Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Osiedle Kwiatowe” – część B w Poznaniu

Dyskusja publiczna
Poznań, 13 grudnia 2021 r.

Referuje:
Joanna Grabarkiewicz

Lokalizacja

Uchwała nr XLII/500/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp „Osiedle Kwiatowe” – część B w Poznaniu

Wniosek o sporządzenie mpzp – pierwotne granice

UCHWAŁA NR XLII/500/V/2008
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 16 września 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Osiedle Kwiatowe” - część B w
Poznaniu.

Powierzchnia terenu
ok. 50 ha

Podział planu – wydzielenie do odrębnego
opracowania terenu przeznaczonego pod
układ komunikacyjny mpzp „Osiedle
Kwiatowe” – część B w Poznaniu – rejon
dworca miejskiego (Jkc).

Powierzchnia terenu –
ok. 42 ha

Studium, sytuacja planistyczna, własności

MN/MW – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
LUB WIELORODZINNEJ NISKIEJ
Kierunek wiodący:
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolno stojąca, bliźniacza,
szeregowa) lub
• zabudowa wielorodzinna niska o charakterze „willi miejskich”;
Kierunek uzupełniający:
• zabudowa usługowa towarzysząca zabudowie mieszkaniowej,
• zieleń (np. parki, skwery), tereny sportu i rekreacji,
• tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.

Granica opracowania na tle ortofotomapy

SKÓRZEWO, GM.
DOPIEWO

PLEWISKA, GM. KOMORNIKI

Rysunek mpzp – „Osiedle Kwiatowe” – część B w Poznaniu
- do II wyłożenia do publicznego wglądu

Wyłożenie do publicznego wglądu
26.08.21 r. - 23.09.21 r.
Dyskusja publiczna: 09.09.2021 r.
Zbieranie uwag: do 07.10.21 r.

Wpłynęło 17 pism zawierających łącznie 36 uwag:
Sposób rozpatrzenia uwag:
6 – uwzględnionych,
27 - nieuwzględnionych
3 – uwzględnione częściowo

Uwagi do projektu planu
koncentracja uwag

Kwestionowanie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

Problem dróg:
ich charakteru i parametrów

Uwagi do projektu planu
układ komunikacyjny – ul. Przebiśniegowa
• (22-23KDWxs, 4-5KD-Dxs) wykup działek w ul. Przebiśniegowej – TAK częściowo
(część wskazanych działek jest już przewidziana w planie pod drogę publiczną, jedna z działek tworzy ul. Bratkową + zamiana 22KDWxs na publiczną)

• (22KDWxs) zaklasyfikować do dróg publicznych - TAK

• (fragm. 23KDWxs – dz. 589/16) nieodpłatne przejęcie działki przez Miasto na cele drogi publicznej (wpłynęło również pismo po terminie od współwłaścicieli) - NIE
•
-

(5KD-Dxs) – fragm. ul. Przebiśniegowej
brak możliwości rozwiązania w postaci pieszo-jezdni - NIE
teren 5KD-Dxs przekształcić w ciąg pieszy – chodnik - NIE
należy zwiększyć szerokość pasa drogowego do min. 5 m - TAK

drogi publiczne

Uwagi do projektu planu
układ komunikacyjny – ul. Zawilcowa
Zarząd Osiedla aprobuje stanowisko MPU odnośnie uwag złożonych
do poprzedniego projektu w zakresie ul. Zawilcowej
• szerokość 6 m z wydzielonym pasem ruchu pieszego – (według ZDM min. 8 m) - NIE
• ulica jednokierunkowa bez jej poszerzania - NIE

• powrót do terenu KD-Dx (chodnik) z I wyłożenia bez ingerowania w prawo własności - NIE
• teren 1KD-Dxs z przeznaczeniem pod drogę wyłącznie 1 m działki nr 540, z możliwością przeznaczenia analogicznej części innych działek - NIE

Projekt mpzp – „Osiedle Kwiatowe” – część B w Poznaniu
układ komunikacyjny – drogi publiczne – etap OW

właściciel
nieustalony

pismo WGN na etapie OW (2019 r.):
WGN wystąpił do ZDM z prośbą o podjęcie czynności
mających na celu ujawnienie w księdze wieczystej prawa
własności Miasta Poznania (nieruchomości stanowią ul.
Przebiśniegową będącą w administracji ZDM)
– po OW ujęto jako drogę publiczną

drogi publiczne

rysunek mpzp z etapu II wyłożenia

Projekt mpzp – „Osiedle Kwiatowe” – część B w Poznaniu
układ komunikacyjny – drogi publiczne – stan istniejący (wykaz dróg publicznych)

drogi publiczne

rysunek mpzp z etapu II wyłożenia

Projekt mpzp – „Osiedle Kwiatowe” – część B w Poznaniu
układ komunikacyjny – drogi publiczne – etap OiU i I wyłożenie

właściciel
nieustalony

Zmiana na drogi publiczne z uwagi na charakter drogi
oraz lokalizację działek o nieustalonych właścicielach
(utrudnianie/uniemożliwianie podłączeń infrastruktury
przez prywatnych właścicieli, trudności z uzyskaniem
pozwoleń na budowę i WZ).
Postulaty składane przez: Osoby fizyczne, Aquanet, Stowarzyszenie na
Rzecz Budowy Sieci Wodociągowej PRZEBIŚNIEGOWA, RO Kwiatowego,
Zarząd Osiedla Kwiatowego

drogi publiczne

rysunek mpzp z etapu II wyłożenia

Projekt mpzp – „Osiedle Kwiatowe” – część B w Poznaniu
układ komunikacyjny – drogi publiczne – etap II wyłożenie
Uwzględnienie uwag złożonych podczas I wyłożenia – zmiana przebiegu ul. Zawilcowej
oraz włączenie jej do ul. Szarotkowej (na I wyłożeniu część drogi stanowił chodnik)

drogi publiczne

rysunek mpzp z etapu II wyłożenia

Projekt mpzp – „Osiedle Kwiatowe” – część B w Poznaniu
układ komunikacyjny – drogi publiczne – etap na III wyłożenie
Uwzględnienie uwag złożonych podczas II wyłożenia:
• zamiana fragmentu ul. Przebiśniegowej (22KDWxs) na drogę publiczną – stworzenie układu dróg
publicznych, do których podłączone są drogi wewnętrzne
• poszerzenie ul. Przebiśniegowej (5KD-Dxs) do 5 m
min. szerokość jezdni – 3,5 m + min. szerokość pobocza – 0,75 m x 2

drogi publiczne

rysunek mpzp z etapu II wyłożenia

Projekt mpzp – „Osiedle Kwiatowe” – część B w Poznaniu
układ komunikacyjny – drogi publiczne – projektowane główne osie

rysunek mpzp z etapu II wyłożenia

Uwagi do projektu planu
układ komunikacyjny – pozostałe uwagi
• (2KD-Dxs) – ul. Bratkowa sprzeciw wobec drogi publicznej - NIE
• (ul. Przebiśniegowa, ul. Zawilcowa, ul. Bratkowa) pozostawienie ulic w pierwotnej formie – bez ich poszerzania i wykupu - NIE
• (9KDWxs) – ul. Petuniowa - nadanie kategorii drogi publicznej - NIE

• (1-3MW) - min. 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie, wykonanie analizy ruchu i zagęszczenia pojazdów - NIE

• uzupełnienie analizy środowiskowej o plan rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej - NIE (poza zakresem regulacji mpzp)
• uzupełnienie strategii komunikacyjnej dla mieszkańców osiedla oraz przedstawienie w ramach długookresowych planów miasta – NIE (poza zakresem regulacji
mpzp)

• uzupełnienie strategii komunikacyjnej dla mieszkańców miasta uwzględniającą rozbudowę południowo-zachodniej części miasta oraz przedstawienie w
ramach długookresowych planów miasta planów rozbudowy komunikacji miejskiej oraz infrastruktury drogowej - NIE (poza granicami i zakresem regulacji mpzp)

Uwagi do projektu planu
przeznaczenie terenów/parametry
(1-2MW) sprzeciw wobec zabudowy
wielorodzinnej - NIE

etap OW

etap wyłożeń

-

powierzchnia terenu - 3,7 ha
- MW – 30% (ok. 12% MW stanowią strefy
zieleni)
- MN i MN/U – 50%
- drogi – 20%

-

U/P

MN
MN/U
MW

pow.zabudowy
max. 30%

opinia inwestora o stopniowym wygaszaniu
działalności, wypracowanie koncepcji
zabudowy
opinie mieszkańców o uniemożliwienie
zmiany profilu produkcji na szkodliwy lub
niekorzystnie oddziałujący na środowisko

pow. biol. czynna
min. 20%

wysokość
max. 12 m

pow. działek
min. 5000 m2

przeznaczenie terenów i parametry stanowią kontynuację zabudowy istniejącej w sąsiedztwie:
pow.zabudowy
pow. biol. czynna
wysokość
pow. działek
max. 30%/35%
min. 40%/35%
max. 9 m – 2 kond.
min. 600 m2/300 m2
max. 35%
min. 30%
max. 9 m – 2 kond.
min. 600 m2/300 m2
2
max. 30% i max. 350m na budynek
min. 40%
max. 12 m – 3 kond.
min. 1000 m2

Uwagi do projektu planu
przeznaczenie terenów/parametry – pozostałe uwagi
• (1MN/U) zmiana na MW - NIE

• (9MN) zmiana na MW - NIE

- zachowanie istniejącego budynku wielorodzinnego,
- brak sąsiedztwa z terenami MW

-

-

błędne powołanie się na zabudowę w sąsiedztwie –
nie jest to zabudowa wielorodzinna, lecz
intensywna bliźniacza (pow. budynków 140-170 m2)
brak sąsiedztwa z terenami MW

(3MW) uwzględnienie stanu faktycznego kątów nachylenia dachu w budynku nr 15 – TAK (od 16° do 45° na całym terenie 3MW)

Uwagi do projektu planu
przeznaczenie terenów/parametry – cały obszar mpzp

•
-

• wyrównanie na całym obszarze planu warunków zabudowy zgodnie z
decyzją z 2006 r. - NIE

• (1-4MN/U, 8-9MN/U) zapis o możliwości wydzielenia dwóch lokali
mieszkalnych w każdej z części bliźniaka - NIE

• sprzeciw wobec wprowadzania nowej zabudowy na osiedlu - NIE

• zmiana wysokości ogrodzeń ażurowych z 1,5 m na 1,8 m na
terenach MN, MN/U i MW lub co najmniej na terenie 17MN - TAK

sprzeciw wobec:
zwiększenia pow. zabudowy dla garaży lub bud. gosp., lub bud. garaż.-gosp. i ich wysokości - TAK
zwiększenia pow. zabudowy do 40% dla zabudowy bliźniaczej, a tym samym zmniejszenie udziału pow. biologicznie czynnej do 30% - TAK
dopuszczenia zmniejszenia szerokości frontów (plan ustala szerokości frontów działek powstałych jedynie w wyniku scalenia i podziału, podział na działki o wskazanych w uwadze
frontach jest możliwy) - NIE

Rysunek mpzp – „Osiedle Kwiatowe” – część B
- do I wyłożenia do publicznego wglądu

Rysunek mpzp – „Osiedle Kwiatowe” – część B
- do II wyłożenia do publicznego wglądu

Rysunek mpzp – „Osiedle Kwiatowe” – część B
- do III wyłożenia do publicznego wglądu

Terminy

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu:
od 2 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Zbieranie uwag:
do 14 stycznia 2022 r.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Za Bramką 1
61 - 842 Poznań
tel.: 61 639 64 60
fax.: 61 639 64 98
e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl
Kontakt:
Joanna Grabarkiewicz, tel. (061) 6397-913 – kierownik zespołu projektowego, jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl
Katarzyna Kazienko, tel. (061) 6397-912, kkazienko@poznan.mpu.pl
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