
Przykład działa ń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 
w zakresie konsultacji społecznych dokumentów plani stycznych

Warszawa, 20 października 2016 r.
Prezentuj ący:
Jeremi Pudliszak
Zastępca Dyrektora 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej



Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
- Miejska Jednostka Organizacyjna 



1991-2016

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
- Miejska Jednostka Organizacyjna 



ZESPÓŁ SPECJALISTÓW
z zakresu:

architektury i urbanistyki, 
planowania i gospodarki 
przestrzennej,
transportu i infrastruktury, 
ochrony środowiska, 
ochrony dóbr kultury,
ekonomii, 
administracji i prawa.



STUDIUM MPZP
OPINIEANALIZY PROGNOZY

OBSŁUGA PRAWNA

WYTYCZNE 
DO KONKURSÓW

WSPÓŁPRACA
I KONSULTACJE

KONFERENCJE

Kompetencje i zadania:





Podstawy prawne poznańskiego programu konsultacji 
społecznych projektów mpzp



SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Program realizowany jest w oparciu o Procedur ę przygotowywania i prowadzania

konsultacji społecznych dotycz ących projektów mpzp – I i II etap

(Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu)

Miejskie jednostki odpowiedzialne za koordynacj ę programu konsultacji

społecznych w ramach sporz ądzania procedury miejscowych planów

zagospodarowania:

Gabinet Prezydenta Miasta Poznania 

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania

Grupy odbiorców – przekazywanie informacji:

Społeczność lokalna – rady osiedlowe

Organizacje pozarządowe – lokalne stowarzyszenia

Lokalne media 



PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU*:  

ETAPY z inicjatywy miasta:
1. Podjęcie uchwały o przyst ąpieniu do sporz ądzania projektu planu przez Rad ę Miasta 

Poznania 

2. I KONSULTACJE SPOŁECZNE

3. Zbieranie wniosków do projektu planu - przez co najmniej 21 dni od dnia ogłoszenia

4. Sporządzenie projektu planu i rozpatrzenie wniosków przez Prezy denta

5. Opiniowanie wewn ętrzne – z jednostkami Urz ędu Miasta

6. II KONSULTACJE SPOŁECZNE

7. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu
8. Wyło żenie  projektu planu do PUBLICZNEGO wgl ądu

– przez co najmniej 21 dni i przeprowadzenie, w tym czasie dyskusji publicznej;
– możliwość składania uwag do projektu planu – przez co najmniej 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia

projektu planu do publicznego wglądu

9. Składanie uwag do projektu planu w okre ślonym w ogłoszeniu terminie

10. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta

11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego przez Rad ę Miasta 
Poznania 

12. Opublikowanie planu w Dzienniku Urz ędowym Województwa

∗∗∗∗
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Informacja m.in. o:
powodach przyst ąpienia do sporz ądzania planu,
obszarze miasta obj ętym granicami uchwały 
o przyst ąpieniu,
ustaleniach Studium miasta Poznania dla 
przedmiotowego obszaru,
procedurze sporz ądzania planu,
terminie zbierania wniosków do projektu planu,
wymogach formalnych, które winien spełnia ć 
wniosek do projektu planu
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procedurze sporz ądzania planu,
PROJEKCIE PLANU,
uwarunkowaniach prawnych,
terminie zbierania opinii mieszka ńców do 
projektu planu, (...).
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W trakcie dyskusji publicznej informacja m.in. o:
powodach przyst ąpienia do sporz ądzania 
planu,
obszarze miasta obj ętym granicami 
uchwały o przyst ąpieniu,
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WSPÓŁPRACA Z RADAMI OSIEDLOWYMI 



OBLIGATORYJNE – wynikaj ące z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenn ym
Dyskusja publiczna – element wyło żenia projektu planu do publicznego wgl ądu

WYNIKAJĄCE Z INICJATYWY MIASTA – POZNA Ń PREKURSOREM
Konsultacje społeczne – dwukrotnie w czasie procedury sporz ądzania planu

POLITYKA INFORMACYJNA
Punkt obsługi klienta 
Możliwo ść uzyskania Informacji na ka żdym etapie sporz ądzania planu

Informacje na stronie internetowej www.mpu.pl

Partycypacja społeczna w procedurze planistycznej –
Trzy podstawowe elementy

Pierwsze konsultacje społeczne w Poznaniu odbyły si ę 16 listopada 2007 r. 

Do końca wrze śnia 2016 r. w Poznaniu zostały zorganizowane 352 sp otkania 
w ramach programu konsultacji społecznych projektów  mpzp



DOŚWIADCZENIA MPU WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PROGRAMU 



DOŚWIADCZENIA MPU WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PROGRAMU 



Konsultacje w zakresie charakteru ulicy Umultowskiej
SĄD OBYWATELSKI



Konsultacje w zakresie charakteru ulicy Umultowskiej
SĄD OBYWATELSKI



Konsultacje w zakresie zagospodarowania terenu w rejonie stadionu im. Szyca
SONDAŻ DELIBERATYWNY 



Konsultacje w zakresie zagospodarowania terenu w rejonie stadionu im. Szyca
SONDAŻ DELIBERATYWNY 

Projektowana komunikacja

Zagospodarowanie terenu giełdy kwiatowej 

Zabudowa w Parku Jana Pawła II 

Całoroczna zabudowa w ogrodach działkowych

Zachowanie rezerwy terenu na poł ączenie kładk ą Wilda-Rataje

Zagospodarowanie stadionu i jego otoczenia

Tereny AWF i obszary rozwojowe

Zapobieganie ekspansji zabudowy mieszkaniowej na ob szarze klina zieleni 

Targowisko



Konsultacje w zakresie zagospodarowania terenu w rejonie stadionu im. Szyca
SONDAŻ DELIBERATYWNY 

Cztery modele zagospodarowania terenu:

Model I – Park 

Model II – Obiekt wielofunkcyjny z dopuszczeniem usług

jako funkcji uzupełniającej

Model III – Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z halą targową 

oraz usługami

Model IV – Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z halą targową



Rozszerzone konsultacje społeczne projektu mpzp - ZIELINIEC 

• I etap konsultacji społecznych – 8 grudnia 2011 r., 

• pierwsze spotkanie mieszkańców z przedstawicielami 

firmy VW– luty 2012 r., 

• rozmowy delegatów mieszkańców z 

przedstawicielami firmy Volkswagen,

• brak wspólnego jednoznacznego stanowiska 

mieszkańców – 3 różne grupy interesów,

• prośba mieszkańców skierowana do BKRS o 

przeprowadzenie głosowania 

i wyłonienie przeważającej opcji jako reprezentatywnej w 

dalszych działaniach związanych z uchwaleniem mpzp –

czerwiec 2012 r.

• Marzec 2013 r. – wybór przez Biuro Prezydenta 6 

wariantów zmian układu komunikacyjnego na Zielińcu w 

oparciu o badania Politechniki oraz sugestie mieszkańców

• 12 maja 2013 r. – głosowanie mieszkańców na 

Zielińcu - w wyniku głosowania 57% mieszkańców 

opowiedziało się za zamknięciem ul. 

Smołdzinowskiej i włączeniem jej do terenu należącego 

do firmy Volkswagen, 43% mieszkańców było przeciwnego 

zdania. 



Projekt UAM: PLANUJ SWOJE MIASTO 

Na przełomie pa ździernika i listopada 2014 roku odbyło si ę badanie preferencji mieszka ńców Poznania na
temat zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestr zennego “Park Kasprowicza”. Do zebrania
preferencji mieszka ńców wykorzystano geoankiety, czyli ankiety internetowe po zwalaj ące na nanoszenie
obiektów na mapach.

Na przełomie czerwca i lipca 1015 roku odbyły si ę internetowe konsultacje dotycz ące projektu mpzp „Park
Kasprowicza” w Poznaniu. Dyskusja prowadzona i moderowana była przy pomocy geodyskusji –
internetowej aplikacji składaj ącej si ę z modułu mapy oraz modułu dyskusji.

Projekt prowadzony był w ramach procesu konsultacji społec znych dotycz ących projektu mpzp „Park
Kasprowicza”: geoankieta – I etap konsultacji; geodyskusj a – II etap konsultacji.



Obchody jubileuszu XX – lecia MPU:

DRZWI OTWARTE DLA STUDENTÓW POZNAŃSKICH UCZELNI 

OKOLICZNOŚCIOWA WYSTAWA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW POZNANIA

CYKL WYKŁADÓW OTWARTYCH ORAZ JUBILEUSZOWYCH PUBLIKACJI



Planistyczny zaradnik mieszkańca



Konferencja MPU – 2013 



Vademecum planistyczne 2014

Zbiorcza informacja dotycz ąca aktualnego stanu zagospodarowania miasta Poznania
i jego rozwoju przestrzennego w kontek ście tworzonych przez Miejsk ą Pracowni ę
Planistyczn ą dokumentów planistycznych. Opracowanie zawiera nast ępujące
informacje:
• Ilość opracowywanych i obowi ązujących miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego w mie ście Poznaniu.
• Bilans terenów na podstawie ustale ń miejscowych planów oraz Studium

uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pozna nia.
• Informacja o prognozowanej chłonno ści na terenie miasta Poznania.
• Przedstawienie oferty informacyjnej miasta Poznania w kon tekście terenów do

zainwestowania i do doinwestowania.



BUDUJEMY

FIKAMY  
PLĄSKAMY

GRAMY

WYCINAMY 
UKŁADAMY

INFORMUJEMY

SALA  KINOWA

MOJE MIASTO A W NIM…



Znajdź nas na 

Informacje o toczących się procedurach
Informacje o wydarzeniach, które organizujemy/w których bierzemy udział
Kampania informacyjna – WIZYTÓWKA MPU
Bieżące informacje (sesje RMP, ogłoszenia, komunikaty)



WIZYTÓWKA MPU – przykład kampanii 
edukacyjnej w mediach społecznościowych 

EDUKACJA

INFORMACJA

PROMOCJA



ul. Bolesława Prusa 3
60-819 Poznań

TELEFONY:
Sekretariat: 61 84 55 000

Punkt Informacyjny: 61 84 55 031
Fax: 61 84 55 010

mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl

www.facebook.com/mpu25/

GODZINY URZĘDOWANIA:

Sekretariat
III piętro 

pn. 8:00-17:00
wt.- pt. 8:00-15:00

Punkt informacyjny 
III piętro pok. 31 

8:00-15:00

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA 
W POZNANIU  


