0 0 0 0 

Poznań 42 12 569 20 7144 12 1893 

Metropolia 58 15 086 33 10 120 22 3874 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.  
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W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało 20 techników dla młodzieży, w których naukę 

pobierało 7144 uczniów. Młodzież zamieszkująca Metropolię Poznań ma możliwość zdobywania 

kwalifikacji w wielu zawodach. Na obszarze miasta Poznania zlokalizowane są m. in. Technikum 

Ekonomiczno-Handlowe, Technikum Samochodowe, Technikum Ekonomiczno-Administracyjne Nr 

1, Technikum Łączności, Technikum Gastronomiczne, Technikum Komunikacji, Technikum 

Przemysłu Spożywczego, Technikum Poligraficzno-Administracyjne, Technikum Elektryczno-

Elektroniczne, Technikum Architektury Krajobrazu-Budowlane. W powiecie poznańskim 

zlokalizowane są: Technikum w Bolechowie (gm. Czerwonak), Technikum w Kórniku, Technikum 

w Mosinie, dwa technika w Rokietnicy (jedno z siedzibą w Poznaniu) oraz Technikum w Swarzędzu. 

Technika zlokalizowane są również w gminie Śrem, Oborniki i Szamotuły. Szkolnictwo zawodowe 

skoncentrowane jest głównie w Poznaniu (14 szkół), choć zasadnicze szkoły zawodowe 

zlokalizowane są również w Swarzędzu, Śremie, Murowanej Goślinie, Obornikach, Buku, Mosinie, 

Szamotułach i Rokietnicy.  

Jak wynika z przeprowadzonej analizy rozmieszczenia szkół ponadgimnazjalnych na tle udziału 

dzieci i młodzieży w wieku 0 – 17 lat, sieć szkół ponadgimnazjalnych nie jest dostosowana do 

uwarunkowań demograficznych, gdyż szkoły te zlokalizowane są na obszarach o najniższym udziale 

osób w tym przedziale wiekowym (w Poznaniu i miejscowościach gminnych). W najbliższych latach 

wzrośnie liczba młodzieży na obszarach najbardziej juwenilnych (pierwszy pierścień gmin 

metropolii), co spowoduje zwiększone zapotrzebowanie mieszkańców na szkoły ponadgimnazjalne 

poza Poznaniem.  

 

Kierunki 

Koncentracja szkół ponadgimnazjalnych jest wyraźna w Poznaniu. Poznańskie szkoły 

ponadgimnazjalne zlokalizowane są głównie w ścisłym centrum miasta Poznania, bądź w starych 

dzielnicach śródmiejskiej części Poznania – na Jeżycach, Wildzie, Grunwaldzie, a więc głównie 

w dzielnicach południowych i zachodnich, co zapewne związane jest z historycznym 

i urbanistycznym rozwojem miasta Poznania. Taka lokalizacja szkół ponadgimnazjalnych na terenie 

centrum i śródmieścia miasta Poznania wpływa na kierunki dojazdów uczniów z gmin sąsiadujących, 

czemu sprzyjają dogodne powiązania komunikacyjne: tramwajowe, autobusowe i kolejowe (bliskość 

dworca głównego PKP).  

W przypadku szkolnictwa ponadgimnazjalnego odległość ucznia od szkoły nie jest brana pod 

uwagę przy lokalizacji tych szkół – tak jak to ma miejsce w przypadku szkół podstawowych 

i gimnazjalnych, i nie jest uregulowana żadnymi przepisami prawnymi. Powoduje to znaczną 

mobilność młodzieży w zakresie dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych. Jak wynika z badań 

przeprowadzonych w listopadzie 2013 roku przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM do szkół 

ponadgimnazjalnych w Poznaniu dojeżdża głównie młodzież z powiatu poznańskiego – z Lubonia – 

809 uczniów, ze Swarzędza – 709 uczniów, z Czerwonaka (656 uczniów), z Tarnowa Podgórnego – 

601 uczniów, z Komornik – 577 uczniów, z Mosiny – 537 uczniów oraz z Dopiewa – 534 uczniów.  

W rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego konieczne jest monitorowanie nie tylko 

zapotrzebowania na nowe szkoły ponadgimnazjalne, ale również rynku pracy. Istotne jest podjęcie 

współpracy samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz instytucji rynku pracy w celu dalszego 

dostosowania oferty szkolnictwa do warunków gospodarczych.  
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Rekomendacje dla polityk lokalnych 

Organizacja i integracja sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Metropolii Poznań, z uwagi 

na powiatowy charakter zarządzania, nie jest zadaniem łatwym. W przypadku szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego rozmieszczenie młodzieży nie jest czynnikiem realnie wpływającym na 

lokalizację szkół. Młodzież ponadgimnazjalna posiada większe możliwości dojazdu do szkoły 

(mobilność, możliwość samodzielnego korzystania z transportu publicznego), a istotna dla niego 

pozostaje zatem nie odległość do szkoły, ale jej prestiż i osiągane wyniki nauczania. Do wyzwań 

w Metropolii Poznań w najbliższych latach należy z pewnością monitorowanie wyników nauczania, 

wzmacnianie szkolnictwa zawodowego oraz systematyczne polepszanie współpracy szkół 

z przedstawicielami rynku pracy.   
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Mapa 65. 
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Mapa 66. 
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Mapa 67. 
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Mapa 68. 
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 Mapa 69. 
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Urszula Kaczmarek, Edyta Bąkowska 

5.6.3. Usługi zdrowotne, socjalne 

i bezpieczeństwo publiczne 

Wprowadzenie 

Utrzymanie (ochrona) bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najstarszych, jeżeli w ogóle 

nie najstarszym, zadaniem publicznym wiążącym się ściśle z podstawową funkcją władzy publicznej. 

Działania odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę życia, zdrowia, mienia 

regulują ustawy i rozporządzenia, a nadzorują ministrowie właściwi d.s. bezpieczeństwa. Planowanie 

i organizacja systemu bezpieczeństwa odbywa się na poziomie wojewódzkim, z tego względu 

organem właściwym w zakresie zadań są wojewodowie. Ponadto, wybrane zadania z zakresu 

bezpieczeństwa stanowią kompetencje samorządów powiatowych i gminnych. Metropolia Poznań 

należy do obszarów o stosunkowo niskim zagrożeniu bezpieczeństwa. Celem opracowania jest 

charakterystyka struktury i organizacji działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

publiczne i usługi zdrowotne w Metropolii Poznań identyfikując główne zagrożenia społeczne 

i dostępność do usług im zapobiegającym.  

Jednym z podstawowych czynników warunkujących poziom jakości życia ludności jest 

dostępność do pomocy medycznej w momentach zagrożenia zdrowia i życia. Zróżnicowane 

rozmieszczenie ludności, stan i jakość sieci drogowej oraz liczebność zdarzeń wymagających 

interwencji służb ratowniczych w zasadniczy sposób wpływają na konieczność rozmieszczenia 

zespołów ratownictwa medycznego tak, aby zapewnić odpowiedni poziom zaspokojenia potrzeby 

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców metropolii.  

System ratownictwa medycznego w Polsce jest regulowany na podstawie Ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006.191.1410 z późniejszymi zmianami) 

i towarzyszących jej rozporządzeń. Nadzoruje go minister właściwy do spraw zdrowia, z kolei 

planowanie i organizacja systemu odbywa się na poziomie wojewódzkim, z tego względu organem 

właściwym w zakresie zadań systemu są wojewodowie. W organizacji systemu ratownictwa 

medycznego najistotniejsze znaczenie ma czas reakcji zespołów ratownictwa medycznego 

(określany jako czas dojazdu do poszkodowanego od momentu przyjęcia zgłoszenia). Zgodnie 

z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym rozróżnia się dwie izochrony dojazdu: 8 i 15 

minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców oraz 15 i 20 minut na pozostałym terenie. W efekcie 

ludność zamieszkująca obszary podmiejskie jest bardziej narażona na dłuższe oczekiwanie na 

przybycie zespołu ratownictwa medycznego. 

W odniesieniu do Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. 

doskonalenie systemu ratownictwa medycznego, współpraca samorządów z wojewodą w zakresie 

planowania liczby i rozmieszczenia jednostek ratownictwa, a także koordynowanie jego integracji 

z innymi służbami bezpieczeństwa publicznego należy do podstawowych zadań w ramach 4 osi 

strategicznej – Usługi społeczne (program 4.5. Bezpieczeństwo publiczne). 
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Stosunkowo wysokie nasycenie infrastrukturą społeczną z zakresu usług zdrowotnych 

i socjalnych, przy ogólnie niskim poziomie patologii i problemów społecznych (choć silnie 

zróżnicowanym w obrębie poszczególnych gmin) sprawia, że dostępność do tych usług jest dobra, 

chociaż często niewystarczająca. Jak wykazują opracowania ekspertów współcześnie o wiele częściej 

problemy rozwiązywane są nie poprzez nowe inwestycje a innowacje i zmiany w zarządzaniu. 

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa stanowią cel operacyjny Strategii rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego 2020 (cel operacyjny 9.5. Budowa regionalnych systemów zabezpieczania 

i reagowania na zagrożenia). Zagadnienie dostępności do usług zdrowotnych i socjalnych zawiera cel 

operacyjny 8.3. Strategii – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej oraz cel 

operacyjny 8.5.Wzmacnianie włączenia społecznego i  8.6.Wzmocnienie systemu usług i pomocy 

społecznej.   

W odniesieniu do Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. 

doskonalenie systemu bezpieczeństwa publicznego należy do podstawowych zadań w ramach 4 osi 

strategicznej - Usługi społeczne (program 4.5. Bezpieczeństwo publiczne w metropolii). 

 

Diagnoza 

Lecznictwo szpitalne stanowi zasadniczy element systemu bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Szpitale gromadzą ponad połowę zasobów materialnych i osobowych systemu ochrony zdrowia, 

pochłaniają większość nakładów inwestycyjnych ponoszonych na ochronę zdrowia. W zależności od 

zakresu i rodzaju oferowanych usług zdrowotnych stosuje się  podział placówek szpitalnych na:  

� szpitale podstawowe (4 specjalistyczne oddziały: internistyczny, pediatryczny, chirurgiczny, 

ginekologiczno-położniczy),  

� szpitale wieloprofilowe (obok 4 podstawowych co najmniej 3 dodatkowe specjalistyczne), 

� szpitale jednoprofilowe (udzielające świadczeń 1 dodatkowej specjalizacji).  

Na terenie Metropolii Poznań funkcjonują wszystkie kategorie szpitali, a ich bogata oferta 

świadczeń medycznych stawia ją wśród czołowych ośrodków w zakresie ochrony zdrowia w kraju. 

Poznań jest wyspecjalizowanym ośrodkiem usług zdrowotnych o znaczeniu ponadlokalnym, gdzie 

leczeni są pacjenci nie tylko z miast i gmin metropolii, ale również z całego obszaru województwa 

wielkopolskiego i województw sąsiednich. Koncentracja usług zdrowotnych w Poznaniu związana 

jest z wyspecjalizowaną ofertą świadczenia usług oraz funkcjonowaniem w Poznaniu Uniwersytetu 

Medycznego, który kształci kadrę medyczną w wielu specjalizacjach. Nie dziwi zatem fakt, że 

wskaźnik liczby mieszkańców przypadających na 1 łóżko w szpitalach ogólnych jest w Poznaniu na 

poziomie 91, co świadczy o bardzo dobrej dostępności szpitali w mieście (średnio dla Polski 280). 

Dostępność wyznaczona tym wskaźnikiem jest dużo słabsza dla obszarów gmin sąsiednich (około 

400), ale z uwagi na bliską odległość do Poznania metropolia ma wysoki stopień bezpieczeństwa 

zdrowotnego. Część szpitali dysponuje niewystarczającą bazą lokalową, wymaga remontów 

i rozbudowy. Główne problemy ich funkcjonowania spowodowane są ograniczeniami prawno-

finansowymi, które powodują, że za mało jest łóżek dla pacjentów długoterminowych. Jak twierdzą 

specjaliści, brakuje ustawy o sieci szpitali, która pokazałaby, ile powinno być łóżek, jakiej specjalności 

i gdzie, by zapewnić bezpieczeństwo pacjentom w regionie.  

Szpitale w metropolii prowadzone są przez różne podmioty samorządowe (powiatowe (5), 

miejskie (2), wojewódzkie (7-Lutycka, Centrum Pulmonologiczne – szpital w Poznaniu i Ludwikowie, 
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Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań, ul. Garbary, Szpital Dziecięcy – ul. Krysiewicza, 

Nowowiejskiego, Niegolewskich), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1 – ul. Dojazd), Uniwersytet 

Medyczny im. K. Marcinkowskiego (6 szpitali klinicznych oraz Centrum Stomatologii). Lecznictwo 

w metropolii opiera się na publicznych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej. Część z nich 

przekształciła się w spółki prawa handlowego. Stąd lecznictwo publiczne wspierane jest w metropolii 

przez niepubliczne placówki lecznicze, które dzieli się na niepubliczne szpitale prywatne 

i niepubliczne szpitale samorządowe (np. Szpital Powiatowy w Puszczykowie). W całej metropolii  

funkcjonuje 41 szpitali, z czego 8 poza Poznaniem oraz 11 niepublicznych szpitali prywatnych. 

 Udział pomocy społecznej w wydatkach gmin metropolii jest niewielki. Odsetek 

beneficjentów pomocy jest niski z uwagi na dobrą sytuację na rynku pracy i w związku z tym małe 

bezrobocie, które jest w Polsce główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej. Infrastrukturę 

z zakresu bezpieczeństwa socjalnego stanowi wiele różnorodnych placówek wsparcia osób 

niepełnosprawnych, dzieci oraz osób starszych i chorych (warsztaty, placówki terapii zajęciowej itp.). 

Główny element tej infrastruktury tworzą m.in. domy pomocy społecznej. W 2014 działało 19 

Domów Pomocy Społecznej, z czego 9 w Poznaniu, oraz 2 w gminie  Dopiewo (Lisówki, Skórzewo), 

2 w Puszczykowie, 2 w Śremie, 1 w Luboniu, 1 w Pobiedziskach oraz 1 w Czapurach (gm. Mosina) 

i 1 w Przybrodzie w gminie Rokietnica.  

 Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku, na system zarządzania kryzysowego 

Metropolii Poznań składają się gminne centra zarządzania kryzysowego, powiatowe i miejskie 

centrum zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Według 

Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego zagrożeniami tymi 

są: zagrożenie powodziowe, epidemia ludzka, zagrożenia radiologiczne. Od 2012, a właściwie 2013 

roku, działa w Wielkopolsce zintegrowany system powiadamiania ratunkowego pod numerem 112, 

który działa w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu. 

Utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego, obok ochrony bezpieczeństwa ludzi, jest 

podstawowo określoną funkcją Policji, zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

Na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego za funkcjonowanie policji odpowiedzialny jest 

Komendant Miejski Policji w Poznaniu powoływany przez Wielkopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Policji, po zasięgnięciu opinii starosty. Strukturę organizacyjną Komendy tworzą 

wydziały trzech głównych służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji 

w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.  

 Na terenie całej metropolii funkcjonuje 21 komisariatów policji, z czego 7 na terenie miasta 

Poznania (Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Północ, Wilda, Stare Miasto, Targi). Pozostałe 

komisariaty znajdują się w większości gmin powiatu poznańskiego z wyłączeniem Dopiewa 

i Kleszczewa, w których działają jedynie rewiry dzielnicowych oraz Rokietnicy. W Śremie, 

Szamotułach i Obornikach zlokalizowane są Komendy Powiatowe Policji. W Skokach działa 

Komisariat Policji podporządkowany Komendzie Powiatowej w  Wągrowcu. 

 Jednym z elementów struktury organizacyjnej policji wchodzących w skład mechanizmu 

przeciwdziałania, wykrywania i zapobiegania przestępczości wśród nieletnich jest Policyjna Izba 

Dziecka zlokalizowana przy ul. Winogrady 142, będąca placówką opieki doraźnej. Do podstawowych 

zadań Izby należy zapewnienie całodobowej, doraźnej opieki wychowawczej zatrzymanym 

nieletnich oraz prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej. Zasięg terytorialny 
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Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu, poza powiatem poznańskim i miastem Poznań, obejmuje także 

21 powiatów województwa wielkopolskiego.  

 Inną placówką opieki doraźnej jest Punkt Interwencji Kryzysowej zlokalizowany przy ulicy 

Niedziałkowskiego 30 w Poznaniu, w którym przez całą dobę dyżurują psychologowie, prawnicy 

i pracownicy socjalni oraz policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komendy 

Wojewódzkiej w  Poznaniu. W Punkcie Interwencji Kryzysowej wszelką możliwą pomoc mogą 

uzyskać osoby, które zetknęły się z jakimkolwiek przestępstwem lub padły jego ofiarą. Jest to jedna 

z niewielu takich placówek w Polsce. 

 Działania Policji na terenie metropolii wspierają straże miejskie lub gminne, stanowiące 

samorządowe formacje mundurowe. Straż miejska ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju 

i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności 

publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy w zakresie określonym 

w przepisach o ruchu drogowym, o wiele mniejszym niż policja. Współdziała z właściwymi 

podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii 

technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. W aglomeracji takie 

służby posiada 9 gmin. Obok Poznania straż miejska działa w Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej 

Goślinie i Puszczykowie. W Suchym Lesie, Swarzędzu i Tarnowie Podgórnym funkcjonuje straż 

gminna. 

 Głównymi podmiotami w działaniach ratowniczych są straż pożarna i ratownictwo medyczne.  

Organizacją i koordynacją działań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze 

aglomeracji poznańskiej zajmuje się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą przy 

ul. Wolnica 1 w Poznaniu. Na terenie metropolii działa 13 jednostek ratowniczo-gaśniczych 

Państwowej Straży Pożarnej (JRG) oraz 105 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 29 

należących do KSRG  (tab. 62.). 

     Warto wspomnieć, że Poznań jest jednym z głównych w kraju ośrodków szkolenia aspirantów PSP 

i ochotników OSP, gotowych do natychmiastowego działania.  

  
Tab. 62. Lokalizacja i zasięg działania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej 
na terenie Metropolii Poznań 

Jednostka Lokalizacja Zasięg działania 

JRG 1  
(specjalność - ratownictwo wodne) 

Poznań, ul. Wolnica 1 Stare Miasto i Winogrady (do ul. 
Słowiańskiej) oraz fragment Jeżyc (do ul. 
Kościelnej). 

JRG 2 Poznań, ul. Grunwaldzka 16a Grunwald i Jeżyce oraz gmina Tarnowo 
Podgórne, Buk i Dopiewo. 

JRG 3  
(specjalność - ratownictwo owadów 
błonkoskrzydłych) 

Poznań, ul . Warszawska 349 Zawady i Osiedle Warszawskie oraz gminy 
Murowana Goślina i Kostrzyn  

JRG 4  
(COO - Grupa Poszukiwawczo-
Ratownicza) 

Poznań, ul. Hetmańska 82 Poznań-Górczyn, ul. Głogowska, most 
Dworcowy, następnie ulice: Towarowa, 
Królowej Jadwigi, most Królowej Jadwigi, 
rzeka Warta, granica m. Poznania, miasta 
Luboń i Puszczykowo gminy Komorniki 
i Stęszew. 

JRG 5 Poznań, os. Bolesława Chro-
brego 122 

Winogrady i Piątkowo oraz gminy Suchy 
Las i Rokietnica 



 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

 

368
5 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

Jednostka Lokalizacja Zasięg działania 

JRG 6  
(COO - Grupa Ratownictwa 
Chemicznego) 

Krzesiny, ul. Rudzka 1, Franowo oraz gminy Kórnik i Kleszczewo 

JRG 7  
(specjalność - ratownictwo 
techniczne) 

Poznań, ul. Bobrzańska Rataje 

JRG 8  
(specjalność Powiatowy Ośrodek 
Szkolenia OSP, ratownictwo 
owadów błonkoskrzydłych) 

Bolechowo Gmina Czerwonak 

JRG 9  Mosina Gmina Mosina 

JRG Śrem Śrem powiat śremski 

JRG Szamotuły Szamotuły Powiat szamotulski 

JRG Oborniki Oborniki Powiat obornicki 

JRG Wągrowiec Wągrowiec Powiat wągrowiecki, Gmina Skoki 

Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

 

Ponadto na terenie miasta Poznań funkcjonują jednostki nie będące w strukturach PSP, ale 

włączone do KSRG: 

� 3 Ochotnicze Straże Pożarne: Mistral (Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego), 

� Głuszyna (ratownictwo techniczne), Grupa Ratownictwa Specjalistycznego (działania 

poszukiwawcze w otwartym terenie i na miejscu katastrof budowlanych, psy ratownicze), 

� Zakładowa Straż Pożarna Portu Lotniczego Poznań - Ławica, będącego w stanie samodzielnie 

zwalczać skutki pożarów, katastrof lotniczych i innych miejscowych zagrożeń na terenie 

lotniska Ławica, 

� Zakładowa Służba Ratownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, specjalizującego się 

w ratownictwie pojazdów szynowych, ściśle współpracującego i wymieniającego doświadczeń 

z PSP w Poznaniu, 

� Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krzesinach. 

 

Tab. 63. Jednostki OSP (Zarządy Oddziałów Gminnych i Miejskich Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych) w Metropolii Poznań 

Nazwa gminy 
Liczba 

jednostek 
Jednostki OSP 

ZOM-G   Buk 6 
Buk (KSRG) / Dakowe Suche / Dobieżyn / Niepruszewo / Szewce / 
Otusz 

ZOG   Czerwonak 2 Czerwonak / Promnice 

ZOG   Dopiewo 3 Dopiewo / Zakrzewo / Palędzie 

ZOG   Kleszczewo 5 Kleszczewo / Gowarzewo / Komorniki / Krzyżowniki / Zimin 

ZOG   Komorniki 1 Plewiska 

ZOM-G   Kostrzyn 3 Kostrzyn / Brzeźno / Gułtowy 

ZOM-G   Kórnik 5 Kórnik / Czmoń / Szczytniki / Kamionki /   Radzewo 

ZOM   Luboń 1 Luboń 

ZOM-G   Mosina 6 Mosina / Krajkowo / Nowinki / Pecna / Radzewice / Żabinko 
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Nazwa gminy 
Liczba 

jednostek 
Jednostki OSP 

ZOM-G Murowana Goślina 9 
Murowana Goślina / Białężyn / Boduszewo / Długa Goślina / 
Łopuchów / Mściszewo / Nieszawa / Rakownia / Uchorowo 

ZOM-G  Pobiedziska 5 Pobiedziska / Biskupice / Latalice / Kociałkowa Górka / Węglewo 

ZOM Puszczykowo 1 Puszczykowo 

ZOM   Poznań 5 
Głuszyna / Krzesiny / Osiedle Kwiatowe / Grupa Ratownictwa 
Specjalistycznego Mistral 

ZOG   Rokietnica 4 Rokietnica / Napachanie / Mrowino / Przybroda 

ZOM-G   Stęszew 3 Stęszew / Strykowo / Słupia 

ZOG   Suchy Las 4 Suchy Las / Golęczewo / Chludowo / Zielątkowo 

ZOM-G   Swarzędz 2 Swarzędz / Kobylnica 

ZOM-G   Tarnowo Podgórne 3 Tarnowo Podgórne / Ceradz Kościelny / Lusowo 

ZOMG Śrem 7 
Śrem (jednostka wodna) / Błociszewo / Orkowo / Wyrzeka / Dalewo 
/ Pysząca / Niesłabin 

ZOMG Szamotuły 9 
Brodziszewo / Jastrowo / Koźle / Krzeszkowice / Otorowo / 
Pamiątkowo / Przecław / Szamotuły / Baborowo 

ZOMG Oborniki 14 
Oborniki / Dąbrówka Leśna / Ocieszyn / Kiszewo / Objezierze / 
Nowołoskoniec / Świerkówki / Maniewo / Uścikowo / Chrustowo / 
Rożnowo /  Bąblin / Pacholewo / Nieczajna / Podlesie 

ZOG Skoki 7 
Skoki / Bliżyce / Potrzanowo / Kuszewo / Rościnno 
/ Kakulin / Lechlin 

 

Razem SMP 105 
29 jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego 

Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Metropolii 

Poznań. 

 

 Metropolia Poznań jest obszarem o dużym potencjale społeczno-gospodarczym. Korzystne 

warunki środowiskowe obszaru, na którym praktycznie nie występują nagłe i nieprzewidywalne 

zjawiska przyrodnicze (katastrofy i klęski żywiołowe) wskazują w głównej mierze na społeczno-

gospodarczy charakter występujących tu zagrożeń.  

 Na podstawie obserwowanych interwencji wymienionych służb, do podstawowych zagrożeń 

dotyczących bezpieczeństwa osobistego zalicza się kradzieże (w tym samochodowe), demoralizację 

i przestępczość nieletnich, narkomanię a przede wszystkim przestępczość i wykroczenia na drogach. 

Odpowiada to strukturze interwencji straży pożarnej, gdzie największy udział mają nie pożary 

(niecałe 30%) a zdarzenia miejscowe (głównie wypadki drogowe oraz usuwanie skutków powodzi, 

nawalnych opadów i silnych wiatrów). Z analizy danych statystycznych KM PSP w Poznaniu wynika, 

że rejonem operacyjnym najbardziej obciążonym działaniami ratowniczymi jest obszar obejmujący 

swym zasięgiem dzielnicę Grunwald o wysokim wskaźniku gęstości zaludnienia oraz gminy Swarzędz 

i Śrem oraz Oborniki i Tarnowo Podgórne, gdzie największe zagrożenie płynie ze strony drogi 

krajowej nr 11.  

Obecnie na terenie Metropolii Poznań funkcjonuje 6 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych 

(SOR), z czego 3 zlokalizowane są w Poznaniu, a pozostałe w: Puszczykowie, Szamotułach oraz 

Śremie. 5 spośród 6 funkcjonujących na terenie Metropolii SOR posiada całodobowe lądowiska. 

Ponadto Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia znajdujący się przy ul. Szwajcarskiej 

w Poznaniu posiada status Centrum Urazowego. 
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Tab. 64. Struktura interwencji JRG w Metropolii Poznań 

Gmina 
Ogółem 

zdarzeń 
Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Buk 135 20 111 4 

Czerwonak 218 80 126 12 

Dopiewo 192 68 110 14 

Kleszczewo 84 20 61 3 

Komorniki 175 46 116 13 

Kostrzyn 113 28 82 3 

Kórnik 264 64 173 27 

Luboń 218 63 144 11 

Mosina 256 71 171 14 

Murowana Goślina 169 39 127 3 

Pobiedziska 268 53 207 8 

Puszczykowo 77 12 62 3 

Rokietnica 127 22 95 10 

Stęszew 163 31 123 9 

Suchy Las 174 30 124 20 

Swarzędz 463 144 289 30 

Tarnowo Podgórne 297 41 243 13 

Śrem 385 133 237 15 

Oborniki 352 99 237 16 

Szamotuły powiat 868 198 651 19 

Skoki 82 32 50 0 

Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, 2014. 

 

Zgodnie z analizą rozmieszczenia Zespołów Ratownictwa Medycznego i zasięgów jednostek, 

poza gminami Skoki oraz Kostrzyn Wielkopolski , posiadają one zadowalający poziom dostępności 

do mieszkańców Metropolii w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia. Na uwagę zasługują jednak 

obszary położone peryferyjnie, których odległość od miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa 

medycznego przekłada się na niekorzystny czas dojazdu.  

Analiza dostępności Zespołów Ratownictwa Medycznego opierała się na określeniu 

ekwidystant o zasięgu 8 oraz 15 km (izochrony odpowiednio 8 i 15 minut) od punktów lokalizacji 

zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Wykonane przy użyciu narzędzi GIS bufory nie 

uwzględniają czasu rzeczywistego interwencji, a jedynie szacunkową wartość biorącą pod uwagę 

średnią prędkość ambulansu (60 km/h). 

Ze względu na wojewódzki poziom organizacji systemu konieczne było rozpatrzenie poziomu 

i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gmin Metropolii w ujęciu szerszym, 

biorącym pod uwagę jednostki ratownictwa medycznego oraz szpitalne oddziały ratunkowe 

zlokalizowane poza granicami Metropolii, pozwalającymi na zwiększenie dostępności do obszarów 

peryferyjnych Metropolii. 

Jak wynika z analizy liczby wypadków oraz ich częstotliwości przeprowadzonej na potrzeby 

Wojewódzkiego planu działania Państwowego Sytemu Ratownictwa Medycznego kwestia 

skuteczności działania Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) w pierwszej kolejności 

uzależniona jest od ich odpowiedniej dyslokacji. Drugorzędnym zaś elementem jest liczba ZRM 



 
 

 

 

371 

5.6. HANDEL I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
5.6.3. Usługi zdrowotne, socjalne i bezpieczeństwo publiczne 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

pozostających w stałej dyspozycji. Analizy czasu dotarcia ZRM przeprowadzone na potrzeby 

wspomnianego Planu wskazują  w niektórych przypadkach na przekroczenie czasu dotarcia 

jednostek na miejsce zdarzenia (określonego w art. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym). Przyczyn takich sytuacji należy dopatrywać się w: 

− uwarunkowaniach geograficznych wpływających na dostępność komunikacyjną do miejsc 

zlokalizowanych w trudno dostępnych kompleksach leśnych, z dala od głównych dróg; 

− wielkości rejonu operacyjnego i liczby obsługujących go jednostek ratowniczych; 

− liczebności zdarzeń zachodzących równocześnie wymagających interwencji jednostek 

z sąsiednich rejonów operacyjnych. 

 

Tab. 65. Liczba Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego 

(ZRM) (Specjalistycznych – S i Podstawowych – P) na terenie Metropolii Poznań (2014 r.) 

Jednostka terytorialna SOR 
ZRM 

S P 

Buk 0 0 1 

Czerwonak 0 0 1 

Dopiewo 0 0 0 

Kleszczewo 0 0 0 

Komorniki 0 0 0 

Kostrzyn 0 0 0 

Kórnik 0 0 1 

Luboń 0 1 0 

Mosina 0 1 0 

Murowana Goślina 0 0 0 

Oborniki 0 1 0 

Pobiedziska 0 0 1 

Puszczykowo 1 0 0 

Rokietnica 0 0 0 

Skoki 0 0 0 

Stęszew 0 0 1 

Suchy Las 0 0 0 

Swarzędz 0 1 1 

Szamotuły 1 1 0 

Śrem 1 1 0 

Tarnowo Podgórne 0 0 1 

Poznań 3 5 7 

powiat poznański 1 2 7 

Metropolia 6 11 14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wojewódzkiego planu działania Państwowego Sytemu Ratownictwa Medycznego, 2014. 
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Kierunki rozwoju infrastruktury zdrowotnej 
i bezpieczeństwa publicznego 

Z uwagi na szczególnie trudne warunki leczenia dzieci (zbyt mała liczba łóżek) samorząd 

wojewódzki planuje budowę nowego Szpitala Matki i Dziecka przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. 

Przewidywany koszt inwestycji realizowanej w 2017 roku wynosi około 500 mln zł. W planach jest 

również powstanie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Poznaniu przy ul. Lutyckiej na około 

150 łóżek. Obecnie pacjenci najczęściej dowożeni są do szpitali w Kościanie i Gnieźnie. Placówka ta 

ma powstać w 2017 roku, a jej koszt to koło 15 mln zł.  

Wśród nowych inwestycji infrastruktury zdrowotnej znajduje się ponadto Instytut i Ośrodek 

Radioterapii Protonowej, który ma się zajmować wdrażaniem nowatorskiej metody leczenia 

nowotworów. Z placówek tych będą korzystać chorzy z pięciu województw zachodniej Polski. 

Inwestorem jest samorząd wojewódzki, który koszty budowy i początków działalności (ok. 330 mln 

zł) ma zamiar współfinansować ze środków unijnych. Główna część inwestycji powstanie na 

poznańskim kampusie Morasko. Dwuhektarową działkę na ten cel przekazał Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza.  

Wobec trendów demograficznego starzenia się społeczeństwa powinna zwiększyć się 

dostępność do oddziałów geriatrycznych i długookresowych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych. 

W metropolii istnieje zaledwie 12 hospicjów i oddziałów szpitalnych opieki paliatywnej tzw. zakłady 

opiekuńczo-lecznicze (Puszczykowo, Koziegłowy, Szamotuły, Śrem, Owińska oraz 7 w Poznaniu).  

Dostępność domów pomocy społecznej nie jest wystarczająca w obliczu starzenia się 

społeczeństwa metropolii. 

Chodzi także o takie kształtowanie obszarów chronionych aby do zdarzenia dysponowane były 

podmioty straży pożarnej mogące podjąć działania najszybciej ze względu na gotowość operacyjną 

i wyposażenie sprzętowe – bez względu na granice administracyjne. W planach PSP jest włączenie 

do KSRG jednostki straży w Kostrzynie. Jak pokazują mapy czasu dotarcia do zdarzenia J RG wyraźnie 

wymagający wsparcia jest teren gmin Kórnik i Kleszczewo, tj południowo-wschodnia część 

metropolii. 

Zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

przewidziane jest uruchomienie na terenie Metropolii Poznań dwóch kolejnych Szpitalnych 

Oddziałów Ratunkowych: w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Specjalistycznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, którego stworzenie uzależnione jest od powstania 

nowej siedziby Zespołu przy ul. Kurlandzkiej w Poznaniu. Z kolei budowa SOR w Szpitalu Klinicznym 

im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

została zgłoszona do projektów strategicznych z zakresu sektora zdrowie na lata 2014 – 2020. 

Inwestycje te w sposób istotny wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców Metropolii.  

Wyzwaniem w zakresie systemu ratownictwa medycznego jest relokacja w najbliższych latach 

zespołów ratownictwa medycznego pozwalających na poprawę ich dostępności do wszystkich 

mieszkańców metropolii. Zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne planowane jest utworzenie specjalistycznego zespołu ratownictwa 

medycznego w Puszczykowie oraz podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Skokach 

i Kostrzynie Wielkopolskim, a także relokacja zespołu stacjonującego obecnie w Bolechowie do 

Murowanej Gośliny. Działania te mają charakter priorytetowy, w kontekście ochrony zdrowia i życia 

mieszkańców na tych obszarach.  
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Rekomendacje dla polityk lokalnych 

Większość problemów z którymi borykają się służby bezpieczeństwa aglomeracji poznańskiej 

związanych jest z koniecznością integrowania wszelkich służb i instytucji odpowiedzialnych za 

szeroko rozumiane ratownictwo. Jednocześnie konieczne jest usprawnianie systemu 

bezpieczeństwa, w którym duże znaczenie ma także sprawność funkcjonowania wielu innych 

podmiotów, takich jak służba zdrowia, służby bezpieczeństwa, policja, dyrekcje dróg odpowiedzialne 

za budowę sieci bezkolizyjnych dróg i wiele innych. 

Ustawowym obowiązkiem samorządów jest współpraca z wojewodą w trakcie opracowywania 

planu działania systemu ratownictwa medycznego, w którym określane są liczba i miejsce lokalizacji 

jednostek ratownictwa medycznego. Ze względu na wojewódzki poziom organizacji systemu 

niniejszy dokument zawiera rekomendacje dla gmin Metropolii w zakresie negocjacji rozmieszczenia 

nowych zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych zgodnych 

z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Z uwagi na 

poprawiające się bezpieczeństwo w zakresie dostępności zespołów ratownictwa medycznego do 

mieszkańców Metropolii na uwagę zasługiwać powinna także jakość świadczeń, zmierzająca ku 

zwiększeniu liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego oraz sprawności i integracji 

działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.  
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Mapa 70. 
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Mapa 71. 
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Mapa 72. 
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Mapa 73. 
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Emilia Bogacka, Paweł Motek 

5.6.4. Infrastruktura sportowa 

Wprowadzenie  

Celem opracowania jest przedstawienie rozmieszczenia istniejących obiektów infrastruktury 

sportowej, zlokalizowanych na obszarze Metropolii Poznań, a także wskazanie obiektów 

infrastruktury sportowej o charakterze ponadlokalnym, których modernizacja jest konieczna oraz 

zaproponowanie lokalizacji nowych obiektów infrastruktury sportowej. W Metropolii Poznań 

zlokalizowane są liczne obiekty infrastruktury sportowej, w zdecydowanej większości są to obiekty 

wykorzystywane na co dzień w celach edukacyjnych w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz w 

powszechnie uprawianym sporcie amatorskim. Ich stan oraz  dostępność decydują o jakości życia 

mieszkańców, determinując ich aktywność fizyczną oraz formy spędzania wolnego czasu. 

O metropolitalnym charakterze infrastruktury sportowej decyduje infrastruktura sportowa o zasięgu 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym, dzięki której miasta i gminy metropolii mogą 

uczestniczyć w ponadlokalnych rozgrywkach sportowych oraz organizować imprezy rangi 

mistrzostw Polski, Europy i świata. Podkreślenia wymaga fakt, że rozwój sportu profesjonalnego jest 

warunkiem koniecznym do prawidłowego rozwoju sportu amatorskiego. Stanowi bodziec do 

uprawiania kariery sportowej przez dzieci i młodzież. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są obiekty infrastruktury sportowej, czyli obiekty 

wykorzystywane do czynnego uprawiania sportu, zarówno przez amatorów, jak 

i profesjonalistów. Obiektem sportowym o charakterze ponadlokalnym jest obiekt infrastruktury 

sportowej wykorzystywany w zawodach sportu profesjonalnego rangi co najmniej mistrzostw 

Polski. Obiekty infrastruktury sportowej o charakterze ponadlokalnym wpływają na wizerunek 

Metropolii Poznań w Polsce i na świecie. Są również potrzebne do rozgrywania zawodów w sporcie 

profesjonalnym. 

Istotna, z powodu wymaganej zgodności opracowania z właściwymi dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi wyższego szczebla, była analiza zawartych w nich zapisów 

dotyczących infrastruktury sportowej. W Strategii Rozwoju Kraju 2020, opracowanej przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2012 roku, kwestia infrastruktury sportowej nie jest 

poruszana. W dokumencie są tylko wzmianki o szeroko pojętym sporcie i dotyczą one aktywności 

sportowej mieszkańców jednostek terytorialnych najniższego szczebla. 

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 nie ma wielu wzmianek 

o infrastrukturze sportowej. Wizja zagospodarowania na poziomie krajowym w 2030 zakłada dostęp 

wszystkich mieszkańców do podstawowych usług publicznych, czyli m.in. sportu. Z kolei 

z przedstawionej mapy infrastruktury społecznej wyższego rzędu (do której zalicza się szkolnictwo 

wyższe, kulturę, wyspecjalizowaną służbę zdrowia oraz sport) wynika, że liczba miejsc w obiektach 

sportowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym w Poznaniu jest niższa tylko od Warszawy 

i Wrocławia. Tym, co zwraca uwagę jest fakt, że wśród miast wojewódzkich miasta takie jak 
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wspomniana wcześniej Warszawa i Wrocław, a także Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, 

Rzeszów posiadają większy niż Poznań odsetek liczby miejsc w obiektach sportowych, które są 

dopiero w realizacji.  

W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku znajduje się przydatne, 

z punktu widzenia tego opracowania, podsumowanie dotyczące najważniejszych zamierzeń 

rozwojowych wynikających z dokumentów strategicznych samorządów w województwie 

wielkopolskim. Biorąc pod uwagę wszystkie samorządy, wśród 19 wyróżnionych dziedzin, sport 

znalazł się na stosunkowo wysokim 7. miejscu, za komunikacją, infrastrukturą komunalną, ochroną 

środowiska, oświatą i nauką, kulturą oraz turystyką. Kwestia sportu pojawia się w strategii 

dwukrotnie, w pierwszym i czwartym celu strategicznym (w sumie są cztery cele strategiczne). Na 

cel strategiczny 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku, składa się osiem celów 

operacyjnych, w których cel operacyjny 1.6 Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji 

poznańskiej jako ośrodka metropolitarnego o znaczeniu europejskim dotyczy m.in. sportu. Cel ten 

ma być realizowany m.in. przez rozwój funkcji konferencyjnych i kongresowych oraz sportowych 

o charakterze regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Rozwój funkcji sportowych na tych 

poziomach nie jest możliwy bez odpowiedniej infrastruktury sportowej o charakterze 

ponadlokalnym. Drugi raz zagadnienie sportu pojawia się w celu strategicznym 4. Wzrost spójności 

i bezpieczeństwa społecznego w jednym z jego siedmiu celów operacyjnych, a mianowicie w celu 

operacyjnym 4.7 Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu: „Sport i rekreacja 

pełnią dwojaką rolę w rozwoju regionu. Z jednej strony stanowić powinny jedną z dziedzin 

gospodarki, a z drugiej, są sposobem poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Cel ten realizowany 

będzie przede wszystkim poprzez: inwestycje poprawiające stan infrastruktury sportu i rekreacji, 

inwestycje w przedsiębiorstwa świadczące usługi w tym zakresie, programy aktywizujące 

mieszkańców dla sportu i rekreacji.”  

W dokumencie Strategia rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 zapisany 

został się program strategiczny 4.4. Metropolia sportu. Celem programu jest wzrost zainteresowania 

sportem, upowszechnienie aktywności fizycznej, stworzenie możliwości sportowego 

współzawodnictwa mieszkańców miasta i poszczególnych gmin metropolii, rozbudowa nowoczesnej 

infrastruktury sportowej, w tym powstanie obiektów klasy międzynarodowej. Do najważniejszych 

działań w kontekście infrastruktury sportowej należą działania: 

� 4.4.1. Metropolitalna sieć infrastruktury olimpijskiej. Rozbudowa sieci obiektów sportowo-

rekreacyjnych najwyższej klasy, które będą wykorzystywane przez sportowców krajowych 

i zagranicznych w ramach przygotowań do ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów 

sportowych z jednoczesnym umożliwieniem częściowego dostępu dla mieszkańców 

metropolii. 

� 4.4.2. Sport u podstaw. Tworzenie we wszystkich gminach sieci ogólnodostępnych obiektów 

sportowych dla popularnych dyscyplin – ich wybór powinien nawiązywać do tradycji regionu, 

zainteresowań mieszkańców i opierać się na masowym, rodzinnym charakterze. 

Z kolei w programie 1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej 

w wizji sukcesu pojawia się zapis o zoptymalizowaniu lokalizacji ponadlokalnych elementów 

infrastruktury społecznej, w tym sportu. 
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W projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru 

Metropolitalnego znajdują się zapisy dotyczące rozwoju sportu o randze metropolitalnej. Część 

z nich odnosi się do obiektów infrastruktury sportowej, a mianowicie:  przebudowa Toru 

wyścigowego „Poznań” oraz podniesienie jego znaczenia do centrum sportów motorowych,  

rozbudowa kompleksu sportowo–rekreacyjnego wokół Areny (modernizacja hali, budowa boisk 

sportowych i nowoczesnych placów zabaw, modernizacja torów łuczniczych i basenu letniego), 

budowa wielofunkcyjnej hali sportowo–widowiskowej (10 – 15 tys. widzów), rozbudowa kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego w Golęcinie, zwiększenie znaczenia Toru Regatowego Malta, jako centrum 

sportów wodnych, rozbudowa i zwiększenie atrakcyjności kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

wokół Stadionu Miejskiego. 

 

Diagnoza infrastruktury sportowej 

Zakres przestrzenny opracowania stanowi miasto Poznań i 21 gmin wchodzących w skład 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Dane na temat stanu infrastruktury sportowej w metropolii 

pochodzą z 30 czerwca 2014 roku. Informacje dotyczące obiektów infrastruktury sportowej 

uzyskano z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego oraz urzędów miast i gmin. Dane te dotyczyły liczby, rodzaju oraz lokalizacji 

poszczególnych obiektów infrastruktury sportowej. 

Rekomendowana w Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej 

(2012) inwentaryzacja bazy sportowej nie tylko pod względem ilościowym, ale także jakościowym, 

która uwzględniałaby czas budowy obiektu, okres jego maksymalnej eksploatacji oraz liczbę osób 

mogących skorzystać z obiektu, nie została zrealizowana. Taki katalog obiektów ułatwiłby 

sprecyzowanie zapotrzebowań w zakresie budowy nowych obiektów sportowych oraz ustalenie 

inwestycji priorytetowych, w tym także modernizację obiektów istniejących.  

Największy udział w strukturze rodzajowej obiektów sportowych posiadają korty tenisowe, 

sale gimnastyczne, a najmniejszy hale widowiskowo-sportowe i kryte pływalnie (ryc. 41). 

W diagnozie stanu istniejącej infrastruktury sportowej skoncentrowano się na podstawowych 

obiektach sportowych, a mianowicie stadionach sportowych, boiskach piłkarskich, płytach 

piłkarskich, halach widowiskowo-sportowych (44x22 m i większe), halach sportowych (36x18/19 m), 

salach gimnastycznych (24x12 m), salkach gimnastycznych (18x9 m i mniejsze), krytych pływalniach 

i kortach tenisowych. Wyżej wymieniona infrastruktura sportowa na terenie Metropolii Poznań liczy 

712 obiektów, z których 300 (42,8%) zlokalizowanych jest na terenie Poznania (ryc. 38.). Wśród gmin 

z największą liczbą obiektów sportowych są: Kórnik (37), Swarzędz (31), Rokietnica (29), Skoki (27), 

a najmniejszą: Suchy Las i Dopiewo (9), Kostrzyn i Mosina (10), Kleszczewo (11). 

Podstawowe wskaźniki poziomu rozwoju infrastruktury sportowej (liczba mieszkańców/obiekt 

sportowy oraz liczba obiektów sportowych/km2) zostały przedstawione na rycinie 42.  
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Ryc. 40. Struktura rozmieszczenia podstawowych obiektów sportowych w jednostkach Metropolii 
Poznań (2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin i DSiT UMWW. 

 

Ryc. 41. Struktura rodzajowa obiektów sportowych w Metropolii Poznań (2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin i DSiT UMWW. 
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Ryc. 42. Wskaźniki poziomu rozwoju infrastruktury sportowej w Metropolii Poznań (2014 r.)  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gmin, DSiT UMWW i GUS. 

 

W województwie wielkopolskim funkcjonuje „Program rozwoju bazy obiektów sportowych 

województwa wielkopolskiego” kierowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego. W ramach tego projektu od 2000 roku dofinansowano wybudowanie lub 

wyremontowanie 212 obiektów sportowych na terenie województwa wielkopolskiego, z czego 36 

na obszarze Metropolii Poznań. W najbliższym czasie na terenie metropolii powstaną: hala 

widowiskowo-sportowa (53x36x9 m) Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Przystań, boisko 

wielofunkcyjne (44x22 m) w Puszczykowie przy ul. Kościelnej 7, boisko wielofunkcyjne (90x60, 

sztuczna trawa) w Suchym Lesie, rejon ul. Fortecznej, kryta pływalnia (25x12,5 m) w Tarnowie 

Podgórnym przy ul. Nowa/Solidarności (w ramach AQUAPARKU). 

Zgodnie z przyjętą na wstępie definicją obiektu infrastruktury sportowej o charakterze 

ponadlokalnym, do takich obiektów na terenie Metropolii Poznań można zaliczyć zlokalizowane na 

terenie Poznania Termy Maltańskie, Tor Regatowy Malta, INEA Stadion, Arenę, Park Tenisowy 

Olimpia oraz Tor Poznań w Przeźmierowie. 

� Termy Maltańskie  
Na terenie Term Maltańskich znajduje się basen sportowy o długości 50 m (jeden z dwunastu 

basenów olimpijskich w Polsce) z trybunami mogącymi pomieścić 4000 osób. Na tym obiekcie 

mogą odbywać się imprezy rangi mistrzostw Świata i Europy. Obok znajduje się basen 

o głębokości 5 m z wieżą do skoków. W basenie tym mogą odbywać się zawody sportowe rangi 

mistrzowskiej w wielu dyscyplinach wodnych m.in. pływaniu synchronicznym, piłce wodnej, 

freedivingu, nurkowaniu itd.10 

 

                                                           
10 Informacje ze strony internetowej Term Maltańskich www.termymaltanskie.com.pl (dostęp 08.09.2014). 
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� Tor Regatowy Malta  
Tor Regatowy Malta, zlokalizowany w centrum miasta na Jeziorze Maltańskim, to jeden 

z najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu na świecie: pozwala na rozgrywanie zawodów 

rangi mistrzowskiej w następujących sportach wodnych – w kajakarstwie, kanadyjkarstwie, 

wioślarstwie, smoczych łodziach. Tylko od 2010 roku na Torze Regatowym Malta odbyło się 15 

imprez mistrzowskich: MŚ Seniorów w Kajakarstwie (2010), PŚ w kajakarstwie (2011, 2012, 

2013), MŚ weteranów w wioślarstwie (2011), Kwalifikacje Olimpijskie w kajakarstwie (2012), 

MŚ w para-kajakarstwie (2012), MŚ w Kajak Polo (2012), ME Juniorów i U23 w Sprincie 

Kajakowym (2013), Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Master w wioślarstwie (2013), ME 

w Kajak Polo (2013), Akademickie ME w wioślarstwie (2013), Otwarte Międzynarodowe 

Mistrzostwa Masters (2014), MŚ w Smoczych Łodziach (2014)11. 

� INEA Stadion  
Stadion piłkarski jest własnością miasta, a na co dzień użytkuje go Lech Poznań, drużyna 

ekstraklasy. Znany jako Stadion Miejski w Poznaniu lub po prostu „Bułgarska” (potoczna nazwa 

używana przez kibiców Lecha), oficjalnie od 14 czerwca 2013 roku nazywa się INEA Stadion. 

Stadion, wybudowany w latach 1968 – 80, przeszedł gruntowną modernizację w latach 

2003 – 2010. Był jedną z czterech polskich aren rozgrywanego na terenie Polski i Ukrainy EURO 

2012. 

� Arena  
Hala widowiskowo-sportowa Arena, oddana do użytku w 1974 r., lata świetności w sporcie ma 

już za sobą. Już od kilku lat żadna poważna impreza sportowa o międzynarodowym charakterze 

nie odbyła się w tym obiekcie. Ostatni mecz popularnej wśród polskich kibiców Ligi Światowej 

siatkarzy w poznańskiej Arenie został rozegrany 28 lipca 2008 roku, a ME w koszykówce 

mężczyzn w dniach 7 – 9 września 2009 roku. Obecnie Arena wykorzystywana jest na koncerty, 

ale przeważnie na targi mieszkaniowe, ślubne, czy też minerałów i muszli. Sporadycznie 

organizowane są zawody sportowe. 

� Park tenisowy Olimpia  
Największy ośrodek tenisowy w Poznaniu, w którym znajduje się 12 kortów. Jest gospodarzem 

międzynarodowego turnieju Poznań Open. 

� Tor Poznań  
Zlokalizowany w Przeźmierowie tor wyścigowy dla samochodów, motocykli i kartów, gości 

wiele imprez o charakterze ponadlokalnym. Jeździł na nim m.in. Robert Kubica. 

Do silnych stron infrastruktury sportowej o charakterze ponadlokalnym należy zaliczyć: 

bogactwo rodzajów obiektów sportowych, basen olimpijski (Termy Maltańskie) na najwyższym 

poziomie europejskim, stadion piłkarski na najwyższym poziomie europejskim, Tor Regatowy Malta 

- obiekt na najwyższym poziomie światowym oraz stosunkowo dobrą dostępność transportem 

publicznym do większości obiektów. 

Do słabych stron infrastruktury sportowej o charakterze ponadlokalnym należy zaliczyć: brak 

nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, wymagający remontu stan Areny, brak, postulowanego 

przez lokalne środowisko motorowe, stadionu żużlowego oraz brak nowoczesnego stadionu 

lekkoatletycznego (oba w planach na obszarze Golęcina). Ze względu na lokalizację w pobliżu gęstej 

                                                           
11 Źródło: strona internetowa POSiR Oddział Malta www.malta.poznan.pl (dostęp 30.08.2014) 
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zabudowy, większość dużych obiektów sportowych nie dysponuje odpowiednią liczbą miejsc 

parkingowych. 

Istotnymi dokumentami w kontekście zagadnienia infrastruktury sportowej o charakterze 

ponadlokalnym są Strategia rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 oraz Strategia rozwoju Miasta 

Poznania do roku 2030. Aktualizacja 2013. 

W dokumencie powstałym w 2009 roku sportowi został poświęcony program strategiczny 

„Sportowy Poznań”. Celem programu było m.in. zwiększenie znaczenia Miasta Poznania jako 

rozpoznawalnego za granicą ośrodka sportu Cel ten wpasowywał się w założenia niniejszego 

opracowania. Realizacja celów programu miała nastąpić w wyniku m.in. następujących planowanych 

działań/projektów: rozbudowę infrastruktury sportowej, aktywność w staraniach o organizację 

międzynarodowych imprez sportowych – utrzymanie roli Poznania jako ważnego ośrodka sportu 

w Polsce oraz zaistnienie w świadomości jako centrum sportu na świecie, doskonalenie poziomu 

i profesjonalizmu funkcjonowania poznańskich klubów, których działalność w przyszłości ma 

zaowocować udziałem w rozgrywkach ponadkrajowych i organizacją imprez sportowych o znacznie 

wyższej randze i atrakcyjności dla mieszkańców oraz sport jako element tożsamości miasta Poznania 

i instrument kreowania jego wizerunku. 

Istotnym działaniem dla polityki przestrzennej jest więc dalsza rozbudowa infrastruktury 

sportowej, która pozwoli na utrzymanie roli Poznania jako ważnego ośrodka sportu w Polsce, 

a w wybranych dyscyplinach, także w Europie i na świecie. Wspomniane działania sprawiłyby, że 

sport stałby się elementem tożsamości miasta Poznania i instrumentem kreowania jego wizerunku. 

Podkreślana w programie rozbudowa infrastruktury sportowej miała obejmować m.in. następujące 

obiekty o charakterze ponadlokalnym: 1) wybudowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-

widowiskowej mieszczącej kilkunastotysięczną widownię (10 000 – 15 000), by móc organizować 

imprezy sportowe o najwyższej randze – MŚ, ME do 2014 roku, 2) przejęcie terenów kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego na Golęcinie od Policji oraz jego rozbudowa do 2011 roku, 3) podniesienie 

znaczenia Toru Regatowego Malta jako centrum sportów wodnych, 4) modernizacja torów 

łuczniczych koło Areny, 5) podniesienie znaczenia „Toru Poznań” jako centrum sportów motorowych 

do 2015 roku, 6) modernizacja boisk i rozbudowa boisk do hokeja na trawie przy ul. Promienistej do 

2014 roku. Takie obiekty infrastruktury sportowej z pewnością miałyby charakter ponadlokalny 

i spowodowałyby wzrost roli Poznania na arenie sportowej.  

Kolejnym ważnym elementem programu strategicznego „Sportowy Poznań” była aktywność w 

staraniach o organizację międzynarodowych imprez sportowych – utrzymanie roli Poznania jako 

ważnego ośrodka sportu w Polsce oraz zaistnienie w świadomości jako centrum sportu w Europie 

(proces ciągły, 2010 - 2030). 

W zaktualizowanej Strategii rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 program strategiczny 

„Sportowy Poznań” jest kontynuowany. Celem głównym programu jest zwiększenie znaczenia 

Poznania jako ośrodka sportu i rekreacji rozpoznawalnego za granicą. Celami operacyjnymi są:  

1) odpowiednie przygotowanie infrastrukturalne i organizacyjne obiektów i klubów 

sportowych,  

2) wzmacnianie wizerunku miasta jako ośrodka sportu,  

3) propagowanie modelu aktywnego, zdrowego życia wśród mieszkańców Poznania.  

Jednym z działań strategicznych pierwszego celu operacyjnego jest rozbudowa infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej, w tym: wybudowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej 
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mieszczącej kilkunastotysięczną widownię (10 000-12 000), by móc organizować imprezy sportowe 

o najwyższej randze – MŚ, ME, rozbudowa terenów kompleksu sportowo-rekreacyjnego na 

Golęcinie, podniesienie prestiżu Toru Regatowego Malta jako centrum sportów wodnych, 

rozbudowa i zwiększenie atrakcyjności kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół Stadionu 

Miejskiego przy ul. Bułgarskiej, rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół Areny 

(modernizacja hali, budowa boisk sportowych i nowoczesnych placów zabaw, modernizacja torów 

łuczniczych, basenu letniego), podniesienie znaczenia „Toru Poznań” jako centrum sportów 

motorowych, rozbudowa boisk do hokeja na trawie przy ul. Promienistej, zwiększenie atrakcyjności 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Chwiałka” – modernizacja letniego parku wodnego 

i wyposażenia obiektu sportowego, zwiększenie atrakcyjności Ośrodka Przywodnego „Rataje” 

– budowa całorocznych kortów tenisowych wraz z infrastrukturą sanitarną, zadaszenie skateparku, 

budowa przystani nad rzeką z polem namiotowym, rozbudowa placów zabaw oraz wybudowanie 

boisk do zespołowych sportów plażowych oraz tworzenie warunków do rozbudowy bazy sportowej 

uczelni poznańskich.  

Wśród kluczowych projektów mających na celu realizacje drugiego działania strategicznego są 

m.in. promocja Poznania jako miasta – kandydata do organizacji imprez sportowych, promowanie 

obiektów sportowych jako elementów „tożsamości architektonicznej” miasta i jego sportowego 

charakteru, a także jako miejsc dających możliwość zaspokajania potrzeb rekreacyjnych 

i sportowych mieszkańców, wykorzystywanie międzynarodowych imprez sportowych jako 

narzędzi tworzenia wizerunku wewnętrznego miasta (kształtowania wizerunku miasta w oczach 

mieszkańców) oraz wizerunku zewnętrznego (imprezy kształtują specyficzny obraz miasta w oczach 

przyjezdnych, turystów i mediów). 

Analiza strategii rozwoju poszczególnych gmin Metropolii Poznań pod kątem zapisów 

dotyczących istniejącej i planowanej infrastruktury sportowej została przedstawiona w tab. 66. 

Uwzględniono informacje dotyczące celów lokalnych i ponadlokalnych (znalazły się w strategiach 

trzech gmin: Buku, Czerwonaka i Murowanej Gośliny), istnienie basenu i hali widowiskowo-

sportowej oraz inne zapisy dotyczące infrastruktury sportowej znajdujące się w opracowaniach.  

 

Tab. 66. Infrastruktura sportowa w strategiach rozwoju gmin Metropolii Poznań 

Gmina 
cele lo-
kalne 

cele ponadlokalne basen 
hala widowi-
skowo-spor-

towa 
inne 

Buk x 

x (funkcja łącznika mię-
dzy powiatami (centrum 
kulturalno-sportowe) 
szanse SWOT) 

o x 
hale sportowe (mocne 
strony) 

Czerwonak x 
x (Trzaskowo: plany 
utworzenia profesjonal-
nego pola do gry w golfa) 

x (moż-
liwa roz-
budowa) 

o 
dobrze rozwinięta infra-
struktura sportowa 

Dopiewo x - o x 
pożądana budowa obiek-
tów sportowo-rekreacyj-
nych 

Kleszczewo - - - x - 

Komorniki x - o x 
silne strony: doskonale 
rozwinięta infrastruktura 
sportowa 
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Gmina 
cele lo-
kalne 

cele ponadlokalne basen 
hala widowi-
skowo-spor-

towa 
inne 

Kostrzyn  - - - x - 

Kórnik x - x x - 

Luboń x - - x 
wystarczająca efektyw-
ność infrastruktury spor-
towej 

Mosina x X o x 
wystarczająca liczba boisk 
piłkarskich w dobrym sta-
nie 

Murowana Go-
ślina 

x 
x (Murowana Goślina 
centrum siatkówki w 
Metropolii Poznań) 

o x - 

Oborniki  - - x - - 

Pobiedziska x - - x 
silne strony: dogodna in-
frastruktura do uprawia-
nia sportu 

Puszczykowo x - o o 

silne strony: rozwinięta 
baza sportowa, istniejące 
tereny pod inwestycje 
sportowe 

Rokietnica x - - o (x) 
mocne strony: lepsza baza 
sportowa po wybudowa-
niu hali 

Skoki  x - - x  - 

Stęszew - - - -  - 

Suchy Las x - x x 
mocne strony: dobrze roz-
winięta infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna 

Swarzędz x - x x  - 

Szamotuły x - x x 
silne strony: bogata infra-
struktura sportowa 

Śrem x - x o 
silne strony: rozwijająca 
się infrastruktura spor-
towa 

Tarnowo Pod-
górne 

x - 
o (w reali-

zacji) 
x 

dobrze rozwinięta infra-
struktura sportowa jest 
mocną stroną gminy 
(SWOT) 

Objaśnienia znaków: x występowanie, o w planach, - brak wzmianki 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy strategii rozwoju gmin w Metropolii Poznań.  
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Kierunki rozwoju infrastruktury sportowej 

Celem działań kierunkowych dotyczących obiektów infrastruktury sportowej o charakterze 

ponadlokalnym jest czołowa pozycja Metropolii Poznań względem innych polskich metropolii oraz 

wyróżniająca pozycja wśród metropolii średniej wielkości (0,5 – 1 mln mieszkańców) w Europie. 

Cele szczegółowych działań kierunkowych są następujące:  

� wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej (o szerokim wachlarzu zastosowania 

– różne dyscypliny sportowe, koncerty, spektakle, festiwale), warianty lokalizacji: 1. teren 

Stadionu im. Szyca, 2. Park Kasprowicza, 3. Bułgarska/Ptasia,  

� budowa pola golfowego (Trzaskowo, gmina Czerwonak, lokalizacja wskazana w strategii 

rozwoju gminy),  

� modernizacja Areny,  

� modernizacja stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie,  

� modernizacja stadionu żużlowego na Golęcinie, 

� budowa profesjonalnego pola golfowego w Trzaskowie (gmina Czerwonak). 

Największym priorytetem miasta Poznania w perspektywie 2030 r. w zakresie obiektów 

infrastruktury sportowej  powinno być wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. 

Poznań, jedno z największych miast Polski, zasługuje na przyzwoity obiekt sportowy tego typu. Po 

pierwsze, szanse Poznania na organizację imprezy sportowej o międzynarodowym charakterze, 

wymagającej posiadania hali widowiskowo-sportowej, są znikome. Po drugie, nowoczesna hala 

widowiskowo-sportowa posiada szerokie zastosowanie – różne dyscypliny sportowe, koncerty, 

spektakle, festiwale itd. Po trzecie, istnieje możliwość komercyjnego wykorzystania (sprzedaż praw 

do nazwy hali, wynajem powierzchni reklamowych, wynajem sal konferencyjnych), która jest na tyle 

duża, że taki obiekt nie tylko ma szansę na samofinansowanie, ale również na zysk. Czynniki 

lokalizacji hali widowiskowo-sportowej w Poznaniu w poszczególnych wariantach lokalizacji zostały 

przedstawione w tabeli 67. 

 

Tab. 67. Hala widowiskowo-sportowa w Poznaniu – czynniki lokalizacji 

Czynnik  Stadion im. 
Szyca 

Okolice Parku 
Kasprowicza 

Bułgarska/Ptasia 

Dostępność 
transportem 
publicznym  

Autobus  + + + 

Tramwaj  + + + 

Dostępność 
transportem 
indywidualnym  

Miejsca parkingowe  - - - 

Bliskość autostrady  + - - 

Dostępność parku/wolnej przestrzeni 
(możliwość ewakuacji)  

+ + + 

Odległość  Od centrum  + + - 

Od dworca PKP/PKS  + + - 

Kolizja z zabudową mieszkaniową  - + - 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Przedstawiona w tabeli 68. charakterystyka wybranych hal widowiskowo-sportowych w Polsce 

uwypukla różnice między starszymi halami (Hala Stulecia, Arena, Hala Torwar) a nowszymi (Atlas 

Arena, Ergo Arena, Kraków Arena). Te drugie mają większą pojemność, a przede wszystkim 

pozwalają na rozgrywanie większej liczby dyscyplin sportowych. Ponadto ich zaplecze, a mianowicie 

punkty gastronomiczne, sanitariaty, szatnie, sale konferencyjne, siłownie są na dużo wyższym 

poziomie. Koszt budowy takiej hali stanowi mniej niż 50% kosztu budowy stadionu piłkarskiego, 

a możliwość wykorzystania i funkcjonalność są większe. 

 

Tab. 68. Charakterystyka wybranych hal widowiskowo-sportowych w Polsce 

Nazwa 

obiektu 
Miasto 

Rok 

otwarcia 

Liczba miejsc 

stałe+wysuwane/ 

maksymalna 

Dyscypliny sportowe 
Miejsca 

parkingowe 

Koszt 

budowy 

(w mln zł) 

Hala 

Stulecia  

Wrocław  1913 8000 koszykówka, piłka siatkowa  b.d. b.d. 

Arena  Poznań  1974 4200/5500 koszykówka, piłka siatkowa, 

piłka ręczna, futsal  

400 b.d. 

Hala 

Torwar  

Warszawa  1953 4000/4800 koszykówka, piłka siatkowa, 

hokej na lodzie, łyżwiarstwo 

figurowe, jeździectwo  

b.d. b.d. 

Atlas 

Arena  

Łódź  2009 10 049/13 806 koszykówka, piłka siatkowa, 

lekkoatletyka, gimnastyka, 

sporty walki, tenis, hokej na 

lodzie  

b.d. 287 

Ergo 

Arena  

Gdańsk/ 

Sopot  

2010 11 409/15 000 piłka ręczna, piłka siatkowa, 

koszykówka, tenis, tenis sto-

łowy, jeździectwo, sporty 

walki, lekkoatletyka, hokej na 

lodzie  

800 346 

Kraków 

Arena  

Kraków  2014 15 328/20 000 koszykówka, piłka siatkowa, 

piłka ręczna, futsal, badmin-

ton, sporty walki, podnosze-

nie ciężarów, hokej, łyżwiar-

stwo figurowe, szermierka, 

tenis stołowy, tenis ziemny, 

gimnastyka artystyczna, lek-

koatletyka, hokej na lodzie, 

łyżwiarstwo figurowe, short-

track, curling, łyżwiarstwo 

szybkie 

1341 

(garaże) 

363 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ponadto, w każdej gminie powinien znajdować się gminny ośrodek sportu, który stanowiłaby 

hala widowiskowo-sportowa (takowej brakuje w 5 gminach) oraz pływalnia kryta (takie funkcjonują 

w 7 gminach oraz w Poznaniu, kolejne 7 gmin wskazuje na konieczność budowy w strategiach 

rozwoju).  
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Do szans realizacji działań kierunkowych należą: możliwość organizacji imprez sportowych 

o międzynarodowym charakterze wymagających posiadania hali widowiskowo-sportowej (mityngi 

lekkoatletyczne, imprezy mistrzowskie w koszykówce, siatkówce itd.), powrót tradycji żużlowych do 

Poznania. 

Do barier realizacji działań kierunkowych należą: konieczność poniesienia sporych nakładów 

finansowych, niechęć społeczeństwa do powstania nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej po 

doświadczeniach związanych ze słabo wykorzystywanym stadionem piłkarskim przy ul. Bułgarskiej.
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Mapa 74. 
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Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła 

6. Kierunki rozwoju Metropolii Poznań – 
synteza 

 Koncepcja rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań prezentuje ujęcie zintegrowane, które  

dotyczy trzech aspektów: 

1. integracji przestrzennej, polegającej na powiązaniu uwarunkowań i czynników rozwoju 22 

lokalnych jednostek terytorialnych i wyznaczenie dla nich wspólnych kierunków rozwoju, 

równoważąc możliwości potrzeby, szanse i zagrożenia rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego 

w skali całej metropolii; 

2. integracji sektorowej, uwzględniającej koincydencję przestrzenną różnych funkcji: 

przyrodniczych, mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych i wypoczynkowych, w celu 

unikania kolizji przestrzennych, w tym związanych z niespójnością planowania na granicach 

gmin.; 

3. integracji planowania strategicznego i przestrzennego, polegającej na powiązaniu kierunków 

rozwoju przestrzennego z metropolitalnym planowaniem strategicznym, w tym Strategią 

rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 oraz Strategią Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.  

W opracowaniu za nadrzędny cel rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań przyjęto 

kształtowanie ładu przestrzennego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, racjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni, stosownie do europejskich norm środowiskowych, krajobrazowych 

i urbanistycznych oraz w zgodzie z potrzebami mieszkaniowymi, produkcyjnymi i wypoczynkowymi 

obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców metropolii. Cel ten został zapisany w osi strategicznej 

Gospodarka przestrzenna i środowisko w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia 

Poznań 2020. 

Główne cele opracowania nawiązują do podstawowych filarów rozwoju nowoczesnej 

metropolii, którymi są: 

1. Podniesienie konkurencyjności metropolii w sieci osadniczej kraju i Europy 

2. Wzrost spójności przestrzenno-funkcjonalnej metropolii. 

W celu osiągnięcia wskazanych wyżej celów, w ślad za strategicznymi i planistycznymi 

dokumentami Europejskimi (Europa 2020) i krajowymi (KPZK 2030, KSRR 2020) sformułowano 

następujące zasady rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań (zob. rozdział 2.3.): 

1. Zasada zintegrowanego planowania. 

2. Zasada zrównoważonego rozwoju. 

3. Zasada racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego. 

4. Zasada zwartej metropolii. 

5. Zasada pierwszeństwa regeneracji terenów zainwestowanych nad zajmowaniem terenów pod 

nową zabudowę. 

6. Zasada bilansowania potrzeb społeczno-gospodarczych i planowania nowych terenów 

inwestycyjnych. 

7. Zasada równoległej realizacji celów publicznych i prywatnych. 
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8. Zasada dobrego dostępu do usług na obszarze całej metropolii. 

9. Zasada energooszczędności struktur przestrzennych. 

10. Zasada koordynacji planowania przestrzennego i spójnego zarządzania infrastrukturą 

komunalną. 

W oparciu o wskazane wyżej zasady sformułowano syntezę ustaleń kierunkowych dla 

Metropolii Poznań. Składa się ona z czterech podstawowych części tematycznych, odnoszących się 

do zagadnień: 

� kierunków zagospodarowania terenów 

� funkcji metropolitalnych i usług społecznych 

� systemu transportowego 

� infrastruktury technicznej 

W odniesieniu do każdego z tych tematów wskazano podstawowe zasady, którymi 

posługiwano się przy formułowaniu ustaleń, a także sposób, w jaki przyczyniają się one do realizacji 

celów głównych: wzrostu konkurencyjności i spójności metropolii. Kartograficzną ilustracją syntezy 

jest wykonana w skali 1:50 000 mapa pt. Kierunki rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – 

synteza, stanowiąca załącznik V do niniejszego opracowania. Mapa zawiera najważniejsze ustalenia 

kierunkowe, priorytetowe funkcje i sposoby zagospodarowania Metropolii Poznań w perspektywie 

2030 r. 

 

Kierunki zagospodarowania terenów 

W zakresie kierunkowego przeznaczenia terenów w Metropolii Poznań ustalenia Koncepcji 

wpisują się w dążenie do podnoszenia konkurencyjności metropolii poprzez wykorzystanie rezerw 

terenowych, wskazanie korzyści z koncentracji aktywności inwestycyjnej wokół już 

zagospodarowanych terenów oraz wykorzystanie synergii ich potencjałów. Zwiększa to atrakcyjność 

inwestycyjną metropolii dla lokalizacji i rozwoju krajowego i międzynarodowego kapitału. Równie 

istotne jest tworzenie atrakcyjnego środowiska zamieszkania, poprzez wskazanie terenów 

mieszkaniowych o dobrej dostępności komunikacyjnej oraz możliwościach ich uzbrojenia.  

W wyniku realizacji kierunków rozwoju nastąpić powinien także wzrost spójności 

przestrzenno-funkcjonalnej metropolii, poprzez: 

1. wskazanie działań mających na celu utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego 

oraz walorów kulturowych, w tym terenów kwalifikowanych do objęcia różnymi formami 

ochrony przyrody; ochrona i gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym ma na celu 

wykorzystanie jego usług ekosystemowych produkcyjnych (rolnictwo, leśnictwo), 

regulacyjnych (ochrona środowiska, przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym) oraz 

wypoczynkowych (dla celów sportu, rekreacji i turystyki), zgodnie z zasadą racjonalnego 

wykorzystania środowiska przyrodniczego; 

2. terytorialne równoważenie rozwoju metropolii i tworzenie warunków do rozprzestrzeniania 

się czynników rozwoju i funkcji metropolitalnych w wyniku podejmowania działań 

gwarantujących równowagę przestrzenną (ład przestrzenny) i funkcjonalną poprzez 

powiązanie i uzupełnianie się funkcji (produkcyjnych, transportowych i usługowych) w skali 

w całej metropolii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 
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3. intensyfikację procesów rewitalizacyjnych w obszarach śródmiejskich, na terenach 

poprzemysłowych, pokomunikacyjnych, powojskowych i in., zgodnie z zasadą pierwszeństwa 

regeneracji terenów zainwestowanych nad zajmowaniem terenów pod nową zabudowę; 

4. ograniczenie rozlewania się zabudowy poza zwarte tereny osadnicze i intensyfikację procesów 

urbanizacyjnych na obszarach już zagospodarowanych oraz w ich w pobliżu, wzdłuż 

istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych, w tym szlaków kolei metropolitalnej, 

zgodnie z zasadą  zwartego miasta; 

5. przeznaczenie zasobu terenów pod funkcje mieszkaniowe oraz rozwój dużych inwestycji 

oparte na podstawie prognoz demograficznych i zgodnie z zasadą bilansowania potrzeb 

społeczno-gospodarczych w planowaniu nowych terenów inwestycyjnych. 

Jednym z podstawowych celów rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań jest zapewnienie 

trwałości i spójności szkieletu przyrodniczego. Na mapie syntetycznej wskazano jego elementy 

o znaczeniu priorytetowym, tj. Wielkopolski Park Narodowy, parki krajobrazowe, rezerwaty 

przyrody oraz obszary NATURA 2000. Pozostałe obszarowe formy ochrony przyrody oraz otuliny 

WPN, parków krajobrazowych i rezerwatów jako elementy o znaczeniu istotnym przedstawiono 

w postaci jednej zbiorczej warstwy. Zdecydowana koncentracja obszarów zielonej infrastruktury 

w północnej (Suchy Las, Murowana Goślina, Czerwonak, Oborniki, Pobiedziska, Skoki)  i południowej 

(Stęszew, Komorniki, Puszczykowo, Mosina, Kórnik, Śrem) części metropolii stanowi jedno 

z najważniejszych uwarunkowań przestrzennych i w bezpośredni sposób wpływa na zaproponowane 

kierunki rozwoju. 

Obszary rekomendowane do zainwestowania wyznaczono na podstawie dwóch zasadniczych 

przesłanek: 

� minimalizacji negatywnego oddziaływania rozwoju przestrzennego na środowisko 

przyrodnicze (ograniczenie kolizji z obszarowymi formami ochrony przyrody i presji zabudowy 

na tereny rolnicze z glebami wysokiej jakości oraz na tereny stref ochrony pośredniej ujęć wód 

podziemnych i obszary wyznaczone dla zachowania rezerw perspektywicznych terenów 

wodonośnych pod rozbudowę ujęć) i społeczno-ekonomiczną (zmniejszenie kosztów budowy 

infrastruktury technicznej, dróg oraz kosztów dojazdów mieszkańców), 

� pełnego zabezpieczenia terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych pod kątem 

potrzeb rozwojowych metropolii. 

Na potrzeby opracowania przyjęto następujące założenia prognostyczne do roku 2030 w skali 

całej metropolii: 

1. przyrost rzeczywisty ludności: + 100 000 os. 

2. wzrost powierzchni mieszkalnej na 1 os. o ok. 20% do średniej 35 m2 na 1 os., co wymaga 

dodatkowej chłonności: + 200 000 os. 

Zgodnie z powyższymi założeniami pełne zaspokojenie popytu na tereny mieszkaniowe 

w perspektywie 2030 r. wymaga wskazania jako priorytetowych obszarów o łącznej chłonności ok. 

300 tys. os. 

Wskazane na mapie kierunkowej tereny rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowej 

pozwalają na zamieszkanie ok. 500 tys. osób, co nadal przekracza o 2/3 realnie prognozowane 

zapotrzebowanie. Pozwala jednak zachować w odpowiednim zakresie możliwości funkcjonowania 

mechanizmów rynkowych, a także zabezpiecza samorządy przed „naciskami” politycznymi, 

społecznymi i ekonomicznymi, które mogłyby się pojawić w przypadku zaproponowania jeszcze dalej 

idącego ograniczenia planowanej ekspansji przestrzennej. W przypadku terenów produkcyjno-

usługowych osiągnięto realistyczny wskaźnik zapotrzebowania na ich zagospodarowanie, wynoszący 
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30% łącznej powierzchni terenów o kierunkowym przeznaczeniu mieszkaniowym. Z jednej strony 

dostępny zasób potencjalnego zainwestowania pozostaje dwa razy większy w stosunku do stanu 

istniejącego, z drugiej jednak zmniejsza o 70% zdecydowanie przeszacowane plany rozwoju 

lokalnych samorządów, zapisane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

Wyznaczenie konkretnych terenów pod rozwój funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-

usługowych oparto przede wszystkim na ustalonej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju do roku 2030 zasadzie pierwszeństwa regeneracji (odnowy) zabudowy nad zajmowaniem 

nowych terenów pod zabudowę oraz intensyfikacji procesów urbanizacyjnych na obszarach już 

zagospodarowanych. Jako kluczowy obszar działań rewitalizacyjnych wskazano śródmieście 

Poznania (obszar jednostek pomocniczych Stare Miasto, Jeżyce, Św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów 

Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria). Śródmieście Poznania to nie tylko obszar koncentracji 

obiektów dziedzictwa kulturowego, niezwykle istotnych dla współczesnego wizerunku metropolii, 

jej atrakcyjności turystycznej oraz tożsamości mieszkańców, ale także lokalizacja wielu funkcji 

metropolitalnych. Obszary uzupełniające rewitalizacji to centra mniejszych ośrodków miejskich 

w metropolii (Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Stęszew, 

Swarzędz, Szamotuły, Śrem) oraz obszary poprzemysłowe i powojskowe poza śródmieściem 

Poznania, a także obszar poprzemysłowy w Luboniu i obszar powojskowy w Biedrusku. Wskazane 

wyżej przestrzenie uznano za priorytetowe w skali całej metropolii. 

Tereny pod rozwój funkcji mieszkaniowych w lokalizacjach typu greenfield zasadniczo zostały 

wskazane wyłącznie w obrębie lub w najbliższym sąsiedztwie istniejących jednostek osadniczych. 

Odpowiada to współczesnej koncepcji rozwoju układów osadniczych w oparciu o zasadę budowy 

zwartego i energooszczędnego miasta. Kluczowym elementem wizji rozwojowej zawartej 

w niniejszej Koncepcji jest więc ograniczenie rozpraszania się zabudowy i oparcie dalszych procesów 

urbanizacyjnych na istniejącym układzie osadniczym. Zdecydowanym priorytetem jest wypełnianie 

luk i nieciągłości w istniejącej strukturze zabudowy oraz zapobieganie przypadkom zlewania się 

zabudowy sąsiadujących ze sobą miejscowości. 

Dla rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych wskazano kilka kluczowych obszarów, na których 

już wcześniej pojawiła się intensywna aktywność inwestycyjna. W szczególności chodzi tu o: 

� okolice węzłów autostrady A-2 (Buk, Komorniki i Krzesiny), 

� korytarze wzdłuż dróg krajowych 92 (Tarnowo Podgórne, Swarzędz) i 11 (Suchy Las, Kórnik), 

� strefy inwestycyjne w Poznaniu (Franowo – Żegrze) i gminie Czerwonak (Bolechowo). 

W ramach wyznaczania kierunków rozwojowych zdecydowano o pozostawieniu dużych 

obszarów o predyspozycjach dla dalszego rozwoju rolnictwa jako wolnych od wszelkiego rodzaju 

zabudowy. Koncentrują  się one w następujących częściach metropolii: 

1. północno – zachodniej (gminy Oborniki, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne), 

2. zachodniej (gminy Buk i Stęszew), 

3. wschodniej (gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska), 

4. południowo-wschodniej (gminy Kórnik, Śrem). 

Na terenach tych nie należy wskazywać żadnych kolejnych terenów inwestycyjnych przy 

zmianach studiów gminnych do czasu zainwestowania potencjału już obecnie wskazanego w tych 

dokumentach. 

 

 



 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 396
5 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

6. KIERUNKI ROZWOJU METROPOLII POZNAŃ – SYNTEZA 

 

Funkcje metropolitalne i usługi publiczne 
Jednym z kluczowych elementów kształtujących rangę Metropolii Poznań w krajowej 

i europejskiej sieci osadniczej oraz podnoszenia jej konkurencyjności, jest utrzymanie i rozwój usług 

metropolitalnych dla potrzeb mieszkańców oraz osób odwiedzających metropolię. W Koncepcji 

skupiono się przede wszystkim na rozwoju funkcji metropolitalnych w sferze publicznej, 

uzupełniając je o ważne dla obsługi ludności funkcje wielkopowierzchniowego handlu detalicznego. 

Na działalności usługowe wyższego rzędu składają się planowane inwestycje w służbie zdrowia, 

edukacji, sporcie, turystyce i rekreacji oraz wskazanie terenów pod ich dalszy rozwój. Dla poprawy 

spójności metropolii niezbędny jest rozwój sieci placówek usług społecznych w Poznaniu jako 

centralnym ośrodku układu osadniczego metropolii. Wynika to z dostępności przestrzennej 

i ekonomicznej Poznania i odpowiada potrzebom mieszkańców różnych części metropolii. 

Koncentracja i dalszy rozwój funkcji metropolitalnych w Poznaniu, w szczególności w jego 

śródmieściu, odpowiada wyzwaniom demograficznym miasta oraz  zapobiega dekoncentracji funkcji 

a w ślad za tym odpływowi miejsc pracy i zamieszkania poza centrum metropolii. Tym samym funkcje 

metropolitalne (poza terenochłonnymi jak np. wielkie centra handlowe) nie powinny być 

rozpraszane, a lokalizacje poza Poznaniem powinny być uzupełniające (komplementarne) a nie 

konkurencyjne w stosunku do funkcji głównego miasta. Dotyczy to istotnych dla warunków życia 

mieszkańców takich funkcji jak: edukacja ponadgimnzjalna i wyższa, specjalistyczne placówki służby 

zdrowia, centra bezpieczeństwa publicznego, jak też infrastruktura sportu, turystyki i rekreacji. 

Dążenie do racjonalnego nasycenia placówkami usługowymi, szczególnie obszarów intensywnie 

urbanizowanych i o silnych zmianach demograficznych wynika z zasady budowy zwartego miasta 

oraz dobrego dostępu do usług na obszarze całej metropolii. 

Na mapie kierunkowej (załącznik V) wskazano obiekty związane z kluczowymi funkcjami 

metropolitalnymi miasta Poznania i strefy podmiejskiej, w szczególności takimi, które dotyczą sfery 

usług publicznych lub wymagają szczególnej polityki planistycznej. Do grupy tej zaliczono: 

� Międzynarodowe Targi Poznańskie, 

� najważniejsze kompleksy obiektów dziedzictwa kulturowego, 

� kampusy uczelni wyższych, 

� szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), 

� obiekty sportowe o znaczeniu ponadlokalnym, 

� centra handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 20 tys. m2, 

� Port Lotniczy Poznań – Ławica. 

Wysoki potencjał kulturowy jest jedną z istotnych przewag konkurencyjnych Metropolii 

Poznań, ważną dla budowania jej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej. Cennym zasobem 

są zabytkowe układy urbanistyczno-architektoniczne, które zachowały się w 15 miejscowościach 

regionu. Wśród zabytków sakralnych najliczniejszą grupę stanowią kościoły i klasztory, które 

reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne charakterystyczne dla budownictwa 

sakralnego, w tym także budownictwo drewniane. Wśród zabytków świeckich najliczniej 

reprezentowane jest budownictwo o funkcjach rezydencjalnych. Silny akcent w krajobrazie 

kulturowym stanowią zabytkowe zamki, pałace i dwory. W granicach metropolii jest ich ponad 100. 

Zachowało się również wiele budowli użyteczności publicznej (siedziby władz, szkoły, banki, poczty, 

szpitale, i in.). W grupie zasobów kulturowych znajdują się również muzea. W obrębie metropolii 

jest ich ponad 50, z czego dwie trzecie w Poznaniu.  
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Na mapie syntetycznej wskazano tylko najważniejsze zespoły obiektów dziedzictwa 

kulturowego, zaliczając do tej kategorii: 

� zespół Ostrowa Tumskiego i Śródki w Poznaniu (m.in. Katedra, Kościół NMP, Kościół Św. Jana 

Jerozolimskiego, ICHOT – Brama Poznania, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci), 

� zespół Starego Miasta w Poznaniu (m.in. Ratusz, Kościół Farny, Kolegium Jezuickie, zabudowa 

Starego Rynku, Zamek Przemysła, Muzeum Narodowe), 

� zespół Dzielnicy Zamkowej w Poznaniu (m.in. plac Adama Mickiewicza, Zamek Cesarski, 

Collegium Maius i Collegium Minus UAM, Teatr Wielki), 

� zamek i park (arboretum) w Kórniku,  

� zespół pałacowy w Rogalinie,  

� Zamek Górków w Szamotułach,  

� Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 

� pocysterski zespół klasztorny w Owińskach.  

Wyżej wymienione obiekty posiadają pierwszorzędne znaczenie, jeśli chodzi o rangę 

dziedzictwa kulturowego metropolii oraz podstawę jej oferty w dziedzinie turystyki kulturowej 

i stanowią priorytet w zakresie działań dla ich odnowy i utrzymania. 

W zakresie nauki i szkolnictwa wyższego na mapie syntetycznej wskazano tylko największe 

zespoły obiektów akademickich, pomijając liczne rozproszone pojedyncze budynki lub ich niewielkie 

zgrupowania: 

� kampus UAM na Morasku, 

� kampus UP na Golęcinie i Sołaczu, 

� kampus PP na Piotrowie, 

� kampus UM w rejonie ul. Przybyszewskiego, 

� kampus śródmiejski, na który składają się obiekty UAM, UE, UM, AM w okolicy placu Adama 

Mickiewicza. 

Pomimo, iż nie wszystkie wymienione wyżej kompleksy mają już w tej chwili pełen wachlarz 

cech charakterystycznych typowego „kampusu”, to jednak grupują zdecydowaną większość 

potencjału akademickiego metropolii. Należy dążyć do dalszej koncentracji funkcji akademickich 

w ich obrębie, a także do ich dalszego nierozpraszania (dotyczy to szczególnie śródmieścia)  

Kluczowym elementem systemu ratownictwa medycznego są szpitalne oddziały ratunkowe 

(SOR), których dostępność i rozmieszczenie w bezpośredni sposób (bardziej niż w przypadku szpitali 

prowadzących procedury planowe) przekłada się na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców 

metropolii. Stąd też zagadnienie lokalizacji SOR-ów znalazło się również na mapie syntetycznej. 

Obecnie na terenie Metropolii Poznań funkcjonuje 6 szpitalnych oddziałów ratunkowych, z czego 3 

zlokalizowane są w Poznaniu, a pozostałe w: Puszczykowie, Szamotułach oraz Śremie. 5 spośród 6 

funkcjonujących na terenie Metropolii SOR posiada całodobowe lądowiska. Ponadto 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia znajdujący się przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu 

posiada status Centrum Urazowego. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne przewidziane jest uruchomienie na terenie Metropolii Poznań dwóch 

kolejnych szpitalnych oddziałów ratunkowych: w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego 

Uniwersytetu Medycznego przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu oraz w Specjalistycznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, którego stworzenie uzależnione jest od 

powstania nowej siedziby Zespołu przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Z kolei budowa SOR w Szpitalu 

Klinicznym im. Heliodora Święcickiego została zgłoszona do projektów strategicznych z zakresu 

sektora zdrowia na lata 2014 – 2020.  
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Do obiektów infrastruktury sportowej o charakterze ponadlokalnym na terenie Metropolii 

Poznań zalicza się: 

� Tor Regatowy Malta,  

� Termy Maltańskie,  

� INEA Stadion, 

� Hala Widowiskowo-Sportowa Arena, 

� Tor Samochodowy Poznań, 

� Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego – Ligowiec, 

� kompleks sportowy na Golęcinie (stadion lekkoatletyczny, stadion żużlowy, park tenisowy). 

Wskazane wyżej obiekty zdecydowanie różnią się od siebie poziomem nowoczesności i stanem 

technicznym, od wysokiego standardu europejskiego (stadion piłkarski, Termy Maltańskie) do 

potrzeby gruntownej modernizacji (hala Arena, kompleks na Golęcinie). Na mapie syntetycznej 

wskazano także potencjalne miejsca lokalizacji kolejnych elementów infrastruktury sportowej 

o charakterze metropolitalnym (w tym m.in. nowoczesna hala sportowo-widowiskowa). Częściowo 

znajdują się one w sąsiedztwie obiektów już istniejących (m.in. Golęcin, Arena z Parkiem 

Kasprowicza, INEA Stadion), częściowo zaś uzupełnić mogą kompleksy o charakterze akademickim 

lub lokalnym (AWF – Dolna Wilda) albo powstać w miejscach zupełnie nowych (pole golfowe 

w Trzaskowie, gm. Czerwonak). 

Segment centrów i galerii handlowych (powyżej 8 tys. m2) reprezentuje w metropolii 47 

obiektów, z czego 31 zlokalizowanych jest w Poznaniu, a 16 w gminach metropolii. Mają one 

znaczenie ponadlokalne: dzielnicowe (w przypadku Poznania), gminne, ogólnomiejskie, 

aglomeracyjne, a nawet regionalne. Wielkie centra handlowe określane jako centra II generacji 

(powyżej 20 tys. m2), w liczbie 11 znajdują się głównie w Poznaniu, ponadto też w Swarzędzu 

i Luboniu. Wśród nich, trzy obiekty o powierzchni ogólnej bliskiej 50 tys. m2, zalicza się do grupy 

centrów handlowych III generacji, z uwagi na obszerną ofertę nie tylko handlową, ale i  usługową, 

kulturalną, rozrywkową i gastronomiczną. Wszystkie wyżej wymienione mają zasięg regionalny. 

W metropolii zlokalizowane są także tzw. Retail Parki (parki handlowe), stanowiące koncentrację 

kilku dużych hipermarketów różnych branż o łącznej powierzchni powyżej 20 tys. m2. Występują one 

w gminie Tarnowo Podgórne (Swadzim) oraz w Poznaniu (na Franowie oraz przy granicy z gminą 

Komorniki). 

Mając na uwadze zasięg obsługi nowoczesnym handlem, cały obszar metropolii znajduje się 

w strefie oddziaływania kilkunastu centrów handlowych o randze regionalnej (mimo ich generalnie 

poznańskiej lokalizacji), obsługujących także tereny poza metropolią. W przypadku centrów 

handlowych I generacji (8 – 20 tys. m2), północne i wschodnie części metropolii mają do nich 

stosunkowo słaby dostęp (fragmenty gmin: Skoki, Oborniki oraz Pobiedziska i Kostrzyn). Cały obszar 

metropolii, za wyjątkiem gminy Kleszczewo, znajduje się w zasięgu oddziaływania centrów 

handlowych o randze miejskiej i gminnej. W przypadku obiektów gminnych (markety 400 – 2000 m2) 

w większości przypadków nie obsługują one całego terytorium gminy.  Wskazane w ten sposób 

obszary względnego deficytu powierzchni handlowej zaliczono do potencjalnych obszarów 

lokalizacji obiektów handlu o powierzchni sprzedaży w przedziale 400 – 2000 m2, a w przypadku 

dużych obszarów o gęstości zaludnienia powyżej 200 os/km2 w przedziale 2000 – 8000 m2  (mniejsze 

centra i galerie handlowe w siedzibach intensywnie urbanizowanych gmin). 
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System transportowy 

Wzmocnienie konkurencyjności Metropolii Poznań wymaga wskazania kierunków polepszenia 

jej dostępności komunikacyjnej w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej, poprzez 

zaplanowanie rozwoju sieci szlaków kolejowych i drogowych. Kluczowym zadaniem jest również 

poprawa wewnętrznej spójności sieci transportowej metropolii, z preferencją dla rozwoju 

zintegrowanej komunikacji publicznej, polepszającej  dostępność miejsc zamieszkania, pracy, usług 

i wypoczynku. W tym celu zaplanowano dopełnienie i uspójnienie sieci drogowej wraz 

z infrastrukturą parkingową (park&ride), rozwój kolei metropolitalnej oraz sieci dróg rowerowych, 

uwzględniając zintegrowanie wszystkich środków transportu, zgodnie z zasadą  zwartego miasta 

oraz zasadą energooszczędności struktur przestrzennych. 

W zakresie infrastruktury transportowej Koncepcja zakłada docelową sieć drogową, której 

podstawą będzie hierarchiczny układ pierścieniowy wokół miasta centralnego, zwany ramami. Na 

podstawowy układ drogowy, zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego, składać się będą:  

� autostrada A2,  

� drogi ekspresowe S5 i S11, 

� droga krajowa stanowiąca obwodnicę północno-wschodnią miasta Poznania jako 

przyszłościowe uzupełnienie sieci. 

Powyższy układ, tzw. IV rama, umożliwi prowadzenie płynnego ruchu tranzytowego i lokalnego 

na obszarze metropolii. Sprawne przemieszczanie się pomiędzy gminami graniczącymi z Poznaniem 

oraz w samym Poznaniu zapewnić powinna także planowana III rama komunikacyjna w Poznaniu. 

Rolą  dróg wojewódzkich będzie zapewnienie odpowiedniej przepustowości na wjazdach do miasta 

oraz tranzyt międzydzielnicowy (tzw. II rama) w Poznaniu. Uzupełnieniem szkieletu drogowego będą 

drogi powiatowe, których sieć powinna przyczynić się do wzmocnienia spójności całego obszaru 

i ułatwić dostępność do dróg i węzłów układu transportowego o znaczeniu metropolitalnym.  

 Poza siecią drogową miasta Poznania i układem ram przyjęto zachowanie istniejących szlaków 

dróg krajowych i wojewódzkich i założenie, iż każde miasto powinno mieć w swojej bliskości drogę 

krajową lub wojewódzką. Zmiany w sieci dróg powiatowych zaproponowano w celu dowiązania tych 

dróg do nowych przebiegów dróg krajowych i wojewódzkich, a w kilku miejscach również dla 

poprawy logiki sieci. Założono też prowadzenie regularnych linii autobusowych po drogach co 

najmniej powiatowych oraz dążenie do przesunięcia szlaków dróg krajowych i wojewódzkich poza 

teren zwartej zabudowy miast, z wyjątkiem Poznania, Lubonia (istniejąca autostrada) i Swarzędza 

(droga nr 92). 

 Najważniejszymi zadaniami w celu realizacji docelowego układu drogowego w Metropolii 

Poznań są:  

� rozbudowa autostrady A2 do 3 pasów ruchu na odcinku Poznań Zachód – Poznań Wschód; 

� budowa drogi ekspresowej S11 na odcinkach: Poznań Północ – granica metropolii (Rożnowo) 

oraz Kórnik Południe – granica metropolii (Dębiec, gm. Kórnik), 

� budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku: Poznań Zachód – granica metropolii (Wronczyn); 

� budowa drogi krajowej stanowiącej obwodnicę północno-wschodnią miasta Poznania na 

odcinkach od węzła Kórnik Północ do węzła Poznań Wschód i od węzła Kleszczewo do węzła 

Poznań Północ, 

� budowa III ramy komunikacyjnej jako obwodnicy Poznania, 
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� przebudowa i rozbudowa układu dróg wojewódzkich, w tym m.in. budowa obwodnic: Obornik, 

Szamotuł, Mrowina, Buku, Niepruszewa, Mosiny, Owińsk, 

� budowa i przebudowa dróg powiatowych oraz podniesienie parametrów szlaków gminnych do 

rangi dróg powiatowych, w tym m.in budowa obwodnic: Dopiewa, Swarzędza i Czapur czy też 

budowa nowego mostu na Warcie w Luboniu. 

 W odniesieniu do tych zadań należy podkreślić problem niezgodności dokumentów 

planistycznych na szczeblu gminnym i regionalnym oraz zróżnicowanie priorytetów jednostek 

samorządowych tworzących metropolie, co do kolejności realizacji inwestycji. 

Działania w postaci rozbudowy i modernizacji infrastruktury szynowej mają na celu 

stworzenie docelowego układu transportowego, który pozwoli na podniesienie jakości 

przemieszczania się i poprawę dostępności transportu publicznego na obszarze metropolii, a także 

będzie konkurencyjny w stosunku do transportu samochodowego. Przewidziane w koncepcji 

działania docelowe, z uwagi na ograniczone środki przy wysokich nakładach finansowych mogą 

niestety przekraczać horyzont 2030 r. Zgodnie z założeniami dokumentu sieć transportu kolejowego 

na obszarze Metropolii Poznań zostanie rozbudowana i zmodernizowana. Planuje się zachowanie 

obecnego układu sieci kolejowej, której podstawą jest układ gwiaździsty z punktem centralnym 

w Poznaniu (dla ruchu towarowego – w Poznaniu Franowie). Planuje się modernizacje linii/tras 

i podnoszenie ich parametrów technicznych w odniesieniu do wszystkich linii wchodzących w skład 

Poznańskiego Węzła Kolejowego (3, 271, 272, 341, 351, 353, 354, 369). Dodatkowo istniejąca sieć 

kolei konwencjonalnej powinna zostać rozbudowana o linię kolejową do Tarnowa Podgórnego przez 

terminal lotniczy na Ławicy. Kluczowym zadaniem związanym z rozwojem transportu kolejowego 

będzie utworzenie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – jej celem ma być uzupełnienie oferty 

przewozowej kolei w granicach Metropolii Poznań. Jakość tego przejazdu powinna być na tyle 

wysoka, aby zachęcić dotychczasowych kierowców do skorzystania z pociągu, jednak jej uzyskanie 

wymaga zapewnienia odpowiedniej prędkości, gwarancji dowozu i powrotu, oraz właściwego 

kształtowania stacji i przystanków. Lokalizacje istniejących i planowanych stacji i przystanków PKM 

wskazane zostały na mapie syntetycznej.  Istotnym zagadnieniem związanym z systemem PKM 

będzie integracja czasowa, przestrzenna i taryfowa różnych form transportu. 

Ważnym, uzupełniającym elementem infrastruktury transportowej metropolii powinien stać 

się spójny system dróg rowerowych. Wynika to z rosnącej roli roweru jako środka transportu nie 

tylko w celach rekreacji, ale także w codziennych dojazdach do pracy i szkół. Działania kierunkowe 

rozwoju infrastruktury rowerowej nawiązują do następujących celów szczegółowych: 

1. poprawa istniejącego stanu infrastruktury rowerowej i dostosowanie jej do odpowiednich 

standardów, 

2. budowa spójnej, metropolitalnej sieci dróg rowerowych, łączących miasta i gminy z Poznaniem 

oraz pomiędzy sobą, 

3. rozbudowa systemu bike&ride oraz sieci roweru miejskiego, 

4. przystosowanie transportu publicznego, w tym w szczególności Kolei Metropolitalnej, do 

przewozu rowerów. 

Realizacja wyżej wymienionych działań jest niezbędna dla osiągnięcia zwiększenia udziału 

podróży rowerem na obszarze metropolii do 10% w perspektywie 2020 roku, a do 15% 

w perspektywie 2030 roku, zgodnie z ambitnymi wytycznymi zawartymi w Strategii rozwoju 

Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. 

Elementem metropolitalnej infrastruktury rowerowej powinna stać się rowerowa sieć 

międzygminna powstała w wyniku połączenia przygranicznych odcinków sieci gminnych. Jej celem 
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jest utworzenie spójnego systemu szkieletowego, pozwalającego na przemieszczenia wewnątrz całej 

metropolii oraz ukierunkowanego na Poznań. Drogi te powinny charakteryzować się podwyższonym 

standardem co do jakości nawierzchni, szerokości oraz ograniczonej kolizyjności. Sieć szkieletowa 

ma umożliwiać wygodne podróżowanie rowerem na dystansach 15 – 20 km, czyli około 1 godziny 

podróży. Zasadniczo powinny to być drogi dla rowerów, a łączenie ich z ruchem pieszym powinno 

mieć charakter wyjątkowy.  

 

Infrastruktura techniczna 

Podstawowym celem Koncepcji w zakresie infrastruktury technicznej jest racjonalizacja 

rozmieszczenia jej sieci, względem istniejącego i przyszłego rozmieszczenia ludności i w oparciu 

o zasadę energooszczędności struktur przestrzennych. Zwiększanie efektywności gospodarki 

komunalnej jest również możliwe do osiągnięcia poprzez zintegrowane zarządzanie w obszarze 

metropolii względnie jej części, stosownie do charakteru infrastruktury i siły powiązań 

funkcjonalnych miedzy gminami, zgodnie z zasadą  koordynacji planowania przestrzennego 

i spójnego zarządzania infrastrukturą komunalną. 

Na mapie syntetycznej (zał. II) wskazano kluczowe naziemne elementy ponadlokalnej 

infrastruktury technicznej, w istotny sposób wpływające na sposób zagospodarowania terenów 

znajdujących się w ich bliskim sąsiedztwie. Należą do nich: 

� linie elektroenergetyczne 400 kV i 220 kV wraz ze stacjami elektroenergetycznymi, 

� ujęcia wody i zbiorniki retencyjne kluczowe dla funkcjonowania Poznańskiego Systemu 

Wodociągowego, 

� najważniejsze oczyszczalnie ścieków Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego (Centralna 

Oczyszczalnia Ścieków, Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków), 

� Elektrociepłownia Karolin jako podstawowe źródło ciepła sieciowego w metropolii, 

� najważniejsze obiekty gospodarki odpadami (składowisko w Suchym Lesie, Instalacja 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w budowie), 

� lotnisko wojskowe Krzesiny jako element infrastruktury wojskowej, mogący w przyszłości 

zostać wykorzystany także do celów cywilnych. 

Krajowy system sieci przesyłowych w Metropolii Poznań tworzą linie elektroenergetyczne 400 

kV i linie 220 kV oraz cztery stacje elektroenergetyczne: Plewiska, Poznań Południe, Kromolice, 

Czerwonak. Kierunki rozwoju sieci przesyłowej w Metropolii Poznań określone zostały w Planie 

rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na 

lata 2010 – 2025 opracowanego przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej (PSE). 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PSE Oddział w Poznaniu, planuje się realizację 

następujących zadań: 

� budowa nowej Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Plewiska BIS, 

� rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska, 

� zawieszenie drugiego toru 400 kV na linii Kromolice -Ostrów, 

� wybudowanie linii 2 x 400 kV częściowo po trasie istniejącej linii 220 kV Plewiska – Krzewina 

� wybudowanie całkowicie nowej linii 2 x 400 kV relacji Plewiska BIS – Zielona Góra. 

� modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak, 

� uruchomienie drugiego toru linii 400 kV Kromolice – Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 

kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe. 
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Największym dysponentem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w metropolii jest spółka 

Aquanet SA, do której należy między innymi Poznański System Wodociągowy i Poznański System 

Kanalizacyjny. PSW i PSK są największymi elementami infrastruktury wodno-ściekowej o charakterze 

metropolitalnym. Pozostałe sieci w większości mają charakter lokalny. Woda do sieci wodociągowej 

trafia z ujęć wód podziemnych i powierzchniowych. Zgodnie z danymi RZGW w granicach metropolii 

w 2013 roku zlokalizowanych było 377 ujęć wód podziemnych. Ujęcie wody w Krajkowie dostarcza 

do PSW największe ilości wody (zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą Q=178 000m3). Woda z ujęcia 

wody w Krajkowie trafia do SUW w Mosinie i dalej do zbiorników retencyjnych w Pożegowie. 

Następnie za pomocą sieci wodociągów magistralnych trafia do Poznania, gdzie jej część trafia do 

zbiorników retencyjnych na Morasku. W 2013 roku 94% mieszkańców metropolii korzystało z wody 

dostarczanej za pomocą wodociągów. Na podstawie danych GUS o stopniu zwodociągowania 

poszczególnych gmin należy stwierdzić, że największe zapotrzebowanie na rozwój sieci 

wodociągowej występuje w Murowanej Goślinie, Kórniku i Puszczykowie. Przed ich realizacją należy 

jednak każdorazowo przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną. 

Niezwykle istotnym elementem ochrony jakości wody pitnej dla metropolii jest konieczność 

zabezpieczenie istniejących zasobów wody poprzez: 

− czynną ochronę terenów wodonośnych, szczególnie w granicach stref ochrony pośredniej 

m.in. poprzez respektowanie i stosowanie obowiązujących przepisów (zakazów i nakazów), 

−  udokumentowanie i zabezpieczenie terenów pod perspektywiczne ujęcia wód 

w dokumentach planistycznych SUiKZP gmin, MPZP. 

Nierealizowanie ww. zasad skutkować może pogorszeniem jakości ujmowanych wód, 

trudnościami w ich uzdatnianiu oraz ograniczeniem możliwości rozbudowy ujęć dla przyszłych 

pokoleń. 

Zabezpieczenie zasobów wody oraz budowa infrastruktury zapewniającej jej właściwą 

dystrybucję to jedno z zadań własnych gminy. Drugim, nie mniej ważnym, jest zapewnienie 

bezpiecznego odprowadzenia i oczyszczenia ścieków.W granicach Metropolii Poznań znajdują się 33 

oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z danymi GUS w 2013 roku 61% osób mieszkających w granicach 

metropolii korzystało z sieci kanalizacyjnej. Na terenie Metropolii Poznań do dnia 1 stycznia 2015 

roku wyznaczono 22 aglomeracje ściekowe zdefiniowane jako teren, na którym zaludnienie lub 

działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne mogły być 

zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych (minimum 120 os. na 1 km długości 

sieci). Suma powierzchni wszystkich wyznaczonych aglomeracji ściekowych stanowi około 22% 

powierzchni metropolii. Planowanie terenów inwestycyjnych w metropolii powinno zasadniczo 

ograniczać się do obszarów aglomeracji ściekowych.  

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o charakterze metropolitalnym odbywał się 

będzie w oparciu o PSW i PSK zarządzany przez Aquanet SA oraz gminne zakłady usług komunalnych. 

W zakresie rozbudowy infrastruktury ściekowo-kanalizacyjnej (sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie 

ścieków) należy kontynuować działania w oparciu o założenia Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych oraz jego aktualizacje. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej należy 

realizować głównie w gminach: Kórnik, Pobiedziska, Kleszczewo, Buk, Skoki oraz Mosina. 

Ramy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na obszarze województwa wyznacza 

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 (PGO) przyjęty 

przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sierpniu 2012 roku. Gminy Metropolii Poznań 

zaliczone zostały do 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi (I, II, III, IV, VI). Na terenie 

metropolii działają 3 odpadowe związki międzygminne: 
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� ZM GOAP (Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, 

Poznań i Swarzędz), 

� ZM Selekt (Dopiewo, Komorniki, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew i Tarnowo 

Podgórne), 

� ZM Czysta Gmina (Szamotuły). 

Gminy Kórnik, Luboń, Skoki, Suchy Las i Śrem nie należą do żadnego odpadowego związku 

międzygminnego.  

Na obszarze metropolii znajdują się instalacje RIPOK (kompostownia i składowisko odpadów 

komunalnych w Suchym Lesie) obsługujące region II. Ponadto w metropolii znajduje się kilkanaście 

instalacji do zastępczej obsługi regionów. Połowa gmin metropolii nie posiada żadnej instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych i w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi 

korzystają z instalacji innych gmin. Obecnie w Metropolii Poznań jest w fazie realizacji lub 

projektowania kilka inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Wymienić tu należy przede 

wszystkim instalację termicznego przetwarzania odpadów komunalnych ITPOK realizowaną 

w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej oraz kompostownie (Białęgi – gm. Murowana Goślina, Borówko – gm. 

Pobiedziska), sortownie odpadów (Owińska – gm. Czerwonak, Borówko – gm. Pobiedziska, Poznań 

– ul. Poligonowa), instalacje do demontażu odpadów wielkogabarytowych (Suchy Las) i plac 

pryzmowy do odpadów zielonych (Suchy Las). Status tych instalacji (regionalne czy zastępcze) nie 

jest jeszcze znany i będzie określony po oddaniu ich do użytkowania. 

 

* * * 

 

Uzupełnieniem opracowanej Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań 

są dwa odrębne, ale komplementarne  opracowania: 

1. Zasady wdrażania ustaleń Koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz 

z określeniem wskaźników realizacji wdrażania ustaleń koncepcji do studiów uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, monitorowania, ewaluacji i oceny realizacji. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego 

Metropolii Poznań opracowana w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na 

Środowisko. 

W obecnych warunkach prawnych zadaniem Koncepcji jest wspomaganie działań gmin 

w zakresie planowania przestrzennego i formułowania polityk zrównoważonego rozwoju. 

Opracowanie powinno być, także w wymiarze przestrzennym, instrumentem polityki rozwoju 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które zgodnie z zapisem swojego statutu (art. 11 pkt. 

1) „prowadzi działania wspierające wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju” oraz 

„monitoring procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych”. 

W aktualnym stanie prawnym kluczowym elementem skuteczności planowania 

metropolitalnego jest także harmonijne współdziałanie z samorządem regionalnym. Ma ono 

bezpośrednie umocowanie prawne w postaci nowego przepisu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi iż polityka przestrzenna województwa 

w stosunku do obszaru funkcjonalnego o znaczeniu ponadregionalnym jest prowadzona 

w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, które są położone na terenie danego obszaru 

funkcjonalnego (art. 49f UPZP). Ustawa nie przesądza o formie ani zakresie takich konsultacji, nie 
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6. KIERUNKI ROZWOJU METROPOLII POZNAŃ – SYNTEZA 

 

ulega jednak wątpliwości, iż wspólnie uzgodnione stanowisko samorządów lokalnych, wyrażone 

w formie niniejszego dokumentu, może stanowić punkt wyjścia do współpracy z samorządem 

regionalnym w zakresie m.in. wypracowania ustaleń nowelizowanego planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa oraz wskazania kluczowych dla metropolii i regionu projektów 

w unijnej perspektywie finansowej 2014 – 2020, zarówno w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, jak i Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. 
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Załączniki 

Załącznik I. Kierunki rozwoju transportu 

Załącznik II. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 

Załącznik III. Przeznaczenie terenów na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Załącznik IV. Kierunki rozwoju funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych 

Załącznik V. Zielona infrastruktura (synteza) 

Załącznik VI. Kierunki rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - synteza 
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Słownik pojęć i akronimów 
Atrakcyjność turystyczna  – właściwości obszaru lub miejscowości wynikające z zespołu cech środowiska 

przyrodniczego i środowiska kulturowego (antropogenicznego), które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają 

turystów. 

BDOT – Baza danych obiektów topograficznych 

BRT (ang. bus rapid transit) – sieć szybkiego transportu autobusowego, która dzięki zastosowanym rozwiązaniom 

technicznym (takim jak wydzielone jezdnie, bezkolizyjne skrzyżowania, zapewniony priorytet na skrzyżowaniach) 

cechuje się dużym stopniem uniezależnienia od lokalnych warunków ruchu; największą popularnością cieszy się w 

miastach Ameryki Południowej, choć obecny jest również w miastach europejskich (z reguły pojedyncze linie, jako 

uzupełnienie istniejących sieci transportu publicznego: metra, tramwajowych, kolejowych). 

CBM – Centrum Badań Metropolitalnych 

Centrum handlowe - samoobsługowy obiekt handlowy o powierzchni powyżej 8000 m2, z hipermarketem lub 

supermarketem, galerią małych sklepów, placówkami usługowymi oraz lokalami gastronomicznymi. 

Derogacja – wyłączenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej z obowiązku wypełniania części (specjalnie 

wynegocjowanej) zobowiązań płynących ze stosowania prawa Unii. (terminowe, bezterminowe).  

Dobry stan/potencjał ekologiczny - oznacza stan JCWP lub SZCW/SCW jeśli jej biologiczne elementy jakości, 

elementy fizyczno-chemiczne oraz morfologiczne spełniają wymagania określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej, 

a stężenia specyficznych syntetycznych i niesyntetycznych zanieczyszczeń nie przekraczają norm ustanowionych 

ww. Dyrektywą. 

dostępność transportowa – łatwość z jaką dana osoba może osiągnąć określone miejsca, obiekty, usługi 

zlokalizowane w przestrzeni; dostępność w transporcie publicznym może być ujmowana dwojako – jako łatwość 

dotarcia do przystanków transportu publicznego lub jako łatwość dotarcia z miejsca A do miejsca B przy 

wykorzystaniu przewozów realizowanych transportem publicznym.  

DP – Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw. Dyrektywa Powodziowa. 

EGiB – Ewidencja gruntów I budynków 

EKK – Europejska Karta Krajobrazowa 

ESPON - Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej 

FMCG  (Fast moving consumer godds) -  Segment handlu obejmujący dobra szybko zbywalne (szybko rotujące), 

codziennego użytku. Głównie obejmuje sklepy spożywcze, drogeryjno-kosmetyczne  oraz wielobranżowe. 

Funkcje metropolitalne - funkcje centralne wysokiego rzędu hierarchicznego, o zasięgu co najmniej krajowym 

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

GIS – System Informacji Geograficznej 

Handel wielkopowierzchniowy - segment handlu detalicznego i półhurtowego, obejmujący sklepy i markety 

samoobsługowe  oraz centra i parki  handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 

Hipermarket - samoobsługowy obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

I rama komunikacyjna – droga wokół ścisłego centrum Poznania. Jej trasa przebiega wzdłuż ulic: Jana Pawła II 

(pokrywając się na tym odcinku z II ramą), Królowej Jadwigi, Stanisława Matyi, Most Dworcowy, Roosevelta, 

Pułaskiego, Nowowiejskiego, Solna, Wolnica, Małe Garbary, Estkowskiego, Wyszyńskiego. W przyszłości 

planowana jest rozbudowa odcinka północnego. 

II rama komunikacyjna – dwu- lub trzypasmowa droga wokół śródmieścia Poznania umożliwiająca tranzyt 

międzydzielnicowy. Trasa przebiega wzdłuż ulic: Solidarności, Serbska, Lechicka, A. Hlonda, Podwale, Jana Pawła 

II, Zamenhofa, Hetmańska, Reymonta.  

III rama komunikacyjna - planowana dwu- lub trzypasmowa droga klasy GP w Poznaniu, mająca ułatwić 

komunikację pomiędzy poszczególnymi dzielnicami miasta. 

Infrastruktura paraturystyczna – baza materialna stanowiąca wyposażenie danego obszaru, szlaku lub 

miejscowości, zaspokajająca potrzeby ludności miejscowej, wykorzystywana przez turystów. 
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Infrastruktura turystyczna – zespół urządzeń turystycznych (baza materialna turystyki), stanowiących 

wyposażenie danego obszaru, szlaku lub miejscowości oraz umożliwiających zaspokojenie potrzeb turystycznych. 

ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zdarzenia (KZGW). 

ITPOK – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 

IV rama komunikacja – droga stanowiąca obwodnicę miasta Poznania w ruchu tranzytowym. Tworzą ją Zachodnia 

Obwodnica Poznania (ZOP) (S11), Południowa Obwodnica Autostradowa (A2) oraz Wschodnia Obwodnica 

Poznania (WOP) (S5). W przyszłości planuje się domknięcie IV ramy poprzez budowę obwodnicy północno – 

wschodniej miasta. 

JCWP - Jednolita część wód powierzchniowych - to oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: jezioro 

lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części,  

morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. 

JCWPd - Jednolita część wód podziemnych - określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy 

wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. 

KBR – kompleksowe badania ruchu 

KDP – Koleje Dużych Prędkości 

Klasy dróg – klasa A – autostrady; klasa S – drogi ekspresowe; klasa G – drogi główne; klasa GP - drogi główne 

ruchu przyspieszonego; klasa Z – drogi zbiorcze; klasa L – drogi lokalne; klasa D – drogi dojazdowe 

KPZK – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

Krajobraz (za: Europejska Konwencja Krajobrazowa, Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98) – obszar postrzegany przez ludzi, 

którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. 

Krajobraz kulturowy (za: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2014 poz. 1446) – przestrzeń 

historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy 

przyrodnicze. 

KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny 

KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

LIDAR – lotniczy skaning laserowy 

LMN – Leśna mapa numeryczna 

MEW – mała elektrownia wodna 

MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

NMPT – Numeryczny model pokrycia terenu 

NMT – Numeryczny model terenu 

Obszar recepcji turystycznej7 – każdy fragment przestrzeni (kraj, region, miejscowość lub ich części), do której 

kierują się turyści ze względu na zlokalizowane tam obiekty i urządzenia turystyczne.  

Obszar rewitalizacji metropolitalnej – obszar zdegradowany wyznaczony w lokalnym programie rewitalizacji, 

posiadający potencjał metropolitalny, na którym realizowane są projekty rewitalizacyjne mające na celu 

wzmocnienie jego funkcji metropolitalnych 

ONW - obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 

OZE – odnawialne źródła energii 

Park Handlowy (Retail Park) - zespół co najmniej dwóch wolnostojących obiektów handlowych (hipermarketów) 

o powierzchni co najmniej 2 tys. m2 każdy.   

parkingi P&R i B&R (ang. park and ride, bike and ride) – rozwiązania umożliwiające integrację transportu 

zbiorowego i indywidualnego poprzez umożliwienie bezpiecznego pozostawienia pojazdu (samochodu lub roweru) 

w bezpośredniej bliskości węzła przystankowego i dalszą podróż środkami transportu zbiorowego (przede 

wszystkim koleją metropolitalną, metrem, tramwajem).  

PEKA – Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna 

PEP – Polityka Energetyczna Polski do 2030 

PGO – Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 

PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.  

PiSZRM – podstawowy i specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego 

PKM – Poznańska Kolej Metropolitalna 
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PKW – Poznański Węzeł Kolejowy 

Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – zespół ratownictwa medycznego, w którego skład wchodzą 

wyłącznie ratownicy medyczni 

POM – Poznański Obszar Metropolitalny 

Potencjał ekologiczny sztucznych i silnie zmienionych JCWP: kompilacja wskaźników: referencyjnych 

(biologicznych, fizyczno-chemicznych, hydromorfologicznych). 

Potencjał metropolitalny obszaru - stopień skupienia funkcji metropolitalnych, a także zdolność obszaru do ich 

intensyfikacji. 

Potencjał turystyczny – ogół elementów środowiska geograficznego oraz działalność człowieka, które mogą być 

wykorzystywane do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką. Na potencjał turystyczny składają się 

zasoby strukturalne (walory turystyczne oraz zagospodarowanie turystyczne) oraz zasoby funkcjonalne 

(działalność podmiotów bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w rozwoju turystyki) występujące na 

określonym obszarze. 

PPZPPOM – Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 

Produkt turystyczny – dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników, umożliwiających 

realizację celu wyjazdu turystycznego i pozwalający nabywcy na spełnianie różnych potrzeb i celów 

determinujących decyzję o wyjeździe. Produkt ten stanowią naturalne i stworzone przez człowieka dobra 

turystyczne, towary i usługi umożliwiające przybycie, pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne 

spędzanie czasu.  

Produkt turystyczny liniowy – gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta turystyczna, składająca się z usług 

i towarów, której podstawę wyznacza trwale oznaczony lub przyjęty ciąg turystyczny przebiegający przez obszary 

o specyficznych walorach, umożliwiający uprawianie turystyki. 

Produkt turystyczny niszowy – produkt turystyczny przyciągający niewielką liczbę turystów o specyficznych lub 

wyjątkowych upodobaniach, poszukujących unikatowych lub szczególnie atrakcyjnych miejsc docelowych, które 

mogą zaspokoić ich potrzeby;  

Produkt turystyczny podstawowy – najpopularniejszy produkt turystyczny, przyciągający największą liczbę 

odwiedzających lub generujący największy wolumen dochodów z turystyki na danym obszarze. Produkt ten już 

dziś decyduje o dominujących formach turystyki;  

Produkt turystyczny potencjalny – produkt turystyczny, który może powstać bądź gwałtownie się rozwijać na 

bazie walorów (atrakcji) naturalnych i antropogenicznych pod warunkiem przygotowania odpowiedniej 

infrastruktury umożliwiającej korzystanie z tych walorów i uprawianie danego rodzaju turystyki.  

Produkt turystyczny sieciowy – gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, opierająca się o rozproszoną 

strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, punktów obsługi, funkcjonująca jako jedna spójna koncepcja 

posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu. 

Produkt turystyczny wizerunkowy (markowy) – produkt turystyczny o najwyższej rozpoznawalności (powszechnie 

znany), decydujący o wizerunku określonego obszaru wśród potencjalnych turystów. 

PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

PSK – Poznański System Kanalizacyjny 

PSW – Poznański System Wodociągowy 

PTAP – Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej 

PVGIS – Photovoltaic Geographical Information System  

PWŚK - Program wodno-środowiskowy kraju. 

PZPWW –Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 

PZRM – podstawowy zespół ratownictwa medycznego 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu 

RDW - dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna. 

Rewitalizacja lokalna  – zaplanowany zespół działań w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

polegających na zintegrowanej odnowie obszaru zdegradowanego mającej na celu ożywienie, poprawę 

funkcjonalności obszaru lub jakości życia na tym obszarze 
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Rewitalizacja metropolitalna – zaplanowany zespół działań w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

podejmowany na zdegradowanych obszarach zurbanizowanych o potencjale metropolitalnym, których ożywienie 

społeczno-gospodarcze osiąga się przez wzmocnienie ich funkcji metropolitalnych 

RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

SCW - Sztuczna jednolita część wód powierzchniowych - to jednolita część wód powierzchniowych powstała 

w wyniku działalności człowieka (kanały, zbiorniki retencyjne).  

SOR – szpitalny oddział ratunkowy 

Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – zespół ratownictwa medycznego z lekarzem w składzie 

Stan ekologiczny naturalnych JCWP - kompilacja wskaźników: referencyjnych (biologicznych, fizyczno-

chemicznych, hydromorfologicznych).  

SUiKZP - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Supermarket -  samoobsługowy obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży 400 – 2000 m2 

SURAP – Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań 

System informacji turystycznej – to zespół działań polegający na zapewnieniu konsumentom i organizatorom 

usług turystycznych łatwego i pełnego dostępu do informacji turystycznej w dowolnym miejscu lub czasie. W skład 

takiego systemu wchodzą: centra i punkty informacji turystycznej tworzące zintegrowaną sieć, Internetowy System 

Informacji Turystycznej oraz regionalne i lokalne serwisy turystyczne, system znakowania dróg znakami 

turystycznymi informującymi o atrakcjach i szlakach turystycznych. 

SZCW - Silnie zmieniona jednolita część wód powierzchniowych - to jednolita część wód powierzchniowych, 

których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w wyniku działalności człowieka (w znacznym stopniu 

uregulowane rzeki). 

szpitalny oddział ratunkowy - komórkę organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

stanowiącą jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej 

osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie 

SZRM – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego 

Turystyka aktywna, kwalifikowana  –  formy ruchu turystycznego bezpośrednio związane z aktywnym 

wypoczynkiem. Wymagają one odpowiedniego przygotowania kondycyjnego ze strony turysty oraz posiadania 

określonych umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym i zachowania się w warunkach środowiska 

przyrodniczego. Do form turystyki kwalifikowanej zalicza się m.in. turystykę: pieszą, rowerową, jeździecką (konną), 

kajakową, żeglarską, nurkową. 

Turystyka alternatywna – wszystkie formy ruchu turystycznego, których ideą jest jak najmniejsza ingerencja 

turystów w środowisko przyrodnicze i społeczne terenów przez nich odwiedzanych. 

Turystyka biznesowa – ogół podróży, wykonywanych w celach zawodowych, w trakcie których osoby wyjeżdżające 

korzystają z podstawowych usług turystycznych, a w czasie wolnym zaspokajają potrzeby wypoczynku, rozrywki, 

poznania miejsca itp. korzystając z infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Obejmuje różne formy wyjazdów 

związanych z aktywnością zawodową: kongresy, konferencje, seminaria, targi i wystawy, spotkania biznesowe, 

zbiorowe imprezy i spotkania motywacyjne.  

Turystyka festiwalowa – obejmuje formy turystyki, których głównym motywem jest uczestnictwo w wydarzeniach 

o charakterze kulturalnym, bądź o charakterze imprez i spotkań połączonych z rozrywką, zabawą i sportem. 

Turystyka krajoznawcza  – jest formą turystyki, w której głównym celem podróży jest zwiedzenie określonego 

obiektu, miejsca, miejscowości czy regionu. Podstawą rozwoju turystyki krajoznawczej są walory przyrodnicze 

i antropogeniczne.  

Turystyka kulturowa – obejmuje wszelkie podróże, których głównych motywem jest odwiedzanie i poznawanie 

miejsc oraz obiektów o wartości historycznej, artystycznej i kulturowej, a także uczestnictwo w imprezach 

o charakterze kulturalnym. Podstawą rozwoju tej turystyki są kulturowe walory materialne i niematerialne. 

Turystyka miejska – turystyka realizowana w przestrzeni miejskiej, obejmująca wszystkie uwarunkowania 

i przejawy aktywności turystycznej występujące na obszarze miasta.  
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Usługi ekosystemowe - wkład jaki ekosystemy wnoszą do jakości życia ludzi w wyniku interakcji pomiędzy 

procesami biotycznymi i abiotycznymi. 

Walory turystyczne – zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które 

wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej.    

WBPP – Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 

współczynnik skolaryzacji - relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie 

kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako 

odpowiadająca temu poziomowi nauczania (źródło: GUS) 

WZMiUW - Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Zasoby turystyczne – to występujące obiektywnie atrybuty środowiska przyrodniczego i pozaprzyrodniczego 

(społecznego, antropogenicznego), które dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny mogą stać się 

faktycznymi walorami turystycznymi.  

Zespół ratownictwa medycznego - jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, podejmującą 

medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie; 

Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami 

środowiskowymi, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. 

Obejmuje ona obszary zielone (lub niebieskie w przypadku ekosystemów wodnych) oraz inne cechy fizyczne 

obszarów lądowych.  

ZM – Związek Międzygminny 

ZRM – zespół ratownictwa medycznego 

ZPRTPAP – Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-

2025 
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97. Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej, 2013. 
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138. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2007-2020. 

139. Strategia rozwoju miasta i gminy Murowana Goślina na lata 2010-2020 . 
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na lata 2010 – 2020. 

149. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Buk 2004-2015, 2004 (aktualizacja 

2008). 



 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 418
5 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

Wykaz źródeł 

 

150. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r., 2013. 

151. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, 2012. Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, Poznań. 
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w Wielkopolsce na lata 2012 – 2020, 2012. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o. o., 
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Dokumenty prawne 
1. Dyrektywa  2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie 

ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu  

2. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

3. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim  

4. Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. 

5. Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu wyznaczające zasięg stref ochronnych ujęć wód 

podziemnych.  

6. Rozporządzenie Dyrektor RZGW w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie 

wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3601). 

7. Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2129).  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 

poz. 1587)   

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 2004 nr 

118 poz. 1233) 

11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: 

"Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW)˝ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania 

obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic 

obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126 poz. 878). 

14. Ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r, poz. 672, 

z późn. zm.), 

15. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. Dz. U. z 2005, Nr 45, poz. 435 z późniejszymi 

zmianami. 

16. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 16 lipca 2004 r. Dz. U. 2004 r. nr 121, poz. 

1266. 

17. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. Dz. U. 1995r. nr 16, poz. 

78. 
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18. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. 

zm.) 

19. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. 2003 

Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami. 

20. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

21. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 

95, poz. 613 z późn. zm.) 

22. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz., 145 z późn. zm). 

23. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 

z późn. zm.) 

24. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1205 z późn. zm.) 

25. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1457), 

26. Ustawa z o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz. U. Nr 64, poz. 592. 
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Spis rycin 
Ryc. 1. Zasięg opracowania – Metropolia Poznań na tle podziału administracyjnego województwa 

wielkopolskiego na powiaty 

Ryc. 2. Metropolia Poznań – podział administracyjny (2014 r.) 

Ryc. 3. Przestrzenne kierunki działań w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 

2020 

Ryc. 4. Osie i programy strategiczne wyznaczone w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. 

Metropolia Poznań 2020 

Ryc. 5. Kierunki działań polityki przestrzennej służące podniesieniu konkurencyjności głównych 

ośrodków miejskich według KPZK 2030 

Ryc. 6. Obszary wspierania polityki rozwoju w województwie wielkopolskim według PZPWW 

Ryc. 7. Model rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego według Projektu Planu 

zagospodarowania przestrzennego POM 

Ryc.  8. Liczba ludności w gminach Metropolii Poznań (2013 r.) 

Ryc. 9. Gęstość zaludnienia w gminach Metropolii Poznań (2013 r.) 

Ryc. 10. Zmiany zaludnienia w gminach Metropolii Poznań w latach 2002 – 2013 

Ryc. 11. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Metropolii Poznań (2013 r.) 

Ryc. 12. Saldo migracji w Metropolii Poznań (2013 r.) 

Ryc. 13. Struktura ludności według płci i wieku w Poznaniu (2013 r.) 

Ryc. 14. Struktura ludności według płci i wieku w pozostałych gminach Metropolii Poznań (2013 r.) 

Ryc. 15. Prognoza zmian zaludnienia w Metropolii Poznań (dla obszaru Poznania i powiatu 

poznańskiego) do 2035 r. 

Ryc. 16. Zróżnicowanie udziału obszarów wskazanych do ochrony i wzmocnienia funkcji korytarzy 

ekologicznych w gminach Metropolii Poznań 

Ryc. 17. Stopień wykorzystania zasobów gwarantowanych wód podziemnych (stosunek aktualnego 

poboru wód podziemnych do zasobów [%] w obszarach bilansowych regionu wodnego Warty 

Ryc. 18. Struktura gruntów ornych według klas bonitacyjnych w granicach Metropolii Poznań 

Ryc. 19. Organizacja i kierunki rolnictwa 

Ryc. 20. Struktura rodzajowa wybranych zasobów kulturowych Metropolii Poznań w układzie gmin 

Ryc. 21. Struktura rodzajowa bazy noclegowej w Metropolii Poznań w układzie gmin (według liczby 

miejsc noclegowych) 

Ryc. 22. Schemat postulowanych kierunków integracji transportu publicznego  

Ryc. 23. Schemat postulowanych kierunków integracji transportu publicznego i samochodowego 

Ryc. 24. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi, związki międzygminne w Metropolii Poznań  
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Ryc. 25. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i instalacje 

przewidziane do zastępczej obsługi regionów w Metropolii Poznań (A) oraz projektowane 

i realizowane instalacje gospodarki odpadami (B) 

Ryc. 26. Odpady komunalne wytworzone w Metropolii Poznań w kg na 1 mieszkańca (2013 r.) 

Ryc. 27. Powierzchnia terenu w gminach, na której możliwe jest posadowienie wież elektrowni 

wiatrowych 

Ryc. 28. Nasłonecznienie dachów budynków w Śremie (A), Poznaniu (B) i Obornikach (C) 

Ryc. 29. Ceny gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

w Metropolii Poznań w 2013 roku (zł/m²) 

Ryc. 30. Sprzedaż działek niezabudowanych  (2013 r.) 

Ryc. 31. Miejsce rewitalizacji metropolitalnej w procesie formułowania polityki odnowy 

zdegradowanych obszarów w ramach metropolii 

Ryc. 32. Kierunki przeznaczenia terenów w gminach według studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Ryc. 33. Kierunki przeznaczenia terenów w gminach według studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Ryc. 34. Bilans kierunków przeznaczenia terenów w Metropolii Poznań według studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

Ryc. 35. Algorytm obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
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� Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska 

� Urząd Miasta i Gminy Skoki 

� Urząd Miasta i Gminy Stęszew 

� Urząd Miasta i Gminy Swarzędz 

� Urząd Miasta i Gminy Szamotuły 

� Urząd Miasta i Gminy Śrem 

� Urząd Miasta Luboń 

� Urząd Miasta Poznania 

� Urząd Miasta Puszczykowo 

� Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

� Wielkopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

� Wielkopolski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

� Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu 

� Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

� Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

� Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie 

� Zakład Komunalny w Kostrzynie 

� Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 

� Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach 

� Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

� Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach 

� Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu GEOPOZ 


