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I. WSTĘP 
PODSTAWA SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA PUSZCZYKOWO 

 
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane dalej „studium” 
to dokument planistyczny, który określa politykę przestrzenną gminy, w tym zasady 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199 t.j. ze zmianami).  
Podstawę sporządzenia niniejszego dokumentu stanowi Uchwała Nr 76/07/V Rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa, sporządzona na 
podstawie art. 9 ww. ustawy. 
Obecnie na terenie miasta obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Puszczykowa, które zostało przygotowane w oparciu o nieobowiązującą już 
ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r, Dz. U. Nr 
15 poz. 139 ze zm.), zatwierdzone Uchwałą Nr 255/98/II Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 czerwca 
1998r. 
  
 Potrzeba opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Puszczykowa wynika z konieczności jego aktualizacji i wprowadzenia spójności 
jego ustaleń z dokumentami planistycznymi wyższego rzędu, programami i raportami, w szczególności 
w zakresie zadań wynikających m.in. z: 
- Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 2010, 
- Strategii Rozwoju miasta Puszczykowa na lata 2010 – 2020,  
- Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017, 
- Programu Ochrony Środowiska Program Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2010-

2013 z perspektywą na lata 2014-2017, 
- Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Puszczykowo na lata 2005 – 2014, 
- Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Miasta Puszczykowo na lata 2010 – 2018, 
- Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, 
- Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Puszczykowa na lata 2014-2017, 
- Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenu miasta 

Puszczykowa, wykonanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 
Ponadto dokument ten należy dostosować do zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej, 
procesów demograficznych oraz zamierzeń inwestycyjnych. Jednocześnie ustalenia Studium 
wymagają aktualizacji wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, m.in. w: 
- ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015r 

poz. 199 tekst jednolity ze zm.), 
- ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 

tekst jednolity), 
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), 
- ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 tekst jednolity), 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.), 
- ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), 
- ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 

196 ze zm.). 
Zmiany te dotyczą przede wszystkim uwzględnienia obszarów specjalnej ochrony, problematyki 
odnawialnych źródeł energii, ochrony przeciwpowodziowej. 
 Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące przy sporządzaniu 
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planów miejscowych, choć sam dokument nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie jest podstawą do 
podejmowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego. 
W celu określenia całościowych uwarunkowań na terenie miasta Puszczykowa oraz zapewnienia 
kompleksowych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych Studium została objęta cała gmina w 
granicach administracyjnych. 
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II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
1. POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA PUSZCZYKOWA 

Miasto Puszczykowo jest gminą miejską, położoną w centralnej części województwa wielkopolskiego, 
w powiecie poznańskim i w odległości ok. 4,5 km na południe od granic administracyjnych Poznania. 
Od północy i zachodu graniczy z gminą Komorniki, natomiast od strony południowej i wschodniej z 
miastem i gminą Mosina. Całkowita powierzchnia miasta wynosi ok. 16,42 km2 . 
 

Położenie Miasta Puszczykowo na tle gmin powiatu poznańskiego. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów dostępnych z www.podgik.poznan.pl 

 
Miasto Puszczykowo usytuowane jest  w starorzeczu Warty, na lewym brzegu rzeki, która stanowi 
jego wschodnią granicę. W całości miasto położone jest w granicach obszarów chronionych – 
w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz w zasięgu obszarów specjalnej ochrony Natura 
2000. Od strony wschodniej miasto graniczy z Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym. W Puszczykowie 
można wyróżnić cztery odrębne części miasta: Puszczykowo, Puszczykówko, Stare Puszczykowo oraz 
Niwkę. Każda z nich ma swoją indywidualną tożsamość lokalną. Miasto powstało z połączenia 
miejscowości, które swój początek mają w średniowieczu. Na podział ewidencyjny miasta składają się  
trzy obręby: Puszczykowo (zawierające część miasta: Puszczykowo i Puszczykówko), Stare 
Puszczykowo oraz Niwka. 
Przez miasto przebiega linia kolejowa nr 271 relacji Poznań – Wrocław oraz drogi wojewódzkie nr 430 
Poznań – Mosina i nr 431 Kórnik – Mosina. Drogi krajowe o znaczeniu międzyregionalnym omijają 
obszar miasta. 8 km na zachód od Puszczykowa przebiega droga krajowa nr 5: Wrocław – Poznań – 
Bydgoszcz, a po stronie północnej, w odległości około 6 km – autostrada  A-2: Berlin – Poznań – 
Warszawa. 
Miasto Puszczykowo jest oddzieloną jednostką terytorialną o głównej funkcji mieszkaniowej.  
Równocześnie ze względu na swoje atrakcyjne położenie jest również miejscem rekreacji dla 
mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Bliskość Poznania, dostępność komunikacyjna ,kolejowa jak i 
drogowa, oraz naturalne walory przyrodnicze i uwarunkowania historyczne ukształtowały charakter 
Puszczykowa. W sposób naturalny wytworzyły się relacje między Puszczykowem a Poznaniem. Poznań 
stanowi główne miejsce pracy dla mieszkańców Puszczykowa, a także stanowi metropolitalny ośrodek 
usługowy.  
 

1.1. Struktura użytkowania gruntów 
Puszczykowo charakteryzuje się zabudową mieszkaniową w otoczeniu lasów Wielkopolskiego Parku 
Narodowego zajmujących 49,3% powierzchni, natomiast tereny zabudowane zajmują nieco ponad 



  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA PUSZCZYKOWA - UWARUNKOWANIA 

 

 10 

jedną czwartą całego obszaru miasta. Taka struktura użytkowania gruntów Puszczykowa przedstawia 
jego specyficzny charakter, związany z  historycznym letniskowym charakterem miasta. 
 
Powierzchnia użytkowania gruntów w Puszczykowie. 

Wyszczególnienie Razem w ha Udział w powierzchni miasta 

użytki rolne, w tym: 202 12,3 

                           grunty orne  151 9,2 

                           sady 0 0,0 

                           łąki trwałe 28 1,7 

                           pastwiska 23 1,4 

lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione 810 49,3 

tereny zabudowane i zurbanizowane 454 27,7 

wody 34 2,1 

drogi 96 5,8 

grunty pozostałe 46 2,8 

Razem 1642 100,00 
Dane: Opracowanie własne na podstawie danych z gminnej ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

 

1.2. Struktura własnościowa 
W Puszczykowie przeważają grunty Skarbu Państwa oraz grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym, w tym większość WPN. Łącznie stanowią one blisko 50%. Grunty, będące własnością 
miasta to około 9,3% (152,82 ha). Pozostałe to grunty prywatne. W ich skład wchodzą: grunty osób 
fizycznych, grunty kościołów i związków wyznaniowych, grunty spółdzielni oraz innych osób 
prawnych. 

 

1.3. Tereny zamknięte 
Na obszarze miasta Puszczykowa znajdują się tereny zamknięte, ustalane przez ministra właściwego 
do spraw transportu, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. 
określone w załączniku do decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w 
sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. 
Urz. MIiR z 2014r. poz. 25). 
 

Nr działki arkusz obręb powierzchnia 

dz. nr 1444/1  ark. 12  obręb Puszczykowo –  pow. 0,0116 ha 

dz. nr 1444/2 ark. 12 obręb Puszczykowo pow. 0,0895 ha 

dz. nr 1444/4 ark. 12 obręb Puszczykowo pow. 0,6289 ha 

dz. nr 1444/5 ark. 12 obręb Puszczykowo pow. 0,0566 ha 

dz. nr 1918/6 ark. 17 obręb Puszczykowo pow. 1,2200 ha 

dz. nr 1918/7 ark. 17 obręb Puszczykowo pow. 0,0400 ha 

dz. nr 1918/8 ark. 17 obręb Puszczykowo pow. 0,0328 ha 

dz. nr 2112/8 ark. 17 obręb Puszczykowo pow. 0,0305 ha 

dz. nr 2112/10 ark. 17 obręb Puszczykowo pow. 0,0845 ha 

dz. nr 2112/11 ark. 17 obręb Puszczykowo pow. 8,3079 ha 

dz. nr 255       ark. 3    obręb Niwka              pow. 0,5632 ha 

dz. nr 448       ark. 3    obręb Niwka              pow. 0,4841 ha 

dz. nr 449       ark. 3    obręb Niwka              pow. 0,1154 ha 

dz. nr 680/2   ark. 6    obręb Niwka              pow. 1,7272 ha 

dz. nr 717       ark. 7    obręb Niwka              pow. 0,3986 ha 

dz. nr 718       ark. 7    obręb Niwka              pow. 2,4276 ha 

Łączna ich powierzchnia wynosi 16,2184 ha. 
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1.4. Sieć osadnicza i ludność Puszczykowa 
Gęstość zaludnienia Puszczykowa wynosi 595 os./km2. Wynika to przede wszystkim z charakterystyki 
terenu oraz ograniczeń związanych m.in. z położenia w otulinie WPN . Według danych GUS na 2014r. 
Puszczykowo zamieszkuje  9 802 osób. 
 
Ludność miasta Puszczykowo wg wieku i płci w 2014r. 
Grupa wiekowa ogółem mężczyźni kobiety % 

0-4 lat 451 225 226 4,6 

5-9 lat 513 271 242 5,2 

10-14 lat 490 258 232 5,0 

15-19 lat 493 246 247 5,0 

20-24 lata 605 310 295 6,2 

25-29 lat 701 361 340 7,1 

30-39 lat 1450 683 767 14,8 

40-49 lat 1264 587 677 12,9 

50-59 lat 1496 709 787 15,3 

60-69 lat 1358 614 744 13,9 

70 i więcej lat 981 361 620 10,0 

Razem 9802 4625 5177 100 

Dane: Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

Ludność miasta Puszczykowo wg grup ekonomicznych w 2014r. 
wyszczególnienie ogółem % 

w wieku przedprodukcyjnym 
(17 lat i mniej) 

1745 17,8 

w wieku produkcyjnym 6068 61,9 

w wieku poprodukcyjnym 1990 20,3 

Dane: Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
 
Ludność miasta Puszczykowo w latach 1995 – 2015 wg faktycznego miejsca zamieszkania 

Lata Liczba ludności 

1995 8182 

2000 8958 

2005 9193 

2010 9701 

2013 9834 

2015 9626 

Dane: Urząd Miejski w Puszczykowie 

 
 

Analizując strukturę ludności miasta Puszczykowo wg wieku widoczna jest obecnie dominacja osób w 
wieku produkcyjnym. Blisko 35% osób zameldowanych na pobyt stały w mieście to osoby w wieku 25 
– 49 lat, a 29,2% to osoby w wieku 50 – 69 lat, osoby powyżej 70 roku życia stanowią 10,0% populacji 
Puszczykowa. 
Analizując strukturę Puszczykowa wg grup ekonomicznych obserwujemy iż blisko 62% udział w 
strukturze ma ludność w wieku produkcyjnym, co oznacza iż w najbliższych latach wzrośnie liczba 
ludności w wieku poprodukcyjnym zamieszkujących miasto. 
Prognozując liczbę ludności Puszczykowa można przyjąć następujące założenia: 
- wejście w dorosłe życie roczników z niżu demograficznego z lat 2001 – 2007, czego konsekwencją 
będzie spadek wskaźnika przyrostu naturalnego, 
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- wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym wydłużonym czasie życia tej 
grupy wiekowej. 
Jest to jednak zależne od polityki przestrzennej miasta tj. przede wszystkim od tempa uruchamiania 
nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz organizacji nowych miejsc pracy,. 

 
1.5. Charakterystyka struktury urbanistycznej 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta wynika z uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych i 
historycznego rozwoju osadnictwa. Miasto Puszczykowo powstało w 1962 z połączenia czterech 
miejscowości i przez to dzieli się na cztery tradycyjne części: Puszczykowo, Puszczykówko, Stare 
Puszczykowo i Niwkę.  Każda z nich posiada swój charakter, a mieszkańcy posiadają silne 
przywiązanie do przynależności dzielnicowej. Handel, rzemiosło i usługi podstawowe rozwijały się 
wzdłuż ul. Poznańskiej i ulicy Dworcowej, które są głównymi ulicami miasta. Obszar Niwki natomiast 
został zdominowany przez obiekty szpitala i budynek dawnej spółdzielni zabawkarskiej, 
przekraczające daleko skalę tradycyjnej zabudowy Puszczykowa. Zespół ten stanowi główny dysonans 
w strukturze przestrzennej i krajobrazie miasta. 
 W Puszczykowie w pierwszej dekadzie XXI wieku została zrealizowana idea Rynku, która 
ukształtowała dobrze zagospodarowaną przestrzeń publiczną. Samorząd Puszczykowa zabiega o 
pełne zagospodarowanie centrum. W tym celu przeniesiono na Rynek Bibliotekę Miejską oraz  
rozbudowano Centrum Animacji Sportu.   
 Lasy, obszary chronione oraz rzeka Warta mają duży wpływ na rozwój przestrzenny Puszczykowa. 
Stanowią one naturalną barierę obszarową i jednocześnie determinantę funkcjonalną. 
 

1.6. Ruch budowlany 
Na terenie Puszczykowa odnotowuje się znaczny ruch budowlany, co wynika z sytuacji społeczno – 
gospodarczej. Rejestry decyzji warunków zabudowy, wydanych na terenie miasta w latach 2011-2014 
zawierają łącznie 117 pozycji. Na przestrzeni lat widać zróżnicowaną tendencję ilości wydanych 
decyzji WZ, co jest następstwem uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które obejmują coraz większy procent powierzchni Puszczykowa. Liczba wydanych 
decyzji warunków zabudowy na przestrzeni lat: 

• w roku 2011 – 44 szt. 

• w roku 2012 – 33 szt. 

• w roku 2013 – 22 szt. 

• w roku 2014 – 18 szt. 

• W roku 2015 – 44szt. 
Zdecydowana większość wydawanych decyzji w okresie ostatnich lat dotyczyła zabudowy 
mieszkaniowej oraz usługowej. W tym samym czasie w Puszczykowie wydano jedynie 22 decyzje 
ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego, przy czym w poszczególnych latach liczba 
wydanych decyzji kształtowała się następująco:  

• w roku 2011 – 3 szt. 

• w roku 2012 – 6 szt. 

• w roku 2013 – 4 szt. 

• w roku 2014 – 9 szt. 

•  W roku 2015 – 7 szt. 
Obowiązujące plany miejscowe obejmują około 40% powierzchni miasta, wyłączając tereny należące 
do Wielkopolskiego Parku Narodowego, daje to wielkość ok. 58% terenów. Jednakże połowa tych 
planów została jeszcze opracowana w trybie ustawy z  dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 
przestrzennym. Tym samym ich zapisy nie są dostosowane zarówno do obecnych przepisów z 
zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i przepisów z zakresu ochrony 
środowiska. Uchwały starszych planów, przygotowanych według ówczesnych przepisów, nie 
posiadają wskaźników m.in: udziału powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy, a 
także zapisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego.  
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Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały przyjęte uchwałami Rady 
Miasta Puszczykowa (stan na dzień 01.05.2016r.): 
1. Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzony Uchwałą 

Rady Miasta Puszczykowa  Nr 42/94/II z 12.12.1994 ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Poznańskiego  Nr 23 poz.266  - powierzchnia  218 ha 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego – rejon ulic: 
Czarnieckiego – Pszeniczna – Gołębia  zatwierdzony Uchwałą  Rady Miasta Puszczykowa Nr 
II/175/97 z 10.03.1997  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 7  z 
8.04.1997 poz.47 – powierzchnia  4,8 ha 

3. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa 
Starego w zakresie wielkości działek budowlanych   -  uchwała rady Miasta Puszczykowa Nr 
II/238/98 z 11.05.1998 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 12  z 
16.06.1998 poz.120  - powierzchnia 197 ha 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu trasy rurociągu wodociągowego w 
Puszczykowie – rejon ulic  Mocka i Niwka Stara wariant „A”  - uchwała Rady Miasta Puszczykowa  
Nr 63/99/III z 6.09.1999 r.  Dziennik Urzędowy Woj. Wlkp. Nr 69 poz. 1392 z 6.10.1999 – 
powierzchnia  3,4 ha 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa starego – rejon ulic: 
Gliniana – Stroma – strefa A  - Uchwała rady Miasta Puszczykowa Nr 80/99/III z 18.10.1999   
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 79  z 10.11.1999 
poz.1524 – powierzchnia 7,3 ha 

6. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych wzdłuż torów PKP w Puszczykowie – strefa A – Uchwała Rady Miasta Puszczykowa 
Nr 99/2000/III z 31.01.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
Nr 16 z 9.03.2000  poz.164  - powierzchnia 5,4 ha 

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa dla rejonu 
ulic: Piaskowa – Przyszkolna  - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa  Nr 105/2000/III  z 6.03.2000  
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 23  z 14.04.2000 poz.259 
– powierzchnia  1,6 ha 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego – rejon ulic: 
Gliniana –Stroma – strefa B  - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa  Nr 120/2000/III z 29.05.2000  
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 46 z 30.06.2000  poz.541 
powierzchnia  1,7 ha 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego  - rejon ulic: 
Jarosławska – Chabrowa  - uchwała Rady Miasta Puszczykowa  Nr 155/2000/III z 9.10.2000  
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77 z 7.11.2000  poz.1074 
– powierzchnia 16 ha 

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa 
obejmującego działkę nr 751 – ul. Jarosławska   - Uchwała rady Miasta Puszczykowa Nr 
165/2000/III z 11.12.2000  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Nr 91 z 27.12.2000  poz.1222  - powierzchnia  2,25 ha 

11. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych wzdłuż torów PKP w Puszczykowie – strefa B – uchwała Rady Miasta Puszczykowa  
Nr 156/2000/III z 6.11.2000  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Nr 85 z 4.12.2000  poz.1131 – powierzchnia  1,5 ha 

12. Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w 
zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych  - uchwała Rady 
Miasta Puszczykowa Nr  191/2001/III z 19.03.2001  ogłoszona  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego Nr 30 z 29.03.2001 poz.475 – powierzchnia  186 ha 

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa 
obejmującego rejon ulic: Sobieskiego, Krętej i Przy Murze  - uchwała Rady Miasta Puszczykowa 
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Nr 196/2001/III  z dnia 28.05.2001  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Wielkopolskiego Nr 80  z  10.07.2001  poz.1471  - powierzchnia  1,14 ha 

14. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa 
Starego  - dla terenu obejmującego fragmenty działek nr 100/3 i 107 oraz działkę nr 109/2 
położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Cichej i Jałowcowej – uchwała Rady Miasta 
Puszczykowa  Nr 204/2001/III z 2.07.2001  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 83  z 17.07.2001  poz.  1555 – powierzchnia  0,64 ha 

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa 
obejmującego teren położony w Puszczykowie przy ul.Mazurskiej i Pomorskiej   -   uchwała Rady 
Miasta Puszczykowa   Nr 209/01/III z dnia 30.07.2001 r  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego Nr  112 z 13 .09.2001 poz. 2138 – powierzchnia 2,85 ha 

16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa dla rejonu 
ul.Wysokiej oraz terenu cmentarza w Puszczykowie – miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu cmentarza parafialnego wyznania rzymsko – katolickiego w Puszczykowie  
- działki nr 1068/1  i 63L/7     -   uchwała Rady Miasta Puszczykowa  Nr 228/01/III  z dnia 
19.11.2001 r.  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr  147 z 
29.11.2001r.  poz. 3050 – powierzchnia 2,35 ha 

17. Miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego terenów usług oświaty , kultury , 
administracji, sportu , turystki i rekreacji oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie 
w rejonie  ulic: Wysokiej, Podgórnej , Ks. Posadzego , Poznańskiej, Kościelnej    - Uchwała Rady 
Miasta Puszczykowa  Nr 229/01/III z 19.11.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Wielkopolskiego  Nr 147 z 29.11.2001 r. poz.3049  - w części dot. planu  Centrum 
B z  2010 ( p. 31) 

18. Zmiana m.p.z.p.Puszczykowa Starego  z 12.12.1994 oraz m.p.z.p.  miasta Puszczykowa  
4.03.1989 – dla pasa terenu łączącego ul.Świerkową z ul.Jarosławską  - z przeznaczeniem pod 
urządzenia kanalizacji sanitarnej – uchwała RMP Nr 249/02/III z dnia 4.03.2002 ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 116 z 23.09.2002  poz.3226 – 
powierzchnia 0,25 ha 

19. Zmiana m.p.szcz. z.p. Puszczykowa Starego z 12.12.1994  dla terenu obejmującego działki nr: 
345/2, 345/3, 345/4, 345/.5 położone w Puszczykowie w rejonie ulic : Wysoka i Studzienna  - 
m.p.z.p. rejonu ulic Wysoka – Studzienna w Puszczykowie –Uchwała RMP Nr 266/02/III z dnia 
13.05.2002  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  Nr 77 
z 5.06.2002  poz.2010 – powierzchnia 2 ha 

20. Miejscowy plan  z.p.  fragmentu  Miasta Puszczykowa – teren przy ul. Wspólnej – północna część 
działki nr 678/2 – Uchwała RMP Nr 297/02/III z dnia  7.10.2002 ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 z 15.11.2002 poz. 3807 – powierzchnia 0,8 
ha 

21. Miejscowy plan z.p. terenów zabudowy mieszkaniowej  w Puszczykowie w rejonie ul. 
Jaroslawskiej – działka nr 754/1 – uchwala RMP Nr 298/02/III z dnia 7.10.2002 ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 z 15.11.2002 poz.3808 – 
powierzchnia 2,3 ha 

22. Miejscowy plan z.p. Puszczykowo – rejon ul. Morenowej część A – uchwała RMP Nr 59/03/IV  
z dnia 9.09.2003  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 167  
z 27.10.2003 r  poz. 3126 – powierzchnia 6,3 ha 

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo-rejon ul. Konopnickiej  działki 
nr : 930/7, 930/8, 930/10  - uchwała RMP Nr 60/03/IV  z dnia 9.09.2003  ogłoszona w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 165  z 22.10.2003  poz.3087  - powierzchnia 
0,6 ha 

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług  sportu, turystyki i rekreacji w 
Puszczykowie w rejonie  „Centrum 2” przy ul. Kościelnej  - uchwała RMP Nr 111/04/IV Rady 
Miasta Puszczykowo z dnia 6.07.2004 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Wielkopolskiego  Nr  134 z 27.08.2004  poz.2767 – zastąpiony planem  centrum B z 2010 (p.31) 
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25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  fragmentu miasta Puszczykowa 
obejmującego teren położony w południowej części miasta  - Niwka – strefa I – uchwała RMP  Nr 
118/04/IV  z dnia 7.09.2004  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Nr 144 z  4.10.2004  poz.2992 – powierzchnia 75,5 ha 

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 177/4 położonej w 
Puszczykowie przy ul. Sobieskiego , obręb Puszczykowo Stare , arkusz 5 -  uchwała RMP Nr 
230/06/IV z dnia 8.08.2006 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Nr 2 z 12 stycznia 2007 r. poz. 34 – powierzchnia 6,2 ha 

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej – 
część B – uchwała RMP Nr 167/08/V z dnia 26.11.2008 , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego nr 1 z 16 stycznia 2009 , poz.5 – powierzchnia 7,2 ha 

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  w Puszczykowie dla obszaru położonego 
pomiędzy  ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4 , działką nr 167 , a terenem lasu WPN – uchwała 
RMP Nr 171/08/V z dnia 17.12.2008 , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego  Nr 17  z 9 lutego 2009, poz. 275  - powierzchnia 12,1 ha 

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej 
w Puszczykowie przy ul. Cichej , obręb Puszczykowo Stare, ark.3  - uchwała  RMP NR 206/09/V 
z dnia 24.06.2009, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  Nr 150 
z 11 sierpnia 2009 poz. 2520 – ok. 0,1 ha 

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841, obręb 
Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego – uchwała Nr 311/10/V 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego Nr 224 z dnia 9 listopada 2010 poz. 4121 (wejście w życie  10 
grudnia 2010) – pow. 0,35 ha ok. 0,4 ha 

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w 
centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B– uchwała Nr 
323/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 października 2010, opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 248 z dnia 15 grudnia 2010 poz. 4583 (wejście w 
życie  16 stycznia 2011) – pow. 9,4 ha 

32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29, 177/30, 177/31 
położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark.5 - 
uchwała Nr 324/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2010, opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 271 z dnia 31 grudnia 2010 poz. 5327 
(wejście w życie  1 lutego 2011) – pow. 0,8 ha 

33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w 
Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej – I strefa  - uchwała Nr 325/10/V 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego Nr 267 z dnia 31 grudnia 2010 poz. 5163 (wejście w życie  1 
lutego 2011) – pow. 22,5 ha 

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu w rejonie ulic: 
Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A – uchwała Nr 101/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 
18 października 2011 – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Nr 346 z dnia 14.12.2011 poz.5953 (wejście w życie 15 stycznia 2012) - powierzchnia 8,9 ha 

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy 
ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 – uchwała  Nr 156/12/VI Rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 20.09.2012 poz.3901 (wejście w życie 5 października 2012) – 
powierzchnia 4,8 ha 

36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części 
miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 – uchwała Nr 
170/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 – opublikowana w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.01.2013 poz.372  , (wejście w życie 10 
lutego 2013) – powierzchnia 17 ha 

37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, 
Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark.4, 5, 6, 19 – 
strefa A – uchwała  Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 – 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2013 
poz.77, (wejście w życie 3 lutego 2013)  - powierzchnia 36,7 ha 

38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w 
centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A2 – uchwała Nr 
195/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 – opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2013 poz.2328, (wejście w życie 20 
kwietnia 2013)  -powierzchnia  6,2 ha 

39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 - uchwała Nr 
208/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2013r. - opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013 , poz. 3704 z dnia 27 maja 2013r. (wejście 
w życie 11.06.2013r.) – powierzchnia  34 ha 

40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11 - uchwała Nr 214/13/VI Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2013r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz. 4289 z dnia 4 lipca 2013 r. (wejście w życie 19 
lipca 2013r.) – powierzchnia 2,2 ha 

41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w 
rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare. ark.13 – uchwała Nr 288/14/VI 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego rok 2014, poz. 2903 z dnia 5 maja 2014 ( wejście w życie  20 
maja 2014) – powierzchnia  6,5 ha 

42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla działki nr 417/38 
położonej  w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare. ark.13 – uchwała 
Nr 327/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014, opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2014, poz. 6318 z dnia 25 listopada 2014 ( 
wejście w życie  10 grudnia 2014) – powierzchnia  0,1 ha 

43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w 
rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego – uchwała Nr 
14/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015, opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2015, poz.1202 z dnia 3 marca 2015 ( wejście w 
życie 18 marca 2015 ) – powierzchnia  0,75 ha 

44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 – uchwała Nr 
13/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015, opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2015, poz. 1661 z dnia 20 marca 2015  ( wejście 
w życie 4 kwietnia 2015 ) – powierzchnia  9 ha 

45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w 
rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark.5 – w dwóch 
etapach A i B – uchwała Nr 61/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015, 
opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2015, poz. 5678 z dnia 
5 października 2015 (wejście w życie 20 października 2015) – powierzchnia  8 ha 

46. 2.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie 
przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark.16 – uchwała Nr 80/15/VII 
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego  rok 2015, poz. 7964 z dnia 7.12.2015 (wejście w życie 
22.12.2015 ) – powierzchnia 1,5 ha 
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Kursywą zaznaczono plany nie obowiązujące w części lub w całości 

Źródło: Urząd Miasta Puszczykowa 

 
2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA 

 
2.1. Charakterystyka i ocena stanu poszczególnych komponentów środowiska 

 
2.1.1. Rzeźba terenu 

Zgodnie z regionalizacją Polski Kondrackiego (1998) Puszczykowo położone 
jest w mezoregionie Poznańskiego Przełomu Warty oraz mezoregionie Pojezierza 
Poznańskiego w centralnej części makroregionu Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego. 
Puszczykowo znajduje się w przedziale wysokościowym  od ok. 59,0 m n.p.m. w północnej 
części miasta do ok 105m n.p.m na granicy z WPN, położonej na wysoczyźnie. Można 
wyodrębnić dwie strefy: wysoczyzna morenowa falista i pagórkowata wyniesiona ponad 
dno doliny 30-50m, o powierzchni wypukłej, opadającej w kierunku północno-wschodnim 
oraz dolina Warty, z trzema, łagodnie zaznaczającymi się w krajobrazie poziomami 
terasowymi, położonymi średnio na wysokości od 60,0 - 62,0 m n.p.m. Strefę 
krawędziową wysoczyzny budują piaski deluwialne. Dolinę Warty budują piaski i żwiry 
rzeczne terasów nadzalewowych. Licznie występują piaski eoliczne. 
 

2.1.2. Budowa geologiczna, w tym występowanie obszarów naturalnych zagrożeń 
geologicznych 
Obszar opracowania charakteryzuje się zróżnicowaną budową geologiczną.  
Miasto Puszczykowo położone jest w starorzeczu Warty.  
W dolinie Warty występują osady czwartorzędowe. W południowej części, powierzchnię 
mezozoiczną w rejonie Puszczykowa tworzą osady jury górnej. Na osadach jury występują 
kolejno osady oligocenu i miocenu z węglem brunatnym o znacznych miąższościach. 
Osady miocenu przykrywa warstwa iłów plioceńskich. Obszar wysoczyznowy w 
przeważającej części budują gliny zwałowe, a na zachód od Starego Puszczykowa piaski 
lodowcowe na glinach zwałowych oraz piaski i żwiry akumulacji szczelinowej. W obrębie 
wysoczyzny (na przedłużeniu rozcięć erozyjnych) występują również piaski i żwiry 
wodnolodowcowe górne i dolne. Strefę krawędziową wysoczyzny budują piaski 
deluwialne. Przeważającą część terenu Puszczykowa położonego w dolinie Warty budują 
piaski i żwiry rzeczne terasów nadzalewowych. W zagłębieniach będących pozostałością 
starorzeczy występują namuły piaszczyste charakterystyczne dla zagłębień 
bezodpływowych i okresowo przepływowych. Współczesną dolinę Warty wypełniają piaski 
rzeczne. Miejscami występują torfy.  
W 2007 roku dla całego powiatu poznańskiego opracowano rejestr terenów potencjalnie 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk, który 
zaktualizowano w roku 2012. Cała strefa zboczowa, oddzielająca dolinę od wysoczyzny, na 
odcinku od północnej granicy miasta do ulicy Jarosławskiej oraz na południowym skraju 
miasta jest zakwalifikowana do obszarów narażonych na osuwanie się mas ziemnych (wg 
rejestru teren zagrożony ruchami masowymi ziemi nr 00032 i 00034). Ponadto w 
granicach miasta Puszczykowa zarejestrowano osuwisko obejmujące skarpę wysoczyzny, u 
której podnóża przebiega ulica Wysoka na odcinku od ulicy Rządowej do Zielonej (nr 0008 
wg rejestru). Stabilizację gruntu zapewnia trwała roślinność porastająca skarpę.  
 

2.1.3. Zasoby naturalne, w tym występowanie udokumentowanych złóż kopalin, 
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz 
występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych 
 Puszczykowo jest obszarem, na którym występują surowce naturalne. Według „Bilansu 
zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2012 r.” Puszczykowo znajduje się w 
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zasięgu występowania złoża węgla brunatnego „Mosina” o rozpoznanych wstępnie 
zasobach w ilości ok.  1,5 mln ton. Ze względu na stan i jakość środowiska na tym terenie, 
a także przewidywane negatywne skutki środowiskowe eksploatacja złoża nie jest tam 
planowana. Dodatkowo miejscami w dolinie Warty występują torfy. 

 
2.1.4. Wody powierzchniowe 

Puszczykowo w całości położone jest w zlewni rzeki Warty. Warta jest tu w środkowym 
biegu, co oznacza jej meandrowanie oraz zmienną szerokość doliny rzecznej, która waha 
się na terenie miasta od 1km do 2,5km. Na wody powierzchniowe na terenie opracowania 
składają się również starorzecza oraz rowy melioracyjne zlokalizowane północnej części 
miasta. Południową część odwadnia Kanał Mosiński. Wschodnia granica miasta 
zlokalizowana jest w osi Warty. Warta jest prawobrzeżnym dopływem Odry i rzeką II 
rzędu. Na północ od Puszczykowa do Warty wpływa dopływ Wirenka. 
 
Jakość wód 
Obszar opracowania położony jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych 
JCWP – rzeki Warty (odcinek od Pyszącej do Kopli) oraz Kanału Mosińskiego (odcinek od 
Żydowskiego Rowu do ujścia). Rzeka Warta jest wielką rzeką nizinną  o charakterze silnie 
zmienionym. Stan jednolitych części wód dla rzeki  Warty i Kanału Mosińskiego jest zły. 
Zgodnie z oceną stanu jednolitych części wód za rok 2014 z uwzględnieniem oceny 
spełnienia wymagań dla obszarów chronionych opracowaną przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu dla Kanału Mosińskiego w punkcie 
pomiarowo – kontrolnym w rejonie obszaru opracowania  - Mosina, osiągnięcie celów 
środowiskowych jest zagrożone. Ze względu na fakt, iż wody cieku sklasyfikowano pod 
względem elementów biologicznych do klasy IV, pod względem elementów 
hydromorfologicznych do klasy II, a pod względem elementów fizykochemicznych 
określono jako poniżej poziomu dobrego, stan ekologiczny określono jako słaby. 
Jednocześnie oceniono stan chemiczny jako dobry. Stąd celem środowiskowym dla tej 
jednolitej części wód powierzchniowych jest dążenie uzyskania stanu ekologicznego co 
najmniej dobrego. Natomiast zgodnie z ww. oceną dla rzeki Warty w punkcie pomiarowo 
– kontrolnym w rejonie obszaru opracowania  - Wiórek, osiągnięcie celów 
środowiskowych jest zagrożone. Ze względu na fakt, iż wody rzeki sklasyfikowano pod 
względem elementów biologicznych do klasy IV, pod względem elementów 
hydromorfologicznych i fizykochemicznych do klasy II, stan ekologiczny określono jako 
słaby. Jednocześnie oceniono stan chemiczny jako poniżej stanu dobrego. Stąd celem 
środowiskowym dla tej jednolitej części wód powierzchniowych jest dążenie uzyskania 
stanu ekologicznego co najmniej dobrego. 

 
2.1.5. Wody podziemne 

Puszczykowo – w swoich granicach administracyjnych - położone jest na obszarze 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna” o powierzchni 
ok. 4 000 km2, w utworach czwartorzędowych.  
Zaleganie wód gruntowych oraz ich charakter są odzwierciedleniem konfiguracji terenu 
oraz budowy geologicznej jego podłoża. Na większości obszaru Puszczykowa wody 
gruntowe zalegają na poziomie od 5,0 do 10,0 m p.p.t, jednakże szczegółowo kształtuje się 
ono następująco: 

- na wysoczyźnie, woda gruntowa znajduje się bardzo głęboko, na poziomie od 10,0 
do 25,0 m p.p.t, 

- obręb terasy średniej, Niwka, woda występuje na poziomie poniżej 3,0 m p.p.t, 
nawet przy wysokich stanach wód 

- obręb terasy niskiej, woda może pojawiać się płycej niż  2,0 m p.p.t.; zwłaszcza w 
strefie przykrawędziowej, 
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- dno doliny, woda występuje na poziomie od 1,0 – 3,0 m p.p.t. w 
przypowierzchniowych piaskach. 

Jednocześnie na zboczach doliny Warty (wysoczyznowych, terasowych) występują 
wypływy na powierzchnię w postaci źródeł i wysięków.   
 
Jakość wód 
Wody WDK nie są obecnie zanieczyszczone. Miasto Puszczykowo położone jest  w dwóch 
jednolitych częściach wód podziemnych nr 62 i nr 73 w niewielkim południowym 
fragmencie. W Raporcie o stanie środowiska w Wielkopolsce  w roku 2013 stwierdzono, że 
są zagrożone jednolite części wód podziemnych. Zgodnie z „Oceną  jakości wód 
podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu 
chemicznego wód podziemnych w 2014r.” (wg badań PIG) przedstawioną przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, w 3 punktach pomiarowo – 
kontrolnych w rejonie obszaru opracowania - Borówiec, dla jednolitej części wód 
podziemnych nr 62, do której on należy zaliczono generalnie wody: 
- do III klasy surowej oraz III klasy końcowej w okresie wiosennym (w jednym z punktów 
do II  klasy końcowej)  
- do IV klasy surowej i IV klasy końcowej (w dwóch punktach) , do klasy surowej V i klasy 
końcowej V (w jednym punkcie) w okresie jesiennym.  
Natomiast w punkcie pomiarowo – kontrolnym w rejonie obszaru opracowania  - Wiórek, 
dla jednolitej części wód podziemnych nr 73, do której on należy zaliczono wody do IV 
klasy surowej oraz III klasy końcowej w okresie wiosennym oraz do IV klasy surowej i III 
klasy końcowej w okresie jesiennym. Przy czym stan jednolitych części wód podziemnych 
dla tych obszarów został określony jako dobry. Głównym celem dla tych obszarów będzie 
utrzymanie przynajmniej dobrego stanu wód oraz zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń 
do wód podziemnych, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód 
podziemnych. 
 

2.1.6. Gleby 
Teren Puszczykowa podzielony jest na dwie części: północną i północno-zachodnią, czyli 
wysoczyznę i jej strefę krawędziową, oraz część Puszczykowa położoną w dolinie Warty. 
Wysoczyznę budują w większości gliny zwałowe, piaski lodowcowe na glinach oraz piaski i 
żwiry akumulacji szczelinowej. Strefa krawędziowa składa się z piasków deluwialnych. 
Dolina Warty zbudowana jest z piasków i żwirów rzecznych, terasów nadzalewowych. Na 
terasach występują duże płaty piasków eolicznych. 
Gleby brunatne kwaśne wykształcone na piaskach lub organicznych gruntach mułowo-
torfowych przeważają w dolinie Warty, natomiast na terenie wysoczyznowym, gdzie skałą 
macierzystą są piaski gliniaste i glina występują lepsze gleby.   
Gleby na terenie Puszczykowa w większości są pokryte lasami i charakteryzują się niską 
przydatnością rolniczą. Występują tu gleby:  
- 6 kompleksu (żytniego słabego) - gleby bielicowe, gleby brunatne wyługowane; 

zakwaszone, znaczna przepuszczalność, 
- kompleksu 3z (użytki zielone słabe i bardzo słabe) – mady, gleby bielicowe, a w 

dolinach gleby torfowe, murszowe i czarne ziemie. 

 

2.1.7. Szata roślinna 
Puszczykowo położone jest w regionie o bardzo bogatej szacie roślinnej. Prawie całe 
miasto otoczone jest lasami. Głównie są to lasy mieszane, wielogatunkowe. Tak jak w 
przypadku gleb, lasy Puszczykowa są podzielone według budowy geologicznej. Na 
wysoczyźnie dominują lasy mieszane ze zwiększającym się udziałem buka i dębu, 
natomiast w dolinie rzeki przeważają bory mieszane ze zwiększonym udziałem sosny. 
Ponad 41% powierzchni Puszczykowa zajmuje Wielkopolski Park Narodowy (reszta miasta 
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położona jest w otulinie WPN), w którym  zlokalizowanych jest 18 obszarów ochrony 
ścisłej, 32 pomniki przyrody oraz głaz narzutowy. W centrum miasta  występują zespoły 
leśne o charakterze wyspowym, reprezentujące rodzime gatunki drzew: sosna, lipa, 
brzoza, olcha.  
Zadrzewienia w Puszczykowie występują przy ul. Podleśnej, Miodowej, Cienistej, 
Wiosennej, Słonecznej, Powstańców Wielkopolskich, w otoczeniu kościoła przy ul. 
Kościelnej oraz przy ul. Poznańskiej (Lasek Miejski). Duże kompleksy roślinne o 
charakterze leśnym występują w wąwozach i na wzgórzach Starego Puszczykowa. Teren 
ten porastają zadrzewienia robiniowe, sosnowe, brzozowe i modrzewiowe (20-60 lat). Na 
terasie zalewowej występują zarośla wierzbowe, olszowe i mieszane. 

 
2.1.8. Świat zwierzęcy 

Obszar miasta Puszczykowa charakteryzuje się znacznym bogactwem fauny, która licznie 
występuje przede wszystkim w Wielkopolskim Parku Narodowym, na obszarach Natura 
2000 oraz w dolinie rzeki Warty. Jedynie połacie terenów zurbanizowanych oraz rolnych 
ograniczają tą bioróżnorodność. W Rogalińskiej Dolinie Warty (specjalny obszar ochrony 
siedlisk PLH300012) Występuje 5 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej, z czego największe znaczenie mają bezkręgowce: pachnica dębowa i 
kozioróg dębosz. Ze ssaków wymienionych w tym załączniku występują bóbr i wydra. 
Mimo że obszar nie jest obszarem ptasim a siedliskowym, warto wspomnieć, że występuje 
tu 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, min. bocian biały, bocian czarny, 
żuraw.  
Lasy i dolina w mieście Puszczykowo należą do ważnych obszarów dla ptaków w okresie 
gniazdowania oraz migracji. Na tych terenach (według opracowania „Obszary ważne dla 
ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego.”) 
zostały udokumentowane lęgowiska rzadkich gatunków ptaków, takich jak: kania ruda (9 
par), kania czarna (5), bielik (2–3 pary), rybitwa czarna (do 40 par). 
Na terenach przywodnych i podmokłych występują licznie  płazy, gady i mięczaki 
podlegające ochronie częściowej lub ścisłej. Płazy na terenie Puszczykowa reprezentują 
m.in.: kumak nizinny, ropucha szara, żaba trawna i traszka zwyczajna. Natomiast wśród 
gadów zaobserwować można: jaszczurkę zwinkę, padalca i zaskrońca. 
Jednocześnie na obszarze miasta mogą pojawiać się gatunki ssaków charakterystyczne dla 
obszarów nizinnych kraju, występujące w lasach Wielkopolskiego Parku Narodowego, a 
przemieszczające się pomiędzy kompleksami leśnymi i miejscami bytowania. Do tych 
gatunków należą m.in.: dziki, lisy, borsuki, kuny, sarny i jelenie. 

 
2.1.9. Klimat lokalny, akustyczny i stan powietrza atmosferycznego 

Klimat lokalny zależy od ilości zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Bardzo ważną 
rolę odgrywają tu wysokość opadów, siła i kierunek wiatru, temperatura powietrza oraz 
wilgotność. 

Obszar miasta Puszczykowo według podziału rolniczo – klimatycznego  R. Gumińskiego 
położony jest w dzielnicy środkowej, zaliczanej do najcieplejszych w obrębie kraju.  
Jednocześnie jest to obszar o niskich rocznych opadach, gdyż średnia roczna suma 
opadów atmosferycznych wynosi około 550 mm. Na terenie tym przeważają wiatry z 
sektora zachodniego. Występuje tu 100-110 dni z przymrozkami, 50-80 dni z pokrywą 
śnieżną, a okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. Średnia temperatura roczna 
powietrza wynosi ok. 8°C 

Ze względu na znaczną powierzchnię lasów na terenie miasta Puszczykowo odczuwalny 
jest topoklimat obszarów zalesionych, gdzie wskutek osłonięcia przez okap leśny 
powierzchni granicznej, występują stosunkowo niewysokie wartości promieniowania 
cieplnego podłoża. Stąd też nocne spadki temperatury na obszarach zalesionych są 
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znacznie mniejsze niż na obszarach sąsiednich. Ponadto obszary leśne zaburzają 
swobodne przemieszczanie mas powietrza zmieniając ich kierunek oraz tworząc nisze o 
charakterze czasowym, w których powietrze stagnuje. Widoczne różnice w klimacie 
zaznaczają się również w rejonie rzeki Warty  oraz inwersje na terenach zalesionych i 
pagórkowatych. Odczuwalny jest również topoklimat zurbanizowany, w zabudowanej 
części Puszczykowa.  

Jakość powietrza 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 
w których dokonuje się oceny jakości powietrza Gmina Puszczykowo położona jest w 
zasięgu strefy wielkopolskiej dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości 
ozonu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 
oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu, a także pyłu 
zawieszonego PM2,5. „Roczna ocena jakości powietrza w Wielkopolsce za rok 2014” 
opracowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2015 roku 
wykazała, że strefa wielkopolska wg kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia, w 
zakresie zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla 
oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu, ozonu i pyłu PM2,5 została 
zakwalifikowana w klasie A. Natomiast w zakresie zawartości benzo(a)pirenu ze względu 
na przekroczenie poziomu docelowego oraz pyłu PM10 ze względu na przekroczenie 
poziomu dopuszczalnego dla 24 godzin zakwalifikowano strefę w klasie C. Jednocześnie 
pod kątem ochrony roślin strefę wielkopolską w całości w zakresie zawartości dwutlenku 
siarki, tlenków azotu oraz ozonu zakwalifikowano do strefy A. 
Kwalifikacja do klasy A oznacza, że w tym zakresie stężenia zanieczyszczenia nie 
przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych. 
Kwalifikacja do klasy B oznacza, że w tym zakresie stężenia zanieczyszczenia przekraczają 
poziomów dopuszczalnych,  lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji.  Kwalifikacja do klasy C oznacza, że stężenia 
zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone 
o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 
dopuszczalne lub poziomy docelowe.  
Dla obszarów wykazujących przekroczenia poziomów dopuszczalnych zostały opracowane 
programy ochrony powietrza określające kierunki działań niezbędnych do przywrócenia 
standardów jakości powietrza.  
 
Klimat akustyczny 
Na klimat akustyczny miasta Puszczykowa wpływają lokalne źródła hałasu, do których 
zalicza się głównie hałas komunikacyjny. Pod względem komfortu akustycznego na terenie 
opracowania występują lokalne źródła hałasu, które mogą powodować przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla pory dziennej i nocnej w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (zmienionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 1 października 2012r.). Obowiązujące obecnie wartości wskaźników długookresowych 
mieszczą się w przedziałach: dla poziomu dzienno-wieczorno-nocnego LDWN 50–68 dB, dla 
długookresowego poziomu hałasu w porze nocy LN 45–65 dB; w przypadku wskaźników 
krótkookresowych: dla poziomu równoważnego hałasu w porze dnia LAeqD 50–68 dB, dla 
poziomu równoważnego hałasu w porze nocy LAeqN 45–60 dB.  
Klimat akustyczny środowiska Puszczykowa kształtowany jest przez hałas komunikacyjny 
drogowy, przede wszystkim od dróg wojewódzkich nr 430 i 431. Do czynników mających 
wpływ na poziom emisji hałasu drogowego należą: natężenie ruchu, struktura strumienia 
pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego, stan techniczny pojazdów, 
rodzaj i stan techniczny nawierzchni, charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów 
otaczających. Obie drogi zgodnie z generalnym pomiarem ruchu wykonanym w 2010r. 
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przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich są znacznie obciążone ruchem i są 
zaliczane do dróg o największym średnim dobowym ruchu, przekraczającym 10 000 na 
dobę.  
 Przez Puszczykowo przebiega  magistralna linia kolejowa E-59, relacji Szczecin-Poznań-
Wrocław. W Puszczykowie znajdują się dwie stacje: Puszczykowo i Puszczykówko, na 
których zatrzymują się pociągi osobowe. Ponadto linią tą przejeżdżają również pociągi 
towarowe. Hałas emitowany przez ruch kolejowy ma subiektywnie mniejszą dokuczliwość, 
m.in. ze względu na ograniczenia kursowania pociągów, niż hałas drogowy. Hałas kolejowy 
uciążliwy jest głównie nocą (ze względu na wyraźniejszy odbiór i zmniejszenie innych 
źródeł generujących hałas), a szczególnie narażone są nim tereny mieszkaniowe 
w odległości ok. 300 m. Ponadto z Puszczykówka poprowadzony jest tor kolejowy do stacji 
Osowa Góra (gm. Mosina) na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ruch osobowy 
na ww. odcinku obecnie się nie odbywa.  
Miasto Puszczykowo na obszarze obrębu Stare Puszczykowo i części północno-zachodniej 
obrębu Puszczykowo znajdowało się w strefie III obszaru ograniczonego użytkowania dla 
lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny, który został określony w Rozporządzeniu Nr 40/07 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 1 z 
22.01.2008r.), które weszło w życie dnia 22 lutego 2008r. Jednakże Naczelny Sąd 
Administracyjny postanowieniem z dnia 6 października 2010r. (II OSK 548/09) w związku 
ze zmianą z datą 15 listopada 2008 r. treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.) zdecydował, że m.in. 
rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska 
wojskowego Poznań - Krzesiny w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 1, 
poz. 1) utraciło moc obowiązującą. Obszar ograniczonego użytkowania był wyznaczony  
linią, na której dopuszczalny poziom hałasu od startów, lądowań i przelotów statków 
powietrznych jest równy 55 dB w porze dziennej i 45dB w porze nocnej. Granice III strefy 
przebiegały: zewnętrzna po granicy obszaru ograniczonego użytkowania, a wewnętrzna ze 
strefą II na linii, na której dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od 
startów, lądowań i przelotów statków powietrznych jest równy 55dB i linii, na której 
dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od operacji naziemnych i 
pozostałych źródeł hałasu związanych z funkcjonowaniem lotniska jest równy 50dB. 
Pomimo braku ważności wyznaczonego obszaru ograniczonego użytkowania od lotniska 
wojskowego Poznań – Krzesiny, oddziaływanie w czasie przelotów samolotów wojskowych 
może być odczuwalne w mieście Puszczykowie na obszarach nalotów. 

Jednocześnie miasto Puszczykowo położone jest poza obszarem ograniczonego 
użytkowania lotniska cywilnego Poznań – Ławica, który został wyznaczony uchwałą nr 
XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie 
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 14.02.2012 r., poz. 961).   

Na terenie miasta nie występują uciążliwe zakłady przemysłowe, które mogłyby wpływać 
na komfort akustyczny mieszkańców.  

 
Pola elektromagnetyczne 
Źródła pola elektromagnetycznego mogą być naturalne oraz sztuczne i mogą mieć różną 
częstotliwość. Do sztucznych źródeł należą: stacje i linie elektroenergetyczne przede 
wszystkim wysokich i najwyższych napięć, stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz 
stacje bazowe telefonii komórkowych. Przez teren Puszczykowa nie przebiegają 
napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciach 110kV i wyższych, a także nie są 
zlokalizowane główne punkty zasilania (GPZ).  
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W Puszczykowie usytuowane są dwie wieże bazowe telefonii bezprzewodowej. Zważywszy 
na ich parametry techniczne, a w szczególności wysokość , nie powodują one 
negatywnego oddziaływania na lokalne środowisko. 

 
2.2. Przyrodnicze powiązania obszaru miasta z otoczeniem 

Przyrodnicze powiązania na obszarze kraju oraz w skali międzynarodowej zachodzą przede wszystkim 
pomiędzy obszarami należącymi do systemu obszarów chronionych. Są to parki narodowe, parki 
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, 
stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Ponadto 
osnowę przyrodniczego systemu obszarów chronionych tworzy układ hydrograficzny oraz 
orograficzny. 
Miasto Puszczykowo w całości położone jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, który 
jest jednym z ważniejszych węzłów ekologicznych w regionie. Otulina WPN powiązana jest z 
korytarzem ekologicznym doliny rzecznej wzdłuż rzeki Warty. Ze względu na gęstą sieć korytarzy, 
węzłów i wysp ekologicznych, tworząca istotne powiązania przyrodnicze zaistniała konieczność ich 
ochrony na terenie miasta Puszczykowo. Na terenie Puszczykowa istnieje: Wielkopolski Park 
Narodowy (WPN) wraz z otuliną, obszar specjalnej ochrony Natura 2000 PLB 300017 „Ostoja 
Rogalińska”, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 PLH 300010 „Ostoja Wielkopolska, 
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 PLH 300012 „Rogalińska Dolina Warty”, 
Ponadto wyznaczono obszary ochrony ścisłej-krajobrazowo-leśnej i nieliczne pomniki przyrody. 
Z tego względu wszystkie elementy środowiska przyrodniczego na obszarze miasta mają określone 
znaczenie w sieci powiązań przyrodniczych. I tak wszelkie struktury liniowe, pasmowe pełnią rolę 
lokalnych korytarzy ekologicznych, a struktury punktowe, skupiska zieleni pełnią rolę lokalnych 
węzłów ekologicznych. 
Do lokalnych, mniejszych rangą korytarzy ekologicznych na obszarze Puszczykowa można zaliczyć 
przede wszystkim układy zadrzewień, aleje wzdłuż dróg, oraz zieleń towarzyszącą ciekom wodnym. 
Natomiast funkcję lokalnych węzłów ekologicznych pełnią mniejsze i większe skupiska leśne (wyspy 
ekologiczne). 
Wszystkie te elementy, tworzące system wzajemnych powiązań, wpływają pozytywnie na 
funkcjonowanie środowiska przyrodniczego miasta. Jednakże wskazane jest by struktury niepełne lub 
przerwane podlegały uzupełnieniu, tak aby układ powiązań przyrodniczych mógł w pełni spełniać 
swoją funkcje.  

 
2.3. Obiekty i obszary cenne przyrodniczo objęte ochroną.  

Na obszarze miasta Puszczykowa  zostały wyznaczone następujące formy ochrony przyrody określone 
w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. i są to: 

• Wielkopolski Park Narodowy (WPN) wraz z otuliną; 

• Obszar Natura 2000 – OSO PLB 300017 „Ostoja Rogalińska”; 

• Obszar Natura 2000 – OZW PLH 300010 „Ostoja Wielkopolska”; 

• Obszar Natura 2000 – OZW PLH 300012 „Rogalińska Dolina Warty”; 

• Obszary ochrony ścisłej – krajobrazowo - leśne:  
1. Las Mieszany na Morenie 
2. Puszczykowskie Góry 
3. Nadwarciański Bór Sosnowy 

• Pomniki przyrody. 
 

Wielkopolski Park Narodowy (WPN) wraz z otuliną 
Wielkopolski Park Narodowy leży ok. 15km na południe od Poznania i obejmuje część gminy 
Puszczykowo, a otulina WPN pokrywa cały obszar miasta. Park położony jest na terenie 5 gmin: 
Stęszew, Mosina, Puszczykowo, Komorniki i Dopiewo. Wielkopolski Park Narodowy utworzony został 
na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły 
powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996 roku nowe 
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rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmieniło jego powierzchnię na 7584 ha oraz 
utworzyło wokół Parku strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku 
wynosi 14 840 ha. Z Parku zostały wyłączone tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa. W 
Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite 
formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane 
z nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe. Inicjatorem powstania 
Wielkopolskiego Parku Narodowego był prof. Adam Wodziczko.  
Park obejmuje ochroną krajobraz polodowcowy, młodoglacjalny i typowe dla niego formy 
ukształtowania terenu, takie jak: morenę czołową i denną, ozy, drumliny wydmy, parowy i różne 
formy jezior: rynnowe, kociołki, odpływowe i bezodpływowe. Jeziora są całkowicie lub częściowo 
otoczone lasem. Największym z głazów narzutowych jest Głaz Leśników o obwodzie ok. 10,5 m. 
Część wiekowych borów sosnowych, w stanie zbliżonym do stanu pierwotnego jest objęta ochroną w 
ramach rezerwatów ścisłych. W latach 80. XX wieku inwentaryzacje wykazały na terenie parku ponad 
900 gatunków roślin naczyniowych, 276 grzybów, 170 mchów i 120 porostów. 
Fauna Wielkopolskiego Parku Narodowego charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do 
rozmaitych grup systematycznych. Dominują tu gatunki środkowoeuropejskie i eurosyberyjskie. 
Najbogatsza jest fauna bezkręgowców, wśród których najliczniej reprezentowane są owady - ponad 3 
tys. gatunków. Lasy obfitują w chrząszcze. Są wśród nich gatunki chronione takie jak jelonek rogacz, 
kozioróg dębosz, ale także pospolite, uszkadzające drzewa m.in. sosnę - cetyniec większy, cetyniec 
mniejszy, przypłaszczek granatek oraz drwalnik paskowany. Miejsce suche i ciepłe zasiedlają owady 
prostoskrzydłe, takie jak pasikonik zielony czy świerszcz polny oraz błonkoskrzydłe, do których należą 
m.in. mrówka rudnica. Na obszarze Parku występuje ponad 40 gatunków ssaków. Z owadożernych 
spotykamy tu m.in. ryjówki, nasze najmniejsze ssaki. Żyją tu również rozmaite gatunki nietoperzy i 
gryzoni. Z drapieżników zamieszkują m.in. kuna leśna, borsuk i lis. Gady są reprezentowane przez 
jaszczurkę zwinkę i żyworodną, padalca, zaskrońca i gniewosza. Rozległe lasy stanowią ostoję dla 
licznych jeleni, saren i dzików. 
Ptaki w Parku reprezentowane są przez 227 gatunków lęgowych i przelotnych. Z rzadko spotykanych 
wymienić należy kraskę, zimorodka i dzięcioła czarnego. Z drapieżnych można zauważyć wśród lasów 
i łąk kanię czarną, w pobliżu pól myszołowa zwyczajnego, a przy bagnach błotniaka stawowego. Na 
jeziorach często widuje się kaczkę krzyżówkę, cyrankę, cyraneczkę oraz perkoza dwuczubego. Od 
2005 roku na Wyspie Zamkowej obserwowane są również kormorany. Ostatnie obserwacje donoszą 
o obecności około 200 osobników (2009 r.). 

 
Obszar Natura 2000 – dyrektywa ptasia (OSO) PLB 300017 „Ostoja Rogalińska” 
Obszar położony jest na lewym brzegu Warty, na Nizinie Wielkopolskiej. Jego część północną 
stanowią tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego. „Ostoja Rogalińska” przedstawia krajobraz 
młodoglacjalny, o bardzo dużych deniwelacjach terenu. Znajduje się tutaj 12 jezior - głównie 
eutroficznych, moreny czołowe (najwyższa 132 m n.p.m. jest Osowa Góra), część najdłuższego w 
Polsce ozu Bukowsko-Mosińskiego oraz wydmy, rynny i głazy narzutowe. Większą część powierzchni 
ostoi pokrywają drzewostany sosnowe z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy. W sąsiedztwie 
jezior i rzek, na terenach wilgotnych, występują łęgi wiązowo-jesionowe. Występują również tereny 
bagienne  z olszą czarną, a zarośla łozowe tworzy wierzba i kruszyna. W okolicy Jeziora 
Wielkomiejskiego znajduje się cenny kompleks łąkowo-torfowiskowy na kredzie jeziornej z 
roślinnością kalcyfilną. Część południowa obszaru leży w granicach Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego, na obu brzegach Warty, na terenie Kotliny Śremskiej. Znajduje się tu fragment 
doliny Warty z licznymi starorzeczami. Osobliwością jest grupa ponad 1000 dębów o obwodach od 2 
do 9,5 m; najstarsze kilkusetletnie (w tym 3 okazy liczące ponad 500 lat każdy - w parku w Rogalinie). 

 
Obszar Natura 2000 – dyrektywa siedliskowa (OZW) PLH 300012 „Rogalińska Dolina Warty” 
Rogalińska Dolina Warty obejmuje obszar pradoliny Warty na południe od Poznania, z licznymi 
starorzeczami i zastoiskami otoczonymi przez bagna i łąki. Ostoja w większości położona jest na 
terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Prawie połowę powierzchni pokrywają lasy, głównie 
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iglaste i mieszane. Ponad jedną trzecią ostoi zajmują siedliska rolnicze, mniej jest łąk i zarośli (18%). 
Obszar jest słynny z grupy ponad tysiąca starych dębów o obwodach pnia od 2 do 9,5 m, z których 
najstarsze mają kilkaset lat. Na obszarze występuje 10 rodzajów cennych siedlisk, z czego największe 
pokrycie mają: łęgi wierzbowo-topolowe i jesionowo-wiązowe, łąki użytkowane ekstensywnie, 
torfowiska alkaliczne. Występuje tu 5 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, z 
czego największe znaczenie mają bezkręgowce: pachnica dębowa i kozioróg dębosz. Ze ssaków 
wymienionych w tym załączniku występują bóbr i wydra. Mimo że obszar nie jest obszarem ptasim a 
siedliskowym, warto wspomnieć, że występuje tu 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej, min. bocian biały, bocian czarny, żuraw. 
 
Obszar Natura 2000 – dyrektywa siedliskowa (OZW) PLH 300010 „Ostoja Wielkopolska” 
Pagórkowate obszary ostoi leżą na lewym brzegu Warty, na Nizinie Wielkopolskiej – w większości na 
terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. To charakterystyczny teren polodowcowy. Znajdują się 
tu wydmy, rynny, liczne głazy narzutowe i 12 jezior polodowcowych (Budzyńskie, Góreckie, Skrzynka, 
Kociołek). Większość tych jezior to jeziora eutroficzne zawierające cenne substancje mineralne. 
Jedynym jeziorem dystroficznym jest Skrzynka. Obszar ten jest mozaiką siedlisk zarówno naturalnych, 
półnaturalnych, jak i tych intensywnie użytkowanych przez człowieka. Dominują siedliska leśne, takie 
jak kwaśne dąbrowy, lasy łęgowe, grądy oraz nieleśne – do najpiękniejszych łąk zaliczonych do 
obszaru należą łąki trzęślicowe i pełnikowe. W północno-zachodniej części ostoi, w pobliżu Jeziora 
Wielkomiejskiego znajduje się wartościowy kompleks łąkowo-torfowiskowy. Lasy są przeważnie 
sosnowe, z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy. Obok siedlisk występują tu także gatunki 
zwierząt cenne przyrodniczo z europejskiego punktu widzenia: m.in. bóbr, wydra, szczególnie liczne 
bezkręgowce m.in. jelonek rogacz, kozioróg dębosz, pływak szeroko brzegi oraz ryby. Jak dotąd 
stwierdzono na tym terenie 220 gatunków ptaków - z rzadko spotykanych wymienić należy kraskę, 
zimorodka i dzięcioła czarnego. Udokumentowano także ok. 1100 gatunków roślin, w tym rzadkich i 
zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. Występują tu m.in. bogate populacje pełnika 
europejskiego i kłoci wiechowatej zagrożonych w Wielkopolsce 

 
Pomniki przyrody 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o  
szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 
2013, poz. 627). 
Na terenie miasta Puszczykowa znajdują się dwa drzewa uznane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody za pomniki przyrody  
Są to dwa dęby szypułkowe: 

• dąb szypułkowy Quercus robur (1701), o obwodzie 278 cm, wysokości 26 m, w oddziale 50e 
Leśnictwa Puszczykowo (ul. Dębowa), 

• dąb szypułkowy Quercus robur (171), o obwodzie 287 cm, wysokości 26 m, w oddziale 51a 
Leśnictwa Puszczykowo (ul. Dębowa – ul. Jana III Sobieskiego). 

Źródło: Urząd Miasta Puszczykowa 

 
 

Lasy ochronne 
Na terenie miasta Puszczykowa tereny leśne zajmują ok. 49% powierzchni miasta - wszystkie są 
obszarami chronionymi, w tym: 
- większość terenu - z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Parku Narodowego - jako   obszary 
ścisłej lub częściowej ochrony (ustawa o ochronie przyrody...) 
- pozostałe lasy - tzw. lasy ochronne ( położone w odległości do 10 km od granic miast) - podlegające 

                                                           
1 nr rejestru w wykazie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Przyrody 
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ochronie prawnej zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (tj. Dz. U. z 2011 
r. Nr 12 poz. 59 ze zm.). 

 
2.4. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 

Dla rzeki Warty przepływającej przez obszar miasta Puszczykowa wyznaczono obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią rzeki Warty o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p=1% (średnio raz na 
100 lat). Zasięg ich wyznaczony jest rzędną 61,24 m n.p.m. w rejonie mostu na Warcie w rejonie 
Rogalinka (gm. Mosina) i rzędną 60,11 m n.p.m. przy północnej granicy miasta, na styku z wsią 
Łęczyca (gm. Komorniki).   
 

 
3. STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

 
W Puszczykowie użytki rolne stanowią 12,3%, z czego zaledwie 9,2% to grunty orne. Ponadto liczne 
ograniczenia środowiskowe, takie jak sąsiedztwo WPN i obszarów specjalnej ochrony ograniczają 
działalność rolniczą na tym terenie. Pod względem jakościowym i bonitacyjnym Puszczykowo 
charakteryzuje się glebami najsłabszymi, t.j. V i VI klasy. Pozostałe tereny niezurbanizowane stanowią 
łąki, pastwiska, lasy  i nieużytki.  
W strukturze funkcjonujących gospodarstw rolnych na terenie miasta Puszczykowa występują 
gospodarstwa indywidualne małe, o charakterze ekstensywnym. W ramach Powszechnego Spisu 
Rolnego w 2010r. występowało jedynie 9 gospodarstw rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha.  Dominują  
najmniejsze gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych do 1ha. Dane dotyczące gospodarstw 
rolnych uzyskane z urzędu, wyliczają wszystkie użytki rolne o powierzchni powyżej 1 ha ponieważ tak 
są klasyfikowane grunty pod względem podatkowym. 

 
Struktura gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych w mieście Puszczykowo wg PSR z 
2010r. 

Grupy obszarowe Liczba gospodarstw 
ogółem 

Liczba gospodarstw 
indywidualnych 

do 1ha 20 20 

1 do 5 ha 9 9 

5 do 10 ha 0 0 

10 do 15 ha 0 0 

15ha i więcej 0 0 

Ogółem 29 29 

Dane: GUS Powszechny Spis Rolny 2010r. 

 

Generalnie na terenie miasta rolnictwo nie jest praktykowane. Dominacja gleb najsłabszych, liczne 
ograniczenia przestrzenne i środowiskowe wpływają na regresję rolnictwa w Puszczykowie. Na 
istniejących terenach uprawia się jedynie zboża i ziemniaki. Według Powszechnego Spisu Rolnego z 
2010r. na terenie miasta nie występuje chów zwierząt. 

 
Struktura upraw w gminie Puszczykowo wg PSR z 2010r. 

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha 

Zboża 13 

Ziemniaki 5 

Dane: GUS Powszechny Spis Rolny 2010r. 
 
 
4. STAN LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 
 

Na terenie miasta Puszczykowo występują kompleksy leśne, które zajmują 49,3% jego powierzchni. 
Prawie wszystkie tereny leśne należą do Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny. 
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Puszczykowo podlega nadleśnictwu Konstantynowo. Do nadleśnictwa należy dz. nr ewid. 2168, na 
której znajduje się Leśny Ośrodek Szkoleniowy. W drzewostanie na terenie Miasta dominuje  sosna. 
Wiek drzewostanu określa się na 120 lat.  Lasy spełniają różnorodne funkcje, zapewniają stabilizację 
stosunków wodnych, ochronę gleb przed erozją, kształtują klimat, tworzą warunki dla zachowania 
potencjału biologicznego gatunków i ekosystemów, zachowują różnorodność i złożoność krajobrazu.  
Gospodarka leśna na terenie lasów w granicach Puszczykowa prowadzona jest na podstawie: 
1) Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Konstantynowo na okres 1.01.2008 – 31.12.2017,  
2) przepisów odrębnych obejmujących tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego i otuliny. 
 
Na podstawie art.19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz. 
627, z późn. zm.) opracowano projekt Planu Ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 
2013 – 2032 oraz projektem Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Rogalińska” 
PLB 300017 na lata 2013 – 2022. 
 

 
5. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 
5.1. Historia 

Puszczykowo jest ośrodkiem miejskim zaledwie od 1962 roku i składa się z czterech jednostek 
osadniczych: Puszczykowa, Starego Puszczykowa, Puszczykówka i Niwki. Dzisiejszy podział na rejony 
wywodzi się jeszcze ze średniowiecza. Jednakże ślady osadnictwa na tych terenach sięgają XIVw. 
Wieś Puszczykowo stanowiła własność poznańskiej kapituły, a więc kolegium kanoników, 
wspomagających poznańskiego biskupa. Wpływ na rozwój Puszczykowa miało położenie na głównej 
drodze handlowej między Wrocławiem a Poznaniem. Osady szybko się zaludniały i rozrastały. 
Największa intensyfikacja osadnictwa miała miejsce podczas zaborów, gdy Puszczykowo znalazło się 
na terenach ówczesnych Prus. Plan kolonizacyjny z 1827r. znacząco wpłynął na osadnictwo 
Puszczykowa i Niwki – zwiększyła się liczba protestantów, którzy stanowili coraz to większy odsetek 
rodzimych mieszkańców tych dzielnic. Puszczykówko i Stare Puszczykowo w czasie zaborów były 
wsiami zamieszkałymi przez ludność polską.  Dzisiejsza ulica Poznańska i ulice do niej prostopadłe 
istniały już w 1832 roku. Te połączenia stworzyły szkielet rozwoju urbanistycznego Puszczykowa.  W 
1856 roku została wybudowana linia kolejowa z Poznania do Wrocławia, która została 
przeprowadzona przez Puszczykowo i Puszczykówko.  W 1897 roku przybyła koleją do Puszczykowa 
pierwsza wycieczka, która zapoczątkowała budowę Letniska w Puszczykowie i Puszczykówku. Te dwie 
miejscowości zostały zaprojektowane jako miejscowości wycieczkowe w stylu alpejskim.  Władze 
niemieckie postawiły na początku XX wieku dworce w stylu szwajcarsko-tyrolskim, od których zaczęła 
się urbanizacja Puszczykowa. Pierwsze wille zostały wybudowane przez polskie rodziny kupieckie i 
inteligenckie.   Wraz z przybyciem letników wybudowano restauracje, pensjonaty oraz infrastrukturę 
obsługującą ruch turystyczny np. łazienki miejskie nad Wartą. W Puszczykowie i Puszczykówku 
powstały również dzielnice willowe elity Wielkopolski, które ostatecznie ukształtowały charakter 
dzisiejszego miasta.  Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku budowniczowie domów odeszli od 
stylu szwajcarsko-tyrolskiego, gdyż kojarzył się z zaborcą. Na obszarze Puszczykowa zaczęto budować 
domy w stylu dworków polskich oraz modernistycznym.  Moda na Puszczykowo od tego czasu cały 
czas buduje prestiż tego miasta w Wielkopolsce. Nadrzędnym celem władz samorządowych jest 
utrzymanie charakteru Puszczykowa, jako miasta willi, domów jednorodzinnych i zieleni. Zgodnie z 
historią wiodącymi usługami powinny być usługi hotelarskie, gastronomii, sportu, rekreacji, 
rehabilitacji, medycyny. 
 

5.2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków  
Zestawienie wszystkich obiektów, które zostały objęte ochroną konserwatorską na podstawie ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 t.j.) 
przedstawia poniższa tabela: 

Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na lipiec 2015 r. 

Lp. Obiekt Nr w rejestrze 
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Lp. Obiekt Nr w rejestrze 

1 Budynek dworca kolejowego, drewniany pocz. XX w. 
Puszczykowo 

1908/A z 12.04.1983 r. 

2 sanatorium, ob. dom wypoczynkowy „Lech” z ogrodem, ul. 
Izabelli Dąmbskiej 2, 1905-07 

2561/A z 25.09.1995r 

3 willa z ogrodem, ul. Jasna 8, 1905, 1914 66/Wlkp/A z 22.08.2001r. 

4 willa z ogrodem, ul. Adama Mickiewicza 1, 1928 131/Wlkp/A z 16.05.2003r 

5 willa z ogrodem, ul. Podleśna 10, ok. 1910, 65/Wlkp/A z 21.08.2001r 

6 willa, ul. Lipowa 2b (dawna Poznańska 14), ok. 1924 2633/A z 26.11.1997r 

7 willa z ogrodem, ul. Cyryla Ratajskiego 6, narożnik ul. Adama 
Mickiewicza 49, 1897 – 1910r 

115/Wlkp/A z 17.12.2002r 

8 budynek gospodarczy, ul. Cyryla Ratajskiego 6 115/Wlkp/A z 17.12.2002r 

9 willa Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera z 
ogrodem „Ogród Tolerancji”, ul. Słowackiego 1, 1926-1929 

140/Wlkp/A z 30.07.2003r. 

10 willa, ul. Jałowcowa 1 (dawna Jana III Sobieskiego 10), 1902, 
1930, 

2563/A z 17.10.1995r. 

11 pensjonat „Duża Rusałka”, ul. Wodziczki 1, 1922-26 2549/A z 06.07.1995r 

12 dworzec kolejowy Puszczykówko, szach. XIX/XX, 2161/A z 05.09.1988r 

13 
 

willa, ul. Cienista 1, szach. ok. 1900r 479/Wlkp/A z 14.03.2007r 

14 willa z ogrodem, ul. Klonowa 2, 1 ćw. XX w 344/Wlkp/A z 12.06.2006r 

15 kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej, ul. 
Kościelna 1, 1923 – 1928r 

567/Wlkp/2007 z 27.12.2007r 

16 plebania ul. Kościelna 1, 1928r. 567/Wlkp/2007 z 27.12.2007r 

17 ogród przy plebanii, 567/Wlkp/2007 z 
27.12.2007r. 

18 cmentarz przykościelny 567/Wlkp/2007 z 
27.12.2007r. 

19 budynek mieszkalny – willa z ogrodem, ul. C. Ratajskiego 11, 
ok. 1902, 

756/Wlkp/A z 26 czerwca 
2009r. 

20 budynek o charakterze usługowo-mieszkalnym pierwotnie o 
funkcji restauracyjno-pensjonatowej ul. Wczasowa 8, 1898, 

770/Wlkp/A z 30.11.2009 i 
16.02.2010r 

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014 -2017 

 
W mieście Puszczykowie nie występują układy urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków. Nie 
utworzono też parków kulturowych. Jednakże dwa układy przestrzenne są warte zachowania i 
ochrony ze względu na duże walory urbanistyczne tj.: 

• Obszar nr 1 : po obu stronach ulicy Poznańskiej pomiędzy ulicą Wysoką, a ulicą Podleśną, do ul. ks. 
I. Posadzego i ul. Słonecznej – w mpzp objęte strefą ochrony konserwatorskiej; 

• Obszar nr 2: rejon ulicy Dworcowej od torów kolejowych do ul. C. Ratajskiego i do brzegu Warty, 
włączając posesje przy u. Nadwarciańskiej 1 i 3, brzeg Warty od posesji przy ul. Nadwarciańskiej 2 
do końca zabudowy ul. C. Ratajskiego, północne zaplecze ul. A. Mickiewicza, od ul. C. Ratajskiego 
do torów kolejowych oraz kościół przy ul. Kościelnej wraz z duktem leśnym w kierunku ul. 
Bolesława Chrobrego. 

 
Ponadto na terenie miasta Puszczykowa znajduje się zespół zabytków ruchomych w kościele 
parafialnym p.w. Matki  Boskiej Wniebowziętej. Są to przedmioty związane z rzemiosłem 
artystycznym powstałe po 1928 roku.  
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5.3. Obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków 

W mieście Puszczykowie znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Są 
to zabytki architektury i budownictwa, w tym zespoły i obiekty o lokalnych walorach historycznych. 
W załączniku nr 1 do niniejszego opracowania został zamieszczony wykaz obiektów zabytkowych 
nieruchomych, ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków (aktualny na lipiec 2015r.) – 
zaczerpnięty z opracowania Pracowni „Król Artur” Nadolny Artur pt. „Gminny Program Opieki nad 
Zabytkami na lata 2009 -2012” oprac., Puszczykowo 2009 r., przyjętego uchwałą Nr 258/09/V Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 16 grudnia 2009 r.  (aktualizacja: „Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
na lata 2014 -2017” oprac. Michał Rozwadowski, Puszczykowo 2013 r.).  
 

5.4. Zabytki archeologiczne 
Zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014, poz. 1446 
t.j.) zabytek archeologiczny, to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i 
znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów lub zabytek ruchomy, będący tym wytworem. 
W mieście Puszczykowie nie ma stanowisk objętych najwyższą formą ochrony, tj. wpisem do rejestru 
zabytków, ale znajduje się ok. 88 stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych w ramach 
ogólnopolskiego programu badawczo – konserwatorskiego – Archeologiczne Zdjęcie Polski.  
Najwięcej ich skupia się tuż przy Warcie w obrębie dzisiejszej Niwki. Z terenu Puszczykowa najliczniej 
reprezentowane są stanowiska ze starszej epoki kamienia mezolitu, jak i młodszej epoki kamienia 
neolitu. W mniejszej ilości występują stanowiska z epoki brązu i epoki żelaza.  
W załączniku nr 2 do niniejszego opracowania został zamieszczony wykaz stanowisk archeologicznych 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków zaczerpnięty z opracowania Pracowni „Król Artur” Nadolny 
Artur pt. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2009 -2012” oprac., Puszczykowo 2009 r., 
przyjętego uchwałą Nr 258/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 grudnia 2009 r.  (aktualizacja: 
„Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014 -2017” oprac. Michał Rozwadowski, 
Puszczykowo 2013 r.). 
 

5.5. Dobra kultury współczesnej 
Pod pojęciem dobra kultury współczesnej należy rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie 
jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia 
urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli 
cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. W mieście Puszczykowie nie występują 
wartościowe dobra kultury współczesnej, które mogłyby być wskazane do objęcia ochroną.  
 

5.6. Krajobraz kulturowy – wnioski, rekomendacje, granice krajobrazów priorytetowych wynikające z 
audytu krajobrazowego 
Dla województwa wielkopolskiego nie został opracowany audyt krajobrazowy, w związku 
z powyższym nie ma określonych granic krajobrazów priorytetowych na terenie miasta Puszczykowa. 
Obszar miasta Puszczykowa znajduje się w krajobrazie zurbanizowanym – tereny zabudowane miasta 
oraz leśnym zwyczajnym – tereny leśne w północnej części miasta i leśnym z obszarami wiejskimi – 
południowa i wschodnia część obrębu Niwka wg Studium Ochrony i Kształtowania Krajobrazu w 
Poznańskim Obszarze Metropolitalnym z 2012r. 
Ponadto część lasów miasta Puszczykowo położona jest Wielkopolskim Parku Narodowym, a 
pozostała cześć miasta w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, którego krajobraz 
polodowcowy jest typowany do Czerwonej Księgi Krajobrazów Polski, a którego opis zamieszczono w 
rozdz. 2.3. 
Na obszarze miasta Puszczykowa widoczne są elementy ekspozycji biernej takie jak: pagórki 
morenowe w okolicach Starego Puszczykowa oraz wyraźnie zarysowana dolina rzeki Warty. Ponadto 
charakterystyczne elementy, kształtujące krajobraz kulturowy to akcenty architektoniczne kościołów: 
pw. Matki Boskiej Wniebowziętej (na zamknięciu osi ul. Ks. I. Posadzego przechodzącej za rondem w 
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ul. Kościelną) i pw. Św. Józefa (przy ul. Dworcowej). Jednocześnie miasto  Puszczykowo 
charakteryzuje się wykształconym historycznie układem urbanistycznym wzdłuż ulicy Poznańskiej, 
który jest czytelny w przestrzeni miasta. Innym elementem charakterystycznym w krajobrazie 
Puszczykowa, na obszarze Niwki, są rozległe i jedyne wysokie na obszarze miasta zabudowania 
szpitala przy ul. J.I. Kraszewskiego, które trwale wpisały się w otoczenie i wyraźnie w nim dominują. 
Do elementów ekspozycji czynnej na obszarze miasta Puszczykowa należy ciąg widokowy na dolinę 
rzeki Warty rozciągający się z ulicy Nadwarciańskiej, na odcinku od ul. Nowe Osiedle do skrzyżowania 
z ul. Niwka Stara. 
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego w celu ochrony i 
promocji krajobrazu kulturowego, cennego z uwagi na zachowane dziedzictwo kulturowe, a 
równocześnie atrakcyjnego pod względem walorów przyrodniczych, nie zaproponowano na terenie 
miasta Puszczykowa utworzenia żadnych parków kulturowych, ani innych dodatkowych form 
ochrony krajobrazu.  

 
6. TURYSTYKA 

 
Puszczykowo jest miastem o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo-
dydaktycznych. Z tego względu ma potencjał do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i samochodowej 
o charakterze krajoznawczym. 
Raz do roku są celebrowane Dni Puszczykowa, będące lokalnym wydarzeniem kulturalnym i 
towarzyskim służącym integracji mieszkańców, promocji miasta i mieszkańców oraz formy wspólnego 
spędzania czasu na wolnym powietrzu. 
Główne atrakcje turystyczne w mieście i okolicy miasta to m.in.: 

• Wielkopolski Park Narodowy i obszary Natura 2000 

• Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera 

• baza hotelowa 

• przystań z pomostem 

• zabytki architektury 

• liczne szlaki turystyczne 

• ścieżki dydaktyczne 

• rzeka Warta (turystyka wodna) 

• liczne jeziora (poza granicami miasta) 

• kryte i odkryte korty tenisowe (Puszczykowo Stare – ul. Tenisowa, Puszczykowo – ul. Sportowa w 
centrum) 

• obiekty sportu i rekreacji 

• była rezydencja Arthura Greisera (obecna siedziba dyrekcji WPN) w Jeziorach gm. Mosina 

• muzeum motoryzacji (w organizacji) 
 
Szlaki turystyczne: 
Na terenie miasta Puszczykowa można korzystać z przygotowanych szlaków turystycznych: pieszych, 
rowerowych i konnych, które stanowią idealne miejsce dla odpoczynku oraz poznania wartości 
przyrodniczych i kulturowych gminy. 
Szlaki piesze 

• szlak czerwony biegnie od Osowej Góry przez jeziora Skrzynka i Góreckie. Dalej obejmuje Głaz 
Leśników, Puszczykówko PKP i zmierza do miejscowości Daszewice,  

• szlak żółty – im. Bernarda Chrzanowskiego  rozpoczyna się na stacji Puszczykowo PKP przez Głaz 
Leśników do stacji Puszczykówko PKP, położony jest na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Jego długość to ok. 12km. 

• szlak zielony – im. Arkadego Fiedlera zaczyna się na stacji Puszczykowo PKP i prowadzi przez 
największe atrakcje Puszczykowa. Brzeg Warty, Muzeum Pracowania Literacka Arkadego 
Fiedlera, Stację PKP Puszczykówko oraz cmentarz rzymsko-katolicki, gdzie ma swój koniec. Jego 
długość to ok. 8km. , 
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• szlak pomarańczowy – im. Franciszka Jaśkowiaka rozpoczyna się na dworcu w Puszczykowie i  
prowadzi przez las sosnowy do Leśnego Ośrodka Wypoczynkowego. Dalej przebiega przez 
wysoki brzeg Warty, włączając się w ul. Cyryla Ratajskiego, mijając Muzeum Pracowni Literackiej 
Arkadego Fiedlera do stacji kolejowej w Puszczykówku.  Następnie trasa wiedzie na Osową 
Górę, kończąc się w obszarze ochrony ścisłej im. A. Wodziczki nad Jeziorem Góreckim.  

• Wielkopolska Droga św. Jakuba – południowa część miasta obejmuje ten krajowy szlak liczący 
łącznie 235km.  

 
Trasy rowerowe 

• EuroVelo Nr 9 – fragment Międzynarodowego Szlaku Rowerowego „Bałtyk – Adriatyk” w 
Puszczykowie przebiega on przez ulice: Poznańska, Wczasową, Ratajskiego, Dworcową, 
Moniuszki, 3 Maja i Rzeczpospolitej Mosińskiej. Jego długość na terenie Miasta to ok. 5,5km. 

• Nadwarciański Szlak Rowerowy – odcinek wschodni - przebiega w całości wzdłuż rzeki Warty 
na terenie województwa wielkopolskiego. Należy do Wielkopolskiego Systemu Szlaków 
Rowerowych. Jest zaliczany do szlaków łatwych. Na terenie Puszczykowa pokrywa się z 
lokalnym szlakiem „Wzdłuż Warty do WPN”.  Długość na terenie Puszczykowa to ok. 6km. 

• Pierścień Dookoła Poznania – wzdłuż ul. Mocka, a dalej na południe przez Kanał Mosiński w 
kierunku Mosiny znajduje się fragment tego szlaku. Jego długość na terenie Puszczykowa, to 
ok. 1,7km. Pokrywa się on w granicach Miasta z Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym (0,6km). 

• trasa rowerowa wzdłuż czerwonego szlaku pieszego, jako łącznik Nadwarciańskiego Szlaku 
Rowerowego 

• ścieżka rowerowa w ciągu ul. Poznańskiej. 
 
Trasa konna 

• Na terenie miasta, wzdłuż WPN znajduje się trasa konna, prowadząca z Puszczykowa do Wir. 
Jest ona wpisana do Zarządzenia Dyrektora WPN ws. udostępniania społeczeństwu terenu 
WPN. Całkowita długość trasy to ok. 8km. 

 
Ścieżki dydaktyczne: 

• Ścieżka spacerowo–edukacyjna w Puszczykowie, biegnąca od stacji PKP Puszczykowo do ulicy 
Kasprowicza. Trasa liczy osiem przystanków tematycznych.   

 
7. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
7.1. Rynek pracy 

Charakterystykę rynku pracy na terenie miasta Puszczykowa obrazuje poniższa tabela. 
Rynek pracy miasta Puszczykowo w latach 1995-2014 

lata: 

pracujący bezrobotni zarejestrowani 
udział bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym [%] 

mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem 

1995 933 1506 2439 - - - - - - 

2000 895 1170 2065 - - - - - - 

2005 840 1204 2044 163 182 345 5,4 6,1 5,8 

2006 867 1249 2116 111 172 283 3,7 5,6 4,6 

2007 801 1262 2063 70 95 165 2,3 3,1 2,7 
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lata: 

pracujący bezrobotni zarejestrowani 
udział bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym [%] 

mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem 

2008 752 1185 1937 40 42 82 1,3 1,4 1,3 

2009 692 1214 1906 77 72 149 2,4 2,4 2,4 

2010 716 1246 1962 75 84 159 2,3 2,7 2,5 

2011 767 1202 1969 83 96 179 2,6 3,1 2,8 

2012 783 1186 1969 107 111 218 3,4 3,6 3,5 

2013 767 1231 1998 115 107 222 3,7 3,5 3,6 

2014 - - - 94 104 198 3,0 3,5 3,3 

Źródło: Urząd statystyczny w Poznaniu 

W latach 2005 – 2008 widoczny jest spadek liczy osób bezrobotnych w stosunku do okresu 
wyjściowego, jednakże w latach 2009-2013 widoczny jest wzrost liczby osób bezrobotnych. Od 2014 
roku liczba bezrobotnych ponownie maleje. Udział bezrobotnych kobiet do bezrobotnych mężczyzn 
wykazuje minimalną dysproporcję, gdzie bezrobocie wśród kobiet jest wyższe. Jednocześnie 
zauważalne jest, że wśród grupy osób pracujących przeważają kobiety.  
 

7.2. Mieszkalnictwo 
Zasoby mieszkaniowe na terenie miasta Puszczykowa w latach 1995-2013 zostały przedstawione w 
poniższej tabeli. 
Zasoby mieszkaniowe miasta Puszczykowo w latach 1995-2013 

Lata liczba mieszkań liczba izb powierzchnia użytkowa 

mieszkań (m
2
) 

ogółem własność 

gminy 

ogółem własność 

gminy 

ogółem własność 

gminy 

1995 2279 56 9802 167 192949 2435 

1996 2295 56 9876 164 195116 2438 

1997 2313 61 10040 187 199163 2801 

1998 2337 50 10179 118 203586 2002 

1999 2350 48 10246 116 206104 2139 

2000 2367 43 10350 121 209484 1903 

2001 2394 41 10505 114 214574 1802 

2002 2729 59 13083 179 294415 3022 

2003 2770 59 13316 179 301581 3022 
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Lata liczba mieszkań liczba izb powierzchnia użytkowa 

mieszkań (m
2
) 

ogółem własność 

gminy 

ogółem własność 

gminy 

ogółem własność 

gminy 

2004 2794 59 13460 179 306023 3022 

2005 2824 58 13654 178 312219 2945 

2006 2849 58 13804 178 317538 2945 

2007 2891 57 14087 175 325848 2855 

2008 2921 - 14287 - 332668 - 

2009 2961 58 14521 - 339997 2670 

2010 3114 - 15561 - 368087 - 

2011 3157 62 15754 - 374002 2671 

2012 3176 - 15895 - 379169 - 

2013 3194 68 16009 - 383292 2837 

Źródło: Urząd statystyczny w Poznaniu / Urząd Miejski w Puszczykowie 

 
W latach 1995- 2013 widoczny jest systematyczny wzrost liczby mieszkań oraz powierzchni mieszkań, 
przy czym wyraźny wzrost liczby nowych mieszkań jest zauważalny w 2002r. i 2005r. 
Pod względem własnościowym oddane do użytku mieszkania w 2007r. należą w ponad 90% do osób 
prywatnych. 
Warunki mieszkaniowe w Puszczykowie są bardzo dobre i zauważalnie przewyższają średnie liczbowe 
dla powiatu i województwa, gdyż średnia powierzchnia użytkowa w Puszczykowie wynosi 120m2 – 
stan na 2013r. (92,1 m2 w powiecie i 76,5m2 w województwie), co jest to równoznaczne z czołowym 
miejscem w województwie pod względem powierzchni użytkowej na mieszkańca. Wynosi ona 
34m2/osobę (27,4m2/os – powiat, 23,6 m2/os – województwo).  
 

7.3. Oświata i wychowanie 
W Puszczykowie funkcjonuje pięć przedszkoli, ponadto działają oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych. 
W zakresie podstawowego szkolnictwa publicznego na obszarze gminy działają 2 placówki, do 
których łącznie uczęszcza 608 uczniów: 

o Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza, 
o Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, 

Natomiast w zakresie szkolnictwa gimnazjalnego na terenie gminy Puszczykowo funkcjonują łącznie 
3 gimnazja,: 
o Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina, (podlegające samorządowi gminnemu) 
o Gimnazjum Nr2  im. Ignacego Jana Paderewskiego, (podlegające samorządowi gminnemu) 

W wyniku wprowadzenia reformy edukacji od września 2017r. na terenie miasta rozpoczną 
funkcjonowanie dwie szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. 
W zakresie publicznego szkolnictwa średniego na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkół im. 
Mikołaja Kopernika, w ramach którego działa Gimnazjum Sportowe i Liceum Ogólnokształcące. 
Ponadto funkcjonuje internat przy Zespole Szkół. Placówka podlega samorządowi powiatowemu.  
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7.4. Usługi zdrowia 
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Puszczykowa funkcjonują: 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa 
Dąbrowskiego” sp. z o.o., w ramach którego funkcjonują liczne oddziały specjalistyczne i 
poradnie (m.in. poradnia opieki paliatywnej i poradnia rehabilitacyjna), a także poradnia 
firmy „MEDICOR”, 

• Przychodnia Zdrowia SALUS, 

• Puszczykowski Ośrodek Zdrowia POZMED, 

• Praktyka lekarza rodzinnego, 

• placówki opiekuńczo-lecznicze 

• oraz gabinety stomatologiczne. 
Jednocześnie na terenie Miasta działa sześć aptek.  

 
7.5. Sport 

W zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Puszczykowa funkcjonują przede 
wszystkim boiska sportowe oraz place zabaw. Typy obiektów sportowych wraz z ich lokalizacją 
obrazuje poniższa tabela: 

Rodzaj 
obiektu 

sportowego 
Ilość Adres, lokalizacja 

Teren 
rekreacyjno-

sportowy 
1 ul. Kościelna 7, 62-040 Puszczykowo 

Kompleks „Orlik 
2012” 

2 

ul. Nowe Osiedle, 62-040 Puszczykowo 

Liceum 

ul. Jarosławska, 62-040 Puszczykowo 

Kort tenisowy 3 

ul. Tenisowa Hala Angie 

Ul. Sportowa Sportoteka 

ul. Kasprowicza 1, 62-040 Puszczykowo, SP2 

Klub jeździecki  1 ul. Niwka Stara 28, 62-040 Puszczykowo 

Siłownia na 
wolnym 

powietrzu 

1 ul. Kościelna, 62-040 Puszczykowo 

1 Ul. Jarosławska 

1 Przy Orliku na Nowym Osiedlu 

Przystań nad 
Wartą 

1 ul. Niwka Stara, 62-040 Puszczykowo 

Place zabaw 5 

ul. Przecznica, 62-040 Puszczykowo 

ul. S. Czarnieckiego, 62-040 Puszczykowo 

ul. Sportowa, 62-040 Puszczykowo 

ul. Nowe Osiedle, 62-040 Puszczykowo 

ul. Mazurska, 62-040 Puszczykowo „Polanka” 

Kompleks 
lekkoatletyczny  

1 Przy Liceum 

Kompleks basen 
+ Spa 

1 Spalarnia ul. Czarnieckiego 

Hala 
Widowiskowo-

Sportowa 
(realizacja 

2016/2017) 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Podgórna / Poznańska 
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Ponadto od wielu lat animatorem i organizatorem wielu imprez sportowych jest Puszczykowskie 
Towarzystwo Sportowe: od 20 lat Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie, prawie 20 lat - 
Mistrzostwa Puszczykowa w Windserfingu, Mistrzostwo w Badmintonie. Poza tym Puszczykowo  staje 
się miasteczkiem tenisowym - Hala Angie ( Angeliki Kerber) - rozgrywki międzynarodowe, Puchar 
Davisa oraz nowy wybudowany w roku 2015 obiekt Sportoteka – turnieje o puchar Agnieszki 
Radwańskiej. 

 
7.6. Kultura 

W Puszczykowie w zakresie kultury funkcjonuje Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury im. 
Małgorzaty Musierowicz. Siedziba Biblioteki mieści się przy ul. Rynek 15. Celem ośrodka jest 
integracja środowiska, upowszechnianie różnorodnych form działalności kulturalnej, umożliwianie 
kulturalnego spędzania czasu mieszkańcom gminy, umożliwianie młodzieży decydowania o sprawach 
kultury. Miejska Biblioteka Publiczna posiada jedną filię w Szpitalu, przy ul. Kraszewskiego 6. 
Całkowity zbiór  biblioteki tworzy 27 433 egzemplarzy książek. Oprócz typowej działalności biblioteka 
i jej filia prowadzą również cały szereg imprez kulturalno-edukacyjnych, takich jak wystawy książek, 
spotkania literackie i autorskie, wernisaże promujące lokalnych artystów, zajęcia plastyczne i lekcje 
biblioteczne, a w sali sportowej zajęcia taneczne. 
Ponadto działa na terenie Puszczykowa: 

• Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, 

• Pracownia Artystyczna LUPA przy ul. Stromej 
 

7.7. Baza noclegowa 
Ze względu na walory turystyczne, aspekty historyczne, położenie w otoczeniu Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, rzeki Warty oraz bliskość Poznania w Puszczykowie rozwija się baza noclegowa, 
w szczególności oparta o hotele i ośrodki szkoleniowe. Typowy charakter hotelowy mają dwa 
obiekty: Hotel „Angie” oraz „HOT_elarnia”. Do ośrodków szkoleniowych można zaliczyć: Leśny 
Ośrodek Szkoleniowy. Pozostałe obiekty tworzące bazę noclegową Puszczykowa to Motel „Pod 
Kukułką”, Motel „Sadyba” i Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „WIELSPIN”. Miejscami 
noclegowymi dysponuje również Internat przy Zespole Szkół w Puszczykowie. 
 

7.8. Inne usługi 
Usługi handlu na terenie Puszczykowa skupiają się w szczególności wzdłuż ulicy Poznańskiej i tam też 
występują sklepy specjalistyczne oraz sklepy sieci dyskontowych. Ponadto zlokalizowane są tam 
cztery placówki bankowe. Usługi naprawczo-remontowe głównie znajdują się na posesjach 
prywatnych i rozsiane są po całej miejscowości. 
Obiekty gastronomiczne (restauracje, bary, pizzerie) koncentrują się również przy ul. Poznańskiej. 
Ponadto zlokalizowane są restauracje towarzyszące hotelom i pensjonatom. 
W zakresie placówek pocztowych w Puszczykowie znajdują się dwa Urzędy Pocztowe: przy ul. 
Magazynowej 1 oraz filia przy ul. Nowe Osiedle 22. 
Na terenie Puszczykowa zlokalizowane są dwie parafie: 

• Parafia pw. Matki Boskiej Wniebowziętej, 

• Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP. 
Poza tym występują budynki należące do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, Zgromadzenia Sióstr 
Elżbietanek, Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Towarzystwo Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej. 

 
7.9. Działalność gospodarcza 

Na terenie miasta Puszczykowa na koniec 2014 r. było zarejestrowanych 1961 podmiotów 
gospodarki, a 1941 z nich funkcjonowało w sektorze prywatnym. W tym czasie działało 159 spółek 
handlowych, z czego 24 z udziałem kapitału zagranicznego. 
Najczęściej spotykaną formą działalności są przedsiębiorstwa zarejestrowane jako wielobranżowe lub 
produkcyjno – usługowo – handlowe bez sprecyzowanej specjalności. Jednak najpowszechniejsza jest 
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działalność związana z handlem (25,2%), działalnością profesjonalną i techniczną (12,9%) i 
budownictwem (11,6%). Niewielki procent zajmują podmioty gospodarcze związane z  rolnictwem, 
łowiectwem i leśnictwem 0,51%. 
Należy również podkreślić, że większość firm w Puszczykowie to firmy rodzinne. 

 
Podmioty gospodarki narodowej* w rejestrze REGON – stan w dniu 31.12.2014 r. 
Gmina Ogółem Sektor Z ogółem 

publiczny prywatny Spółki handlowe Spółdzielnie Fundacje, 
stowarzyszenia i 
organizacje 
społeczne 

Osoby 
fizyczne 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą 

razem w tym z 
udziałem 
kapitału 
zagranicznego 

miasto 
Puszczykowo 

1961 19 1941 159 24 2 35 1547 

*bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne rolne 
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu. 

 
Osoby fizyczne* prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji – stan w dniu 31.12.2014 r. 

*bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne rolne 

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu. 

 
7.10. Bezpieczeństwo ludności i jej mienia 

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludności i jej mienia właściwymi jednostkami są organy 
policji i straży pożarnej.  
Na terenie miasta Puszczykowo funkcjonuje Komisariat Policji, przy ul. Poznańskiej 74 oraz Straż 
Miejska, przy ul. Poznańskiej 26. Ponadto w Puszczykowie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna.  

Do zagrożeń na terenie Puszczykowa  można zaliczyć m.in.: 

• zagrożenia pożarowe ( w tym zagrożenia kompleksów leśnych), 

• zagrożenia komunikacyjne – zagrożenia w transporcie drogowym i kolejowym (może dojść 
podczas transportu materiałów niebezpiecznych - w wyniku kolizji drogowej bądź kolejowej, 
a także wskutek rozszczelnienia cystern kolejowych lub autocystern), 

• katastrofy, awarie i niekontrolowane przenikanie różnych substancji do środowiska 
naturalnego, 

• skażenie toksycznymi środkami przemysłowymi - transport substancji niebezpiecznych, 

• zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne w wyniku klęsk żywiołowych (susze, huragany, 
intensywne opady), 

• powódź 

• inne miejscowe zagrożenia.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i 
ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. z 9.12.2013r. poz. 1479) w zależności od określonej w nim ilości i rodzajów 
substancji niebezpiecznych zakłady przemysłowe możemy zakwalifikować do zakładów o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub do zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jednocześnie rozporządzenie to wchodząc w życie w 
dniu 15 lutego 2014r. zmienia Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w 
sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o 
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

Gmina Ogółem W tym 

rolnictwo, 
łowiectwo 
i leśnictwo 

przetwórstwo 
przemysłowe 

budownictwo handel i naprawa 
pojazdów 
samochodowych 

transport, 
gospodarka 
magazynowa  

działalność 
profesjonalna, 
naukowa i 
techniczna 

pozostała 
działalność 
usługowa 

miasto 
Puszczykowo 

1941 10 223 228 495 77 253 113 
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awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 oraz z 2006 r. Nr 30, poz. 208). Na terenie gminy 
Puszczykowo nie znajdują się żadne zakłady zaklasyfikowane do zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia awarii (ZDR), ani o zwiększonym ryzyku (ZZR). Niemniej jednak na terenie gminy 
zlokalizowane są  nieduże zakłady, np. które mogą stanowić potencjalne źródło wystąpienia awarii 
przemysłowych.  

 
8. SYSTEM KOMUNIKACYJNY 
 
8.1. Infrastruktura drogowa 

W mieście Puszczykowie sieć drogowo-uliczną stanowią drogi: wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz 
drogi wewnętrzne. Powstały system komunikacji jest szkieletem dla rozwoju funkcjonalno-
przestrzennego miasta, determinując z jednej strony jego rozwój jak i wprowadzając ograniczenia w 
zagospodarowaniu i zabudowie.  Najważniejszy ruch transportowy rozkłada się na dwie drogi 
wojewódzkie 430 i 431. Pierwsza z nich (430) zapewnia połączenie z autostradą A2  i Poznaniem 
natomiast druga (431) z drogami krajowymi nr 5 i 11. 
Na podstawowy system komunikacji miasta Puszczykowa składają się: 
 
1) drogi wojewódzkie: 

Numer 
drogi 

Nazwa drogi (odcinek drogi) 

430 Poznań – Mosina ( ul. Wysoka) 
431 Kórnik-Mosina-Stęszew (ul. Piotra Mocka) 

 
2) drogi powiatowe : 

Numer 
drogi 

Nazwa drogi (odcinek drogi) 

2490P Puszczykowo (ul. Poznańska, Wczasowa, Ratajskiego, Nadwarciańska)- Niwka – ulica 
klasy zbiorczej 

2495P Komorniki- Jeziory- Puszczykowo (ul. Dworcowa) – ulica klasy drogi lokalnej 
 
3)  ważniejsze drogi gminne 

• Ulica Poznańska, 

• Ulice: Studzienna- S.Czarnieckiego – Jarosławska, Jana III Sobieskiego, 

• Ulice Piaskowa – K.Libelta – J. Kasprowicza, Kosynierów Miłosławskich, 

• Kraszewskiego, 
Źródło: Urząd Miasta Puszczykowa 

 
8.2. Infrastruktura kolejowa 

Przez miasto Puszczykowo przebiega: magistralna linia kolejowa E-59 relacji Szczecin- Poznań – 
Wrocław oraz linia znaczenia miejscowego do Osowej Góry od stacji Puszczykówko (kiedyś bardzo 
popularna, w szczególności dla ruchu turystycznego i codziennego dojazdu do pracy i szkół w 
Poznaniu- aktualnie nieczynna) oraz bocznice. 
Linia kolejowa E 59 stanowi fragment międzynarodowego ciągu transportowego z Malmö – Ystad do 
Wiednia, Budapesztu i Pragi. Jest to najkrótsze i najdogodniejsze połączenie Skandynawii z Europą 
Środkowo-Wschodnią i Bałkanami. Linia E 59 jest objęta Umową europejską o głównych 
międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), a także stanowi element Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T) w skład, której wchodzą drogi i linie kolejowe, porty lotnicze, morskie, 
rzeczne, drogi wodne oraz terminale przeładunkowe, (źródło: Wikipedia). 
Na terenie Puszczykowa istnieje i funkcjonuje  stacja kolejowa Puszczykówko  i przystanek kolejowy 
Puszczykowo .  
Linia do Osowej Góry aktualnie nie zapewnia połączeń w ruchu kolejowym. Trasa została zamknięta 
całkowicie w roku 1999r.  i zdemontowano trakcję elektryczną z uwagi na konieczność ograniczenia 
ruchu samochodowego w Wielkopolskim Parku Narodowym. Powodem zamknięcia trasy na Osową 
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Górę, było zamknięcie kąpieliska na jeziorze Góreckim, w celu ograniczenia ruchu pieszego w 
najcenniejszym fragmencie WPN. 

 
8.3. Infrastruktura rowerowa 

Szlaki pieszo-rowerowe przebiegające przez teren Puszczykowa o charakterze turystycznym zostały 
omówione w pkt. 7 Studium i są one połączone z najważniejszymi atrakcjami miasta .  
Wydzielona droga rowerowa (pieszo-rowerowa) została wykonana wzdłuż ulicy Poznańskiej oraz 

ulicy Dworcowej. 
 

8.4. Komunikacyjne znaczenie rzeki Warty 
Śródlądowa droga wodna Warty stanowi element krajowego i europejskiego systemu dróg wodnych. 
Aktualnie rzeka posiada minimalne znaczenie komunikacyjne. Wykorzystywana jest przede wszystkim 
turystycznie i rekreacyjnie przez kajakarzy i okresowo przez statki wycieczkowe lub indywidulane.  
W Puszczykowie funkcjonuje jedna przystań: Przystań Puszczykowo - pomost pływający.  
 

8.5. Infrastruktura lotnicza 
Na obszarze miasta Puszczykowa brak jest lotniska cywilnego, natomiast dla potrzeb ratownictwa 
medycznego zrealizowanego na terenie przyszpitalnego parku lądowisko dla śmigłowców Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.  
 

9. SYSTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
9.1. Zaopatrzenie w wodę 

Miasto Puszczykowo korzysta z wody z Poznańskiego Systemu Wodociągowego. Źródłem wody dla 
miasta są magistrale wodociągowe dużych średnic 1000mm oraz 2x 1400mm. Prawie wszyscy 
mieszkańcy korzystają z sieci wodociągowej, której właścicielem jest firma Aquanet S.A. Woda 
czerpana jest z ujęcia i zbiorników wody w Mosinie, dalej Wschodnią magistralą wodociągową 
Ø1000 mm tłoczona jest w kierunku Poznania, zasilając po drodze miasto Puszczykowo. Przebieg 
magistrali wodociągowych przez teren miasta przedstawiony został na rysunku studium.  
Od ujęcia wody Mosina - Krajkowo  przez teren Puszczykowa częściowo przebiega pośrednia 
wewnętrzna strefa ochronna, dla której obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.  
 
Zurbanizowane tereny miasta zwodociągowane są w 100%. Nowa zabudowa sukcesywnie 
przyłączana jest do sieci wodociągowej. 

 
9.2. Gospodarka ściekowa 

Miasto Puszczykowo posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną 
w Puszczykowie – Niwce, odbierającą ścieki z Puszczykowa i Mosiny. Aktualnie oczyszczalnia posiada 
przepustowość Q dśr=4 000m3/d i jest wykorzystywana w 50-60%: około 35 000 m3/m-c stanowią 
ścieki bytowe i komunalne pochodzące z Mosiny, a około 25 000 m3/m-c – ścieki z Puszczykowa. 
Ścieki pochodzące z Puszczykowa w 90% trafiają na oczyszczalnię kanalizacją sanitarną, a pozostałe 
10% to ścieki pochodzące z przydomowych zbiorników bezodpływowych dowożone wozami 
asenizacyjnymi. Podczyszczone ścieki z oczyszczalni trafiają do Warty, a osady ściekowe – wywożone 
są do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Obszary zurbanizowane miasta Puszczykowa 
podłączone są do sieci kanalizacji sanitarnej w około 95%.  
Do kanalizacji deszczowej odprowadzane są wody opadowe i roztopowe z części utwardzonych dróg 
na obszarze miasta Puszczykowa, której ujście stanowią istniejące strumienie i rowy połączone z 
rzeką Wartą. Problem stanowić może miejscami zagospodarowanie nadmiaru wód opadowych i 
roztopowych na działkach zabudowanych, zwłaszcza tam, gdzie panują złe warunki gruntowo-wodne, 
z tego względu ważne jest odpowiednie zagospodarowanie działek (odpowiednia powierzchnia 
biologicznie czynna terenu, niewielkie zbiorniki retencyjne). 
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9.3. Gospodarka odpadami 
Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono 
wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej system 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakłada on, że samorząd decydujący o wszystkich 
sprawach ważnych dla lokalnej społeczności odpowiada również za odebranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Dlatego ustawa zobowiązuje gminy do zorganizowania kompleksowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy oraz miejscowymi 
uwarunkowaniami. Nowy system zaczął funkcjonować 1 lipca 2013 r.  
Miasto Puszczykowo jest członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów „SELEKT”.,  
Na terenie miasta Puszczykowa nie funkcjonuje obecnie żadne składowisko odpadów. Zebrane z 
terenu miasta Puszczykowa odpady trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Piotrowie I. 
Na terenie Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych istnieje Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie właściciele nieruchomości mają  możliwość bezpłatnego 
oddania tzw. odpadów problemowych takich jak szkła okienne, meble, styropian, sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, świetlówki, baterie, opony, przeterminowane leki i chemikalie, opakowania po farbach 
i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i 
rozbiórkowe. 
 

9.4. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa 
Na terenie miasta Puszczykowa nie znajduje się elektroenergetyczna sieć przesyłowa. 
 

9.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną  
Na północ od miasta Puszczykowa przez wieś Łęczyca przebiega linia napowietrzna 220 kV Konin -  
GPZ Plewiska, natomiast na wschód od miasta biegnie linia napowietrzna 110 kV relacji Poznań 
Południe - Mosina - Kościan.  
Zasilanie miasta odbywa się liniami napowietrznymi 15 kV wyprowadzonymi z GPZ-u Poznań - 
Południe i GPZ 110 kV/15 kV Mosina. Ze względu na bliskość GPZ Mosina nie przewiduje się budowy 
rozdzielni sieciowej w Puszczykowie. Sieć średniego napięcia 15 kV przebiegająca przez obszar miasta 
zasila stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Przy pomocy tych stacji średnie napięcie 15 kV 
transformowane jest na niskie napięcie, a więc takie na jakim pracują urządzenia odbiorcze 
większości konsumentów energii elektrycznej.  
Dla zabezpieczenia wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną i rozwoju miasta 
niezbędna jest budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. 
 

9.6. Gazowa sieć przesyłowa i zaopatrzenie w gaz 
Miasto Puszczykowo posiada rozbudowany system gazociągowy, mogący zapewnić dostawę gazu do 
wszystkich potencjalnych odbiorców. Źródłem zaopatrzenia miasta w gaz jest stacja redukcyjno-
pomiarowa I-go stopnia o przepustowości Q= 30 000 m3/h, zlokalizowana w Mosinie w rejonie ul. 
P. Czajkowskiego – J.I. Paderewskiego. Do stacji redukcyjno-pomiarowej doprowadzony jest gazociąg 
wysokiego ciśnienia z kierunku Grodzisk – Konarzewo. W Puszczykowie rozprowadzenie gazu odbywa 
się gazociągami średniego ciśnienia. Blisko 20% mieszkańców nie korzysta do tej pory z tego medium. 
Natomiast tylko około połowa gospodarstw używa gazu dla celów grzewczych. Powszechne 
stosowanie gazu do celów grzewczych ma ogromne znaczenie dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery z tradycyjnych źródeł energii, zwłaszcza paliw stałych. 
 

9.7. Infrastruktura teletechniczna 
Miasto wyposażone jest w łączność telekomunikacyjną. Dostawcą usług telekomunikacyjnych 
naziemnych jest Telekomunikacja Polska S. A., Inea oraz Netia. Puszczykowo znajduje się w zasięgu 
stacji bazowych wszystkich operatorów telefonii bezprzewodowej. 
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W miarę potrzeb systematycznie rozwijać się będzie sieć telekomunikacji przewodowej i 
bezprzewodowej. Stacje telefonii komórkowej i inne instalacje radiokomunikacyjne mogą być 
lokalizowane przy uwzględnieniu przepisów odrębnych z uwzględnieniem ochrony przyrody i 
krajobrazu oraz ochrony przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego 
na ludzi. Istniejąca sieć pozwala na rozwój dodatkowych usług telekomunikacyjnych oraz 
internetowych. 
 

9.8. Energia odnawialna 
Do źródeł energii odnawialnej należą:  

• energia biomasy,  

• promieniowanie słoneczne,  

• energia wiatru,  

• energia spadku wody,  

• geotermia (ciepło z wnętrza ziemi).  
Przy pomocy odpowiednich technologii energię ze źródeł odnawialnych przetwarza się w postać 
najbardziej przydatnej dla człowieka - jako energię elektryczną i cieplną. Niemniej jednak 
efektywność tych źródeł nie jest jednakowa i zależy od lokalnych warunków środowiska 
geograficznego.  
 
Na terenie miasta Puszczykowa nie są zlokalizowane żadne elektrownie ze źródeł odnawialnych o 
mocy przekraczającej 100kW, a pozyskiwanie tego rodzaju energii odbywa się jedynie w minimalnym 
zakresie w ramach indywidualnych przydomowych urządzeń. 

 
10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO I ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW 
PUBLICZNYCH 

 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalony przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r., jest jednym z trzech 
dokumentów – obok Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. i Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, które współdecydują o przyszłości regionu. Plan zawiera 
wskazania dla działań w przestrzeni, których realizacja jest wypełnieniem zadań określonych przez 
Strategię. Stanowi też ważne źródło informacji dla podejmowania decyzji planistycznych i 
inwestycyjnych, opartych o priorytety programów operacyjnych. 
W Planie województwa wielkopolskiego Miasto Puszczykowo pod względem struktury przestrzennej 
położone jest w zasięgu strefy intensywnych procesów urbanizacyjnych. Strefa intensywnych 
procesów urbanizacyjnych w Planie województwa, to miejsce najbardziej dynamicznych zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym, a co za tym idzie nagromadzenia konfliktów przestrzennych. 
Dominująca rolę odgrywają tu funkcje charakterystyczne dla wielkich miast oraz towarzyszące im 
cechy charakterystyczne dla obszarów silnie zurbanizowanych.  

Pod względem sfery społeczno-gospodarczej Puszczykowo znajduje się w strefie przyspieszonego 
rozwoju społeczno – gospodarczego, gdzie charakter Miasta został określony jako usługowy. Strefa 
przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego w Planie dotyczy obszarów, które potencjałem 
rozwoju gospodarczego, wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną oraz dynamiką 
rozwoju wyróżniają się na tle regionu.  

Plan województwa wielkopolskiego określa również: 

• ponadregionalny zasięg działalności Wielkopolskiego Parku Narodowego, 

• utrzymanie ochrony obszarów o największych wartościach przyrodniczo – krajobrazowych i 
dużym potencjale biologicznym, chronione na mocy Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami),  
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• w zakresie komunikacji uwzględnienie przebiegu drogi kolejowej E 59 ( nr 271) relacji 
Wrocław - Poznań, należącej do międzynarodowego korytarza komunikacyjnego   TEN-T, w 
celu powiązania największych miast Polski, jej modernizacji i rozszerzenia sieci linii 
kolejowych obsługujących transport kombinowany AGTC, 

• potrzebę odpowiedniego zagospodarowania, oznakowania i wypromowania historycznych 
szlaków kulturowych, których w zależności od zasięgu, przyczyni się do promocji 
województwa na poziomach: regionalnym (m.in. Rowerowy Szlak Cysterski), europejskim 
(m.in. Droga Św. Jakuba, Szlak Cysterski), 

• podniesieniu standardów technicznych do poziomu europejskiego dróg i odcinków dróg 
ujętych w sieci I i II stopnia połączeń, umożliwiających ich wykorzystanie w transporcie 
międzynarodowym, w tym drogi nr 430 i 431 

• odbudowanie regionalnej drogi wodnej Warta, dla wykorzystania w regionie 
konkurencyjnego, taniego i ekologicznego szlaku transportowego. 

 
 
11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY, 

UWZGLĘDNIAJĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI: ANALIZY EKONOMICZNE, ŚRODOWISKO I SPOŁECZNE, 
PROGNOZY DEMOGRAFICZNE, MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA SIECI 
KOMUNIKACYJNEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, 
SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD 
ZABUDOWĘ  
 
Analizując wszystkie potencjalne uwarunkowania tj.: zależności przestrzenne, środowiskowe, 
kulturowe, istniejącą infrastrukturę komunikacyjną i techniczną Puszczykowa, należałoby sobie 
odpowiedzieć na pytanie jakie możliwości rozwoju pozostały miastu. Oprócz unikatowego położenia w 
otoczeniu lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego, nad rzeką Wartą, miasto boryka się z 
przebiegająca w kierunku Mosina-Poznań drogą wojewódzką nr 430 o znaczeniu ponadlokalnym 
dzielącym całą dość małą miejscowość na dwie części. Droga, zamiast spoiwem, ze względu na swoją 
rangę jest swoistą nienaturalną barierą przestrzenną i funkcjonalną. Kolejnym elementem 
przestrzennym determinującym dalszy rozwój Puszczykowa jest linia kolejowa E-59 relacji Szczecin- 
Poznań – Wrocław, która z jednej strony jest również barierą przestrzenną, ale z drugiej strony należy 
pamiętać, iż dworce od zawsze były miejscami, wokół których rozwijały się inne przestrzenie publiczne 
z bogatym spektrum usług.  
Dodatkowo położenie Puszczykowa w takiej przestrzeni ogranicza dalszą ekspansję terenów pod 
zabudowę. Bezdyskusyjny jest fakt, iż oprócz obszarów zdefiniowanych w obecnie obowiązującym 
studium pod zabudowę oraz nielicznych terenów rolniczych, w mieście nie można wyznaczyć 
dodatkowych terenów pod zabudowę. Lasy WPN tworzą nieprzekraczalną granicę rozwoju 
miejscowości. Puszczykowo od zawsze mogło się rozwijać w ramach swoich terenów wewnątrz, 
respektując ograniczenia wynikające z położenia w ramach otuliny parku, wszechotaczającej Natury 
2000. W związku z powyższym nowe studium może zadbać wyłącznie o rozwiązania przestrzenno- 
funkcjonalne, które poprawią standard życia mieszkańców miasta i nadadzą nową jakość przestrzenią 
już po części zagospodarowanym. Ponadto w proponowanych rozwiązania powinno się uszanować 
dziedzictwo kulturowe, oraz chronić układy przestrzenne uznane za unikatowe w skali ponadlokalnej. 
 
W związku z powyższym w zakresie poprawy standardów życia mieszkańców miasta Puszczykowa 
należy dążyć do: 

- zachowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako wiodącej; 
- ograniczenie handlu wielkopowierzchniowego i zabudowy zblokowanej; 
- modernizacji i/lub rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430, pełniącej rolę jednego z głównych 

korytarzy komunikacyjnych pomiędzy Poznaniem a gminami położonymi na południu 
aglomeracji poznańskiej, pamiętając o  maksymalizacji ilość wjazdów z miasta Puszczykowa na 
drogę wojewódzką; 
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- poprawy stanu technicznego dróg gminnych oraz budowy infrastruktury około drogowej, 
- zniwelowanie ruchu tranzytowego na obszarze miasta Puszczykowa (w szczególności w ul. 

Dworcowej, ul. Poznańskiej oraz ciągu ul. Wczasowej, ul. Ratajskiego, ul. Nadwarciańskiej), 
- zapewnienia komfortu akustycznego i niwelowania hałasów komunikacyjnych, wynikających z 

przebiegu dróg wojewódzkich oraz powiatowych (w szczególności w ciągu ul. Wczasowej, ul. 
Ratajskiego, ul. Nadwarciańskiej), 

- rozwoju infrastruktury wodno - kanalizacyjnej,   
- poprawy dostępności usług społecznych i kształtowania przestrzeni publicznych, 
- zagospodarowania/retencjonowania wód opadowych i roztopowych, 

Ponadto wykorzystując potencjał turystyczny miasta należy: 
- rozwijać bazę hotelową i rekreacyjną na terenach atrakcyjnych turystycznie, 
- rozbudować sieć dróg rowerowych, w połączeniu ze szlakami rowerowymi o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym, 
- dążyć do rozwoju szlaku żeglownego na Warcie poprzez odpowiednie zagospodarowanie 

brzegów rzeki terenami rekreacyjnymi oraz powiązaną z nimi infrastrukturą portową. 
W zakresie ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych miasta należy: 
- dążyć do ochrony obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków poprzez 

przekształcenie ich funkcji, 
- odpowiednio kształtować zagospodarowanie na obszarach objętych formami ochrony 

przyrody, w szczególności położonych w Wielkopolskim Parku Narodowym i obszarach Natura 
2000. 

 
Reasumując należy pamiętać, iż zasadniczym celem polityki przestrzennej w skali lokalnej jest 
tworzenie jak najlepszych warunków do życia mieszkańców miasta, poprzez zapewnianie jej 
rozwoju. Położenie geograficzne Miasta Puszczykowo oraz układ powiązań przyrodniczych pozwala 
na rozwój przede wszystkim turystyki i mieszkalnictwa oraz usług, co wynika również z planu 
zagospodarowania województwa wielkopolskiego. Niemniej jednak kształtując przestrzeń 
Puszczykowa należy dążyć do zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę uwarunkowania 
przyrodnicze i kulturowe tego regionu. W szczególności należy uwzględnić obszary i obiekty cenne 
przyrodniczo i krajobrazowo. 

 
 

11.1. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniających 
w szczególności analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 
Ze względu na ograniczenia przestrzenne Puszczykowo zdecydowanie dąży i będzie nadal dążyć do 
podnoszenia warunków życia mieszkańców oraz poprawy jakości przestrzeni miasta. Mając na 
uwadze możliwości finansowe sukcesywnie miasto planuje inwestować w infrastrukturę techniczną 
i komunikacyjną, tworzenie nowych miejsc rekreacyjno-sportowych oraz zapewnienia potrzeb 
edukacyjnych i wychowawczych w miarę rozwoju miasta i przyrostu liczby mieszkańców. Miasto 
nastawione jest na jakość, pod każdym względem. Ograniczeniami w szybkim rozwoju są wyłącznie 
względy ekonomiczne i finansowe. 
 

11.2. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniających prognozy 
demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich 
obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego 
W ostatnim dwudziestoleciu zauważono nierównomierny przyrost ludności miasta Puszczykowa. 
Jest to podyktowane zmieniającą się dynamicznie sytuację gospodarczą, a co za tym idzie sytuacją 
finansową Polaków. Faktem jest iż w ostatnich kilku latach (2013r., 2014r., 2015r.) przyrost ludności 
Puszczykowa był zdecydowanie najniższy w porównaniu do lat poprzednich. Wiele czynników miało 
na to wpływ: zmieniająca się polityka państwa, uwarunkowania ekonomiczne, spadająca zdolność 
kredytowa wynikająca ze zmian systemowych oraz rosnąca obawa ludzi. Jednak analizując 
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perspektywę rozwoju Puszczykowa na kolejne 30 lat należy pamiętać iż sytuacja, może się 
diametralnie zmienić. 
Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie ludzi mieszkaniem w domu wolno stojącym 
jednorodzinnym położonym w bliskiej odległości od Poznania (potencjalnego miejsca pracy), ale 
równocześnie blisko natury, w dzielnicy w pełni skomunikowanej, wyposażonej w infrastrukturę 
techniczną, Puszczykowo może okazać się miejscem jednym z niewielu, które będzie spełniać 
oczekiwania przyszłych poszukiwaczy nowego lokum. Dodatkowo miasto od kilku lat dba o 
podniesienie jakości życia obecnych mieszkańców i przyszłych inwestując m.in. w infrastrukturę 
rekreacyjno-sportową, szkoły, nowe usługi. Puszczykowa na tle innych miejscowości położonych w 
sąsiedztwie Poznania może stać najbardziej pożądaną lokalizacją dla przyszłych poszukiwaczy 
miejsca na swój wymarzony dom. 
Biorąc wszystkie możliwe czynniki pod uwagę na potrzeby przeprowadzanej symulacji przyjęto 
średni przyrost ludności miasta Puszczykowa  na następne 30 lat 100 mieszkańców rocznie. 
W związku z powyższym przewidywana ilość mieszkańców w roku 2045 zwiększy się o 3000. Biorąc 
pod uwagę niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia 
zapotrzebowania na nową zabudowę w stosunku do wyników analiz liczba ta może wynosić 3900. 
Wszelkie analizy szacunkowe zapotrzebowania na nową zabudowę zostały przedstawione w 
bilansie stanowiącym załącznik nr 3. 
 

11.3. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniających 
w szczególności możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 
i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służącej realizacji zadań własnych 
gminy 
Po przeanalizowaniu obecnego zainwestowania Puszczykowa oraz zapoznaniu się z istniejącymi i 
projektowanymi sieciami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej można stwierdzić iż miasto 
jest w pełni przygotowane na dalszy sukcesywny, spokojny rozwój oraz do dalszego uruchamiania 
nowych terenów pod zabudowę. Istniejąca infrastruktura społeczna tj. oświata, usługi zdrowia itd. 
jest w pełni wystarczająca dla obecnego zainwestowania miasta. W miarę planowania dalszego 
rozwoju Puszczykowa należy w kierunkach wyznaczyć możliwości rozbudowy infrastruktury 
społecznej, ale również komunikacyjnej i technicznej w ramach rosnących potrzeb mieszkańców. 
Zapotrzebowanie na nową infrastrukturę należy uzależniać od rosnących potrzeb mieszkańców 
Jeśli rozwój infrastruktury będzie sukcesywny i rozłożony na kolejne 30 lat gmina z pewnością 
będzie mogła sfinansować jej realizację.  
 

11.4. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniających 
w szczególności bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 
Opracowany bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę stanowiący załącznik nr 3 do 
niniejszego dokumentu pokazał, że wciąż istnieje zapotrzebowanie na tereny pod zabudowę na 
obszarach innych niż położone w ramach istniejącej funkcjonalno-przestrzennej struktury oraz 
wynikające z miejscowych planów zagospodarowania.  
Zapotrzebowanie istnieje zarówno dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-
usługowej, usługowej i terenów usług sportu i rekreacji. Tabela porównawcza przedstawiła że 
rezerwy terenów dla tych wymienionych funkcji istnieją natomiast nie są wystarczające na kolejne 
30lat. W związku z powyższym należy w opracowywanym studium położyć nacisk na wyznaczenie 
dodatkowych obszarów, aniżelitych wziętych do analizy na podstawie art. 10 ust. 5 pkt 2 i 3. 
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III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 

1. CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA  
 
Studium ustala kontynuację dotychczasowej wiodącej funkcji miasta tj. mieszkalnictwo niskiej 
intensywności z dbałością o ład przestrzenny i jakość przestrzeni publicznych oraz dążenie do 
uzyskania wyższych standardów zamieszkania, a także zapewnienie wysokiego poziomu usług z 
zachowaniem, dotychczasowego charakteru Puszczykowa, z willową zabudową. 
Główne cele polityki przestrzennej Studium nawiązują do obowiązującej w Puszczykowie „Strategii 
rozwoju miasta Puszczykowo na lata 2010 - 2020” oraz nie są z nią sprzeczne. W Strategii opisano 
długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju miasta i przyjmujący takie cele i 
kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Strategia 
stanowi podstawę do właściwego zarządzania miastem, do ubiegania się o środki zewnętrzne, 
zwłaszcza z Unii Europejskiej.  
Ponadto rozwój przestrzenny miasta Puszczykowa wskazany w Studium, w swych głównych 
założeniach jest kontynuacją oraz rozwinięciem kierunków przyjętych w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa w roku 1998 i dotyczy przede 
wszystkim rozwoju w sensie jakościowym – podniesienie standardów (w szczególności 
funkcjonowania miasta, jakości życia, jakości przestrzeni publicznych), przy ograniczonych 
możliwościach rozwoju przestrzennego i ilościowego.  
 
 

2. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ PUSZCZYKOWA ORAZ W PRZEZNACZENIU 
TERENÓW,W TYM WYNIKAJĄCE Z AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO ORAZ KIERUNKI I WSKAŹNIKI  
DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE 
SPOD ZABUDOWY (UWZGLĘDNIAJĄC BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ, O 
KTÓRYM MOWA W UST. 1 PKT 7 LIT. D USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM) 

 
2.1. Kierunki zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta 

Dalszy rozwój Puszczykowa jest zdeterminowany i jednocześnie ograniczony przez naturalne 
bariery takie jak: dolinę Warty i Wielkopolski Park Narodowy i jego otulinę oraz bariery 
komunikacyjne jakimi są: przebiegająca przez miasto  linia kolejowa kierunku Wrocław-Poznań 
czy też drogi wojewódzkie 430 i 431. Możliwości rozwojowe Puszczykowa są przestrzennie 
bardzo ograniczone. W związku z powyższym w Studium przede wszystkim, uwzględniając 
wszystkie uwarunkowania, dąży się do zapewnienia kontynuacji obecnego układu 
przestrzennego miasta,  zachowania jego charakteru poprzez jednoznaczne zapisy i ograniczenia 
mające na celu uniemożliwienie wprowadzania zabudowy substandardowej,  niewpisującej się w 
przestrzeń Puszczykowa.  
Studium wspiera w Puszczykowie rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego, które jest najlepszą 
formą osadniczą, odpowiadającą charakterowi miejscowości. Studium ma również stymulować 
zagospodarowanie całego obszaru  Puszczykowa. Funkcjami uzupełniającymi są przede 
wszystkim: nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, sport i rekreacja, 
turystyka i wypoczynek (m.in. zakole Warty) oraz usługi – związane z użytecznością publiczną i 
celem publicznym (oświata, opieka zdrowotna, administracja) oraz inne usługi nieuciążliwe 
towarzyszące siedliskom mieszkalnym. Studium nie przewiduje lokalizacji nowych zakładów 
produkcyjnych i zakładów przemysłowych, ponieważ swoim charakterem nie przystają do wizji 
rozwoju miasta Puszczykowa. 
Aktualizacja dokumentu Studium dotyczy w szczególności: 

- zmian w kierunkach przeznaczenia terenów wynikających z dotychczasowego 
zagospodarowania,  
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- zmian w kierunkach wynikających ze zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej 
w mieście Puszczykowie, procesów przekształceń demograficznych oraz inwestycyjnych, 

- zmian jakościowych związanych z kierunkami przekształceń funkcjonalno – przestrzennych 
terenów już zainwestowanych, 

- zmian w parametrach zabudowy i zagospodarowania terenów, uwzględniając ograniczenia 
wynikające z obszarów Natura 2000 i planu ochrony WPN, 

- kierunków rewitalizacji i przekształceń terenów, 
- uwzględnienia zmian wynikających z przepisów odrębnych, (ochrona zabytków Gminna 

Ewidencja Zabytków) 
- uwzględnienia zdiagnozowanych innych uwarunkowań i rozwiązań przestrzennych, 
- uwzględnienia zadań wynikających m.in. ze  Strategii Rozwoju oraz Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego z uwagi na konieczność 
wprowadzenia spójności ustaleń studium z dokumentami planistycznymi wyższego rzędu, 

- uzupełnienia i  wprowadzenia do ustaleń Studium problematyki związanej z odnawialnymi 
źródłami energii wynikającej z przepisów odrębnych. 

 
2.2. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla poszczególnych terenów,  w tym wyłączonych z 

zabudowy, oraz wskaźniki dotyczące użytkowania i zagospodarowania terenów 
W celu tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz wykrystalizowania 
ośrodków zabudowy, wydzielono w Studium trzy podstawowe kategorie terenów o odmiennych 
kierunkach przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, różniące się potencjałem 
urbanistycznym:  

- tereny przeznaczone pod zabudowę, 
- tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania,  
- tereny wyłączone z zabudowy. 

Dla każdej z kategorii terenów określono w Studium rodzaje kierunków przeznaczenia 
z ustaleniami dotyczącymi funkcji wiodących, uzupełniających i główne zasady 
zagospodarowania, przy czym dla terenów wyłączonych z zabudowy, ze względu na ich 
charakter, określono zakazy i dopuszczenia obowiązujące w ich zagospodarowaniu.  
OGÓLNE ZASADY: 
1. Niezależnie od wskazanego kierunku przeznaczenia przy opracowywaniu planów 

miejscowych należy uwzględniać ograniczenia wynikające z przepisów nadrzędnych np. 
dotyczących ochrony zabytków, przyrody i środowiska oraz ograniczeń wynikających z 
przebiegu sieci infrastruktury technicznej. 

2. Ze względu na skalę w jakiej opracowane jest studium, na rysunku wyznaczono wyłącznie 
funkcje wiodące na określonym terenie, natomiast dokładne przeznaczenie terenów 
zostanie określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego po 
uwzględnianiu lokalnych uwarunkowań.  

3. Wiodąca funkcja na określonym terenie powinna być funkcją przeważającą na danym 
obszarze.  

4. Lokalizację oraz zakres uzupełniającej funkcji należy określić na etapie sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

5. Tereny funkcji uzupełniającej mogą być realizowane na samodzielnie wydzielonych 
działkach. 

6. Dopuszcza się ustalenie w planie miejscowym przeznaczenia terenu zgodnego z 
dotychczasowym użytkowaniem i zagospodarowaniem niezależnie od kierunku 
przeznaczenia w  Studium. 

7. W miejscach, w których graniczą ze sobą tereny o potencjalnie konfliktowych 
przeznaczeniach np. zabudowa mieszkaniowa z funkcją usługową, należy w planach 
miejscowych przewidzieć pasy zieleni ochronnej o minimalnej szerokości 5m na terenach o 
przeznaczeniu usługowym. 
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8. Na każdym obszarze: zieleń, infrastruktura techniczna, drogi klasy lokalnej KDL, dojazdowej 
KDD, drogi wewnętrzne oraz poszerzenia dróg mogą być funkcją uzupełniającą. 

9. Dopuszcza się pozostawienie terenów leśnych w planach miejscowych mimo wyznaczenia 
ich w studium pod zabudowę. 

10. W miejscowych planach należy określić dokładne parametry dotyczące powierzchni działek, 
powierzchni terenu biologicznie czynnej i powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy, 
zasad podziału terenów na działki oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, 
w tym wysokości budynków adekwatnie do istniejących warunków przestrzennych. 
 

11. W wyjątkowych, pojedynczych przypadkach dopuszcza się określenie dla poszczególnych 
terenów innych wielkości działek, odbiegających o nie więcej niż 20% od podanych poniżej, 
w zależności od lokalnych uwarunkowań i możliwości terenowych.  

12. Studium zachowuje tereny przeznaczone pod zabudowę w obowiązujących miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz w wydanych prawomocnych decyzjach 
o warunkach zabudowy. 

13. Wszystkie zmiany przepisów przywołanych w niniejszym studium po uchwaleniu 
dokumentu, mające wpływ na zagospodarowanie przestrzenne, nie powodują nieważności 
studium, a sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą uznawały 
przepisy  obowiązujące na dzień uchwalenia przedmiotowych planów, co będzie zgodne z 
niniejszym studium. 
 

DEFINICJE: 
Jeżeli w studium jest mowa o: 

• usługach - rozumie się przez to działalność związaną z prowadzeniem czynności 
świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, 
zbiorowej oraz ogólnospołecznej, niezwiązaną z działalnością produkcyjną; 

• usługach komercyjnych – rozumie się przez to usługi ogólnie dostpne, nastawione na 
przynoszenie dochodu i nie finansowane w całości lub w części z budżetu samorządowego 
lub budżetu państwa, o charakterze ponad loklanym, nie będące przedsięwzięciami 
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

• usługach nieuciążliwych - rozumie się przez to przedsięwzięcia, inwestycje nie będące 
przedsięwzięciami mogącymi zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 
działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, 
przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej o 
charakterze lokalnym, niezwiązaną z działalnością produkcyjną tj.: usługi handlu 
detalicznego o powierzchni sprzedaży do 200m2, ale nie więcej niż 300m2 powierzchni 
zabudowy, gastronomii, bankowości, administracji, oświaty, usługi łączności, informacji i 
nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, zdrowia i opieki społecznej, biura, obiekty 
realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych; 

• usługach publicznych – rozumie się przez to usługi służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, w tym w szczególności inwestycje celu publicznego należące do zadań 
własnych gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

• WPN – Wielkopolski Park Narodowy; 

• powierzchni zabudowy – rozumie się przez to sumę powierzchni wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych 
krawędzi ścian każdego z budynków na powierzchnię terenu; 

• linii lasu – rozumie się przez to granicę zewidencjonowanego gruntu leśnego. 
 

2.2.1. Tereny przeznaczone pod zabudowę 
Tereny przeznaczone pod zabudowę to tereny inwestycyjne miasta Puszczykowa w dużej 
mierze już zainwestowane (w tym tereny, dla których przewiduje się przekształcenia 
funkcjonalno-przestrzenne) oraz potencjalne rezerwy terenów budowlanych. 



  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA PUSZCZYKOWA - KIERUNKI 

 

 47 

Do terenów przeznaczonych pod zabudowę zakwalifikowano w Studium tereny oznaczone 
na rysunku Studium symbolami: 
UM – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej (centrum), 
MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
M2  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
U1  – tereny zabudowy usługowej – usług nieuciążliwych, 
U2 – tereny zabudowy usługowej – usługi komercyjne, 
Ua  – tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne (inwestycje celu publicznego), 
Uk  – tereny zabudowy usługowej – kultu religijnego, 

 
Szczegółowe kierunki i wskaźniki zabudowy dla terenów przeznaczonych pod zabudowę: 
UM - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej (centrum),  
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca - zabudowa usługowo - mieszkaniowa wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – zieleń urządzona, plac publiczny, parkingi; 
2. Ustala się dla nowych obiektów handlowych maksymalną powierzchnią sprzedaży na 

poziomie 200m2, ale nie więcej niż 300 m2 powierzchni zabudowy , natomiast 
dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
większej niż 200m2. 

3. Lokalizacja wyłącznie usług nieuciążliwych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.  
4. Przewiduje się realizację zabudowy pierzejowej, z dopuszczeniem w uzasadnionych 

przypadkach wolnostojącej; 
5. Należy zachować centrotwórczy charakter miejsca i jego układ przestrzenny oraz 

chronić przed zabudową wykształcony plac publiczny. 
6. Należy dążyć do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

wskaźników wg poniższych zaleceń: procent powierzchni biologicznie czynnej nie 
powinien być mniejszy niż 10% powierzchni terenu, a powierzchnia zabudowy - nie 
większa niż: 60% powierzchni terenu; 

7. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich – dwie lub trzy kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.  

8. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 
MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa i zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze 
małych domów mieszkalnych do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych, służąca 
wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, 
należących do zadań własnych gminy, w postaci wyłącznie budownictwa 
komunalnego, usługi sportu i rekreacji, zieleń urządzona, placów gier i zabaw, 
parkingi; 

2. W zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu od linii kolejowej zaleca się 
lokalizować wyłącznie funkcje terenów nie wymagających ochrony przed hałasem w 
środowisku (zabudowę usługową); 

3. Lokalizacja wyłącznie usług nieuciążliwych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.  
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4. Przewiduje się zabudowę wolnostojącą, a w szczególnych przypadkach zabudowę 
bliźniaczą m.in. w przypadku nienormatywnych działek budowlanych, których 
wielkość nie pozwala na sytuowanie budynków wolnostojących. 

5. Należy dążyć do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
wskaźników wg poniższych zaleceń:  
a. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: procent powierzchni 

biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 50% powierzchni działki, a 
powierzchnia zabudowy - nie większa niż 25% powierzchni działki budowlanej.  

b. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zabudowy 
usługowej, dla terenów nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 
budownictwa komunalnego: procent powierzchni biologicznie czynnej nie 
powinien być mniejszy niż 45% powierzchni działki, a powierzchnia zabudowy - nie 
większa niż 30% powierzchni działki budowlanej.  

c. Dla terenów zabudowy innej niż wymieniona w pkt 5. lit a i b należy przyjmować 
parametry jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

6. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich, nie wyżej niż trzy kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.  

7. Zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000m2 i 
900m2 (tam gdzie wynika to z już obowiązujących planów); 

8. Warunki szczególne:  

− w miarę możliwości ustalić linię zabudowy dla nowych budynków minimum 25m 
od linii lasu, 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN, 

− zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – budownictwo komunalne, może być 
realizowana jedynie na terenach położonych poza: granicami Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, obszarami Natura 2000, obszarami zagrożenia powodzią. 
 
 

M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej, budynki zamieszkania zbiorowego: pensjonat, dom wycieczkowy, 
dom seniora, dom zakonny, internaty, istniejąca zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze małych 
domów mieszkalnych do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych, służąca wyłącznie 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących do 
zadań własnych gminy, w postaci wyłącznie budownictwa komunalnego, usługi 
sportu i rekreacji, zieleń urządzona, place gier i zabaw, parkingi; 

2. Zabudowa usługowa powinna mieć charakter lokalny.  
3. W zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu od linii kolejowej i dróg 

wojewódzkich zaleca się lokalizować wyłącznie funkcje terenów nie wymagających 
ochrony przed hałasem w środowisku (zabudowę usługową). 

4. Przewiduje się zabudowę wolnostojącą, a w szczególnych przypadkach zabudowę 
bliźniaczą m.in. w przypadku nienormatywnych działek budowlanych, których 
wielkość nie pozwala na sytuowanie budynków wolnostojących. 

5. Należy dążyć do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
wskaźników wg poniższych zaleceń:  
a. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: procent powierzchni 

biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 50% powierzchni działki, a 
powierzchnia zabudowy - nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 
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b. dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – budownictwa komunalnego, budynków 
zamieszkania zbiorowego: procent powierzchni biologicznie czynnej nie powinien 
być mniejszy niż 40% powierzchni działki, a powierzchnia zabudowy - nie większa 
niż 35% powierzchni działki budowlanej, 

c. dla terenów zabudowy innej niż wymieniona w pkt 5. lit a i b  należy przyjmować 
parametry jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

6. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich, nie wyżej niż trzy kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe; 

7. Zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1000m2 i 
900m2 (tam gdzie wynika to z już obowiązujących planów); 

8. Warunki szczególne:  

− w miarę możliwości ustalić linię zabudowy dla nowych budynków minimum 25m 
od linii lasu, 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN, 

− zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – budownictwo komunalne, może być 
realizowana jedynie na terenach położonych poza: granicami Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, obszarami Natura 2000, obszarami zagrożenia powodzią. 
 

M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej, budynki zamieszkania zbiorowego: pensjonat, dom wycieczkowy, 
dom seniora, dom zakonny, usługi sportu i rekreacji, istniejąca zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o 
charakterze małych domów mieszkalnych do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych, 
służąca wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, 
należących do zadań własnych gminy, w postaci wyłącznie budownictwa 
komunalnego, zieleń urządzona, place gier i zabaw, parkingi; 

2. Przewiduje się zabudowę wolnostojącą, a w szczególnych przypadkach zabudowę 
bliźniaczą m.in. w przypadku nienormatywnych działek budowlanych, których 
wielkość nie pozwala na sytuowanie budynków wolnostojących. 

3. Należy dążyć do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
wskaźników wg poniższych zaleceń:  
a. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: procent powierzchni biologicznie 

czynnej nie powinien być mniejszy niż 60% powierzchni działki, a powierzchnia 
zabudowy - nie większa niż: 25% powierzchni działki budowlanej i 600m2; 

b. dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji  budownictwa komunalnego, 
pensjonatów: procent powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy 
niż 40% powierzchni działki, a powierzchnia zabudowy - nie większa niż 35% 
powierzchni działki budowlanej, 

c. dla zabudowy innej niż wymieniona w pkt 3. lit a i b należy przyjmować parametry 
jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

4. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich, nie wyżej niż dwie kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.  

5. Zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 
a. niegraniczącej z WPN - 1200m2; 
b. graniczącej z WPN - 3000m2; 

6. Warunki szczególne:  
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− linię zabudowy ustala się minimum 30m od linii lasu, dla nowej zabudowy; 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z położenia terenu 
częściowo (rysunek studium) na obszarze zagrożenia ruchami masowymi ziemi; 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 

U1 - tereny zabudowy usługowej – usługi nieuciążliwe 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca - zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe, usługi turystyczne 
(hotele, pensjonaty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem 
komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – funkcje mieszkaniowe na kondygnacjach powyżej parteru, 
istniejąca nieuciążliwa działalność produkcyjna lub rzemieślnicza, istniejąca 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny sportu i rekreacji, zieleń 
urządzona, place gier i zabaw, parking; 

2. Przewiduje się zabudowę wolnostojącą, a w szczególnych przypadkach zabudowę 
bliźniaczą m.in. w przypadku nienormatywnych działek budowlanych, których 
wielkość nie pozwala na sytuowanie budynków wolnostojących; 

3. Ustala się dla nowych obiektów handlowych maksymalną powierzchnią sprzedaży na 
poziomie 200m2,  ale nie więcej niż 400m2 powierzchni zabudowy , za wyjątkiem 
terenu położonego przy ulicy Dworcowej gdzie dopuszcza się obiekt handlowy o 
maksymalnej powierzchni zabudowy na poziomie 400m2 oraz Dworcowej/Moniuszki o 
maksymalnej powierzchni zabudowy 1200 m2 zgodnie z uchwalonym planem 
zagospodarowania, ale nie więcej niż 600m2 powierzchni użytkowej. 

4. Zachowanie istniejących obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 
200m2  m.in. w  rejonie ulicy Topolowej bez możliwości ich rozbudowy; 

5. Należy dążyć do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
wskaźników wg poniższych zaleceń:  
a. dla terenów zabudowy usługowej: procent powierzchni biologicznie czynnej nie 

powinien być mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia 
zabudowy - nie większa niż: 40% powierzchni działki budowlanej; powierzchnia 
zabudowy pojedynczego budynku usługowego z wyjątkiem usług opieki 
zdrowotnej, oświaty, sportu i rekreacji nie może przekraczać  400m2; 

b. dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: procent 
powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 40% powierzchni 
działki, a powierzchnia zabudowy - nie większa niż 35% powierzchni działki 
budowlanej; 

c. dla terenów zabudowy innej niż wymieniona w pkt 5. lit a i b należy przyjmować 
parametry jak dla zabudowy usługowej; 

6. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich, nie wyżej niż trzy kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe; 

7. Warunki szczególne:  

− w miarę możliwości ustalić linię zabudowy dla nowych budynków minimum 25m 
od linii lasu; 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 

U2 - tereny zabudowy usługowej – usługi komercyjne 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca - zabudowa usługowa – usługi wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – parking na potrzeby funkcji wiodącej, zieleń urządzona, 
place gier i zabaw, 

2. Dopuszcza się obiekty handlowe o maksymalnej powierzchni sprzedaży  do 2000m2 . 
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3. Przewiduje się wolnostojącą zabudowę. 
4. Należy dążyć do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

wskaźników wg poniższych zaleceń: procent powierzchni biologicznie czynnej nie 
powinien być mniejszy niż 20% powierzchni działki, a powierzchnia zabudowy – 
maksymalnie 3000m2; 

5. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich.  
6. Zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej w zabudowie 

– około 1000m2. 
7. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 

Ua - tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne (inwestycje celu publicznego) 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca - zabudowa usługowa – usługi publiczne, inwestycje celu 
publicznego tj. szkoły publiczne, przedszkola, publiczne obiekty ochrony zdrowia, 
urzędy, administracja, domy opieki społecznej, obiekty sportowe (kubaturowe i 
niekubaturowe), tereny sportu i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – funkcje mieszkaniowe na kondygnacjach powyżej parteru, 
zieleń urządzona, place gier i zabaw; 

2. Przewiduje się zabudowę wolnostojącą; 
3. Należy dążyć do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

wskaźników wg poniższych zaleceń: procent powierzchni biologicznie czynnej nie 
powinien być mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia 
zabudowy - nie większa niż: 40% powierzchni działki budowlanej; 

4. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich, nie wyżej niż trzy kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się wprowadzanie lokalnych 
dominant o wysokości przewyższającej parametry budynku niskiego o maksymalnej 
wysokości 15m; 

5. Warunki szczególne:  

− w miarę możliwości ustalić linię zabudowy dla nowych budynków minimum 25m 
od linii lasu; 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 

Uk - tereny zabudowy usługowej – kultu religijnego 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca - zabudowa usługowa – kultu religijnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe wyłącznie związane z funkcją wiodącą, 
budynki zamieszkania zbiorowego – dom zakonny, zieleń urządzona,  

2. Zaleca się zachowanie terenów leśnych. 
3. Należy dążyć do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

wskaźników wg poniższych zaleceń: procent powierzchni biologicznie czynnej nie 
powinien być mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia 
zabudowy - nie większa niż: 40% powierzchni działki budowlanej; 

4. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich, nie wyżej niż trzy kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się wprowadzanie lokalnych 
dominant o wysokości przewyższającej parametry budynku niskiego o maksymalnej 
wysokości 15m.  

5. Warunki szczególne:  

− w miarę możliwości ustalić linię zabudowy ustala się minimum 30m od linii lasu, 
dla nowej zabudowy; 
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− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 
 

2.2.2. Tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania 
Tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania to tereny, na których 
dopuszczona jest zabudowa, ale o ograniczonej intensywności oraz adekwatnym do 
szczególnej specyfiki terenu charakterze czy funkcji. 
Do terenów o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania zakwalifikowano w 
Studium tereny oznaczone na rysunku Studium symbolami: 
MU* – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, (położone na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią) 
U* – tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki, (położone na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią) 
Uz/ZP  – tereny zabudowy usługowej – zdrowia i opieki społecznej oraz zieleni urządzonej 
US1  – tereny usług sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw, 
US2  – tereny usług sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw z 

przewagą terenów zieleni (zakole Warty), 
US3 – teren usług sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw, z 

wyłączeniem zabudowy kubaturowej 
ZC  – teren cmentarza, 
 
Tereny infrastruktury technicznej tj.: 
NO - oczyszczania i neutralizacja ścieków, 
I – teren infrastruktury technicznej. 
 
Szczegółowe kierunki i wskaźniki zabudowy dla terenów o specjalnych warunkach 
zabudowy i zagospodarowania: 
MU* - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, (położone na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią) 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo-
usługowa lub usługowa, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem 
komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – budynki zamieszkania zbiorowego: pensjonat, dom 
wycieczkowy, dom seniora, internaty, oraz tereny sportu i rekreacji, zieleni 
urządzonej; 

2. Należy dążyć do lokalizowania wyłącznie usług nieuciążliwych, towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej lub inwestycji związanych ze sportem i rekreacją lub 
turystyką i wypoczynkiem  

3. Dopuszcza się utrzymanie istniejącego zainwestowania, z możliwością przebudowy. 
4. Zakaz zwiększania wskaźnika intensywności  zabudowy, z wyjątkiem zainwestowania 

związanego z funkcją sportowo-rekreacyjną. Zakaz wprowadzenia nowych budynków. 
5. Przewiduje się zachowanie istniejących gabarytów zabudowy.  
6. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z położenia terenu 
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 
U*- tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki, (położone  na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią) 
1. Kierunek rozwoju:  
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a. Funkcja wiodąca - zabudowa usługowa – usługi turystyczne (hotele, pensjonaty), 
centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i 
układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe wyłącznie związane z funkcją wiodącą, 
budynki zamieszkania zbiorowego, zieleń urządzona, tereny sportu i rekreacji, 
zieleń urządzona, place gier i zabaw; 

2. Dopuszcza się utrzymanie istniejącego zainwestowania, z możliwością przebudowy. 
3. Zakaz zwiększania wskaźnika intensywności  zabudowy , z wyjątkiem zainwestowania 

związanego z funkcją sportowo-rekreacyjną. Zakaz lokalizacji nowych budynków. 
4. Przewiduje się zachowanie istniejących gabarytów zabudowy, w przypadku 

lokalizowania nowych budowli i urządzeń, ich parametry należy określić na etapie 
opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

5. Zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej w zabudowie 
– nie określa się. 

6. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z położenia terenu 
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 
Uz/ZP - tereny zabudowy usługowej – zdrowia i opieki społecznej oraz zieleni urządzonej 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca - zabudowa usługowa – usługi zdrowia, w tym obiekty ochrony 
zdrowia, domy opieki społecznej, przychodnie rehabilitacyjne wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę, 
zieleń urządzona - park;  

b. Funkcja uzupełniająca – funkcja usługowa – usługi publiczne, administracja, sale 
konferencyjne, usługi rekreacji i rehabilitacji, siłownie zewnętrzne; 

2. Przewiduje się zabudowę wolnostojącą, ale dopuszcza się lokalizację łączników; 
3. Należy dążyć do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

wskaźników wg poniższych zaleceń: procent powierzchni biologicznie czynnej nie 
powinien być mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia 
zabudowy - nie większa niż: 20% powierzchni działki budowlanej; 

4. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich, nie wyżej niż trzy kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się wprowadzanie lokalnych 
dominant o wysokości przewyższającej parametry budynku niskiego o maksymalnej 
wysokości 15m; 

5. Warunki szczególne:  

− w miarę możliwości ustalić linię zabudowy dla nowych budynków minimum 25m 
od linii lasu; 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 

US1  – tereny usług sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca –usługi sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, place gier i 
zabaw, w tym lokalizowanie obiektów kubaturowych, wraz z zielenią oraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę 
zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – usługi związane funkcją wiodącą, m.in. usługi handlu, 
gastronomii, zieleń urządzona, parkingi, hotele, pensjonaty, ośrodki 
konferencyjno-szkoleniowe oraz usługi oświaty, 

2. Przewiduje się lokalizowanie również wielkopowierzchniowych usług sportu i rekreacji 
(np. boiska sportowe, korty tenisowe, ośrodki jeździeckie) 



  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA PUSZCZYKOWA - KIERUNKI 

 

 54 

3. Przewiduje się dowolne formy zabudowy nawiązujące do otoczenia i krajobrazu, w 
zależności od rodzaju usługi do określenia na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; skala budynków powinna być dostosowana do 
otaczającej przestrzeni oraz położenia w układzie urbanistyczno-przestrzennym i 
krajobrazowym tak, aby zagospodarowanie nie powodowało powstania 
substandardowych obiektów lub  nie odpowiadających skali otaczającej zabudowy albo 
zasłaniających panoramy widokowe. 

4. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego oraz maksymalna powierzchnia 
zabudowy w zależności od rodzaju usług, do określenia na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, przy czym zaleca się dążyć do nieprzekraczania 40% 
powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej oraz zachowania minimalnie 
40% powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej;  za 
wyjątkiem terenu przy ulicy Sobieskiego / Tenisowej, gdzie dopuszcza się do 60% 
powierzchni zabudowy i min. 20% powierzchni biologicznie czynnej. 

5. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich.  Dopuszcza się dominanty lub 
przewyższenia do 15m dla obiektów wymagających takiej wysokości ze względów 
technicznych lub specyfikę obiektu (np. wieże widokowe, trampolina, zjeżdżalnie, 
ścianki wspinaczkowe) 

6. Warunki szczególne:  

− linię zabudowy ustala się minimum 30m od linii lasu, dla nowej zabudowy; 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 

US2 – tereny usług sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw (m.in. 
zakole Warty) 

1. Kierunek rozwoju:  
a. Funkcja wiodąca – usługi sportu i rekreacji, place gier i zabaw, w tym 

lokalizowanie obiektów kubaturowych, wraz z zielenią oraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym obsługującym tę zabudowę;  

b. Funkcja uzupełniająca – usługi związane funkcją wiodącą, m.in. usługi handlu, 
gastronomii, zieleń urządzona, parkingi,  

2. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 
Natury 2000 w tym w szczególności: 

− mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,  

− mogących wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których został wyznaczony obszar 
Natura 2000 , 

− mogących pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z 
innymi obszarami chronionymi. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów o zróżnicowanych wielkościach związanych z  
usługą sportu i rekreacji np. boiska sportowe, korty tenisowe. 

4. Dopuszcza się zabudowę kubaturową, związaną z funkcją wiodącą, ale wyłącznie przy 
ulicy Nadwarciańskiej; 

5. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich; 
6. Przewiduje się dowolne formy zabudowy nawiązujące do otoczenia i krajobrazu, w 

zależności od rodzaju usługi do określenia na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; skala budynków powinna być dostosowana do 
otaczającej przestrzeni oraz położenia w układzie urbanistyczno-przestrzennym 
i krajobrazowym tak, aby zagospodarowanie nie powodowało powstania 
substandardowych obiektów lub  nie odpowiadających skali otaczającej zabudowy 
albo zasłaniających panoramy widokowe. 
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7. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego oraz maksymalna powierzchnia 
zabudowy w zależności od rodzaju usług, do określenia na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, przy czym zaleca się dążyć do nieprzekraczania 
10% powierzchni zabudowy do powierzchni terenu oraz zachowania minimalnie 85% 
powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu; 

8. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN; 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w przepisach odrębnych 
dotyczących ochrony obszarów Natury 2000; 

− uwzględnienie ograniczeń wynikających z położenia terenu częściowo na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią.  
 

 US3  – tereny usług sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw, z 
wyłączeniem zabudowy kubaturowej 

1. Kierunek rozwoju:  
a. Funkcja wiodąca – usługi sportu i rekreacji,  place gier i zabaw,  wraz z zielenią 

oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – bez zabudowy 
kubaturowej  

b. Funkcja uzupełniająca – tereny lasów, zieleni 
2. Przewiduje się wolnostojące formy zabudowy. 
3. Należy dążyć do określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

wskaźników wg poniższych zaleceń: procent powierzchni biologicznie czynnej nie 
powinien być mniejszy niż 80% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia 
zabudowy - nie większa niż: 5% powierzchni działki.  

4. Przewiduje się lokalizowanie budynków niskich do wysokości 9,0m; 
5. Zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 2500 m2. 
6. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 
ZC – teren cmentarza 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca – cmentarz wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami 
infrastruktury technicznej;  

b. Funkcja uzupełniająca – usługi związane z obsługą cmentarza m.in. usługi handlu, 
gastronomii, zieleń urządzona, parkingi itp. 

2. Dopuszcza się obiekty sakralne oraz kaplice cmentarne, sanitariaty i inne obiekty do 
obsługi cmentarza, których parametry należy ustalić indywidualnie na etapie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym zaleca się 
maksymalną powierzchnię zabudowy nie większą niż 5% powierzchni terenu   

3. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 
NO - Tereny infrastruktury technicznej: oczyszczania i neutralizacji ścieków, 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca – obiekty i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną 
oczyszczalni i neutralizacji ścieków wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym, 

b. Funkcja uzupełniająca – obiekty obsługi administracyjno-socjalnej z funkcją 
wiodącą, zieleń urządzona. 

2. Należy dążyć do określenia, w zależności od rodzaju urządzeń, w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego wskaźników wg poniższych zaleceń: procent 
powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 60% powierzchni 
terenu, a powierzchnia zabudowy - nie większa niż: 15% powierzchni terenu; 
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3. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 

I – Tereny infrastruktury technicznej, 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca – obiekty i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną wraz 
z niezbędnym układem komunikacyjnym, 

b. Funkcja uzupełniająca – obiekty obsługi administracyjno-socjalnej z funkcją 
wiodącą, zieleń urządzona. 

2. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego oraz maksymalna powierzchnia 
zabudowy w zależności od rodzaju urządzeń, do określenia na etapie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego; 

3. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN. 
 

2.2.3. Tereny wyłączone z zabudowy 
Do terenów wyłączonych z zabudowy zakwalifikowano w Studium tereny oznaczone na 
rysunku Studium symbolami: 
Z – tereny zieleni, 
ZL  – tereny lasów i dolesień w otulinie WPN , 
ZL* – tereny lasów i dolesień położone w WPN, w tym na obszarze ścisłej ochrony 

i Natura 2000, 
oraz oznaczone graficznie na rysunku Studium jako: 

- tereny wód powierzchniowych, zbiorników wodnych. 
Celem wskazania terenów wyłączonych z zabudowy jest ochrona przed zabudową przede 
wszystkim istniejącego potencjału przyrodniczego oraz powstrzymanie urbanizacji na 
terenach zieleni. 
Wskaźniki zagospodarowania terenów wyłączonych  z zabudowy należy określić na etapie 
sporządzania planu miejscowego dla tych terenów i dostosować je do uwarunkowań 
terenowych oraz specyfiki terenu. Należy wprowadzić zakaz lokalizowania  jakiejkolwiek 
zabudowy, poza lokalizowaniem w uzasadnionych przypadkach obiektów infrastruktury 
technicznej lub innych obiektów związanych z funkcjonowaniem danego terenu np. na 
terenie ZL – obiektów służących prowadzeniu gospodarki leśnej.  

 
Szczegółowe kierunki i wskaźniki zagospodarowania dla terenów wyłączonych z 
zabudowy: 
Z – teren zieleni  
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca – zieleń:  nieurządzona, otwarta, nieużytki, zadrzewienia i lasy; 
b. Funkcja uzupełniająca – rola, liniowa infrastruktura techniczna i komunikacyjna; 

2. Formę i funkcję jaką powinna zieleń pełnić, należy określić w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego; 

3. Dopuszcza się utrzymanie istniejącego zainwestowania, z możliwością przebudowy, 
przy czym zmiana funkcji obiektów dopuszczona tylko w kierunku funkcji sportowo-
rekreacyjnej; 

4. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, tablic informacyjnych, 
miejskich toalet (sanitariatów), plaż, placów  zabaw i gier, kąpielisk, hangarów na 
sprzęt pływający, elementów związanych z zagospodarowaniem terenów 
przywodnych (np. pomostów, przystani), tras rowerowych, szlaków pieszych, konnych 
(stoły, ławki,) i innych  plenerowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych, 

5. Dopuszcza się użytkowanie rolnicze w formie trwałych użytków zielonych; 
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6. Zachowuje się istniejące zbiorniki wodne oraz dopuszcza się budowę zbiorników 
wodnych w tym retencyjnych, ale jedynie na terenach oznaczonych symbolem Z 
położonych poza zakolami rzeki Warty; 

7. Zachowuje się istniejące urządzenia  melioracji wodnej i budowle przeciwpowodziowe 
oraz dopuszcza się budowę nowych. 

8. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN; 

− dla części terenu (zgodnie z rysunkiem studium)  uwzględnienie 
w zagospodarowaniu zasad zapisanych w przepisach odrębnych dotyczących 
ochrony obszarów Natura 2000; 

− uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z położenia terenu 
częściowo (zgodnie z rysunkiem studium) na obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią; 

− dla części terenu (zgodnie z rysunkiem studium) uwzględnienie 
w zagospodarowaniu zasad zapisanych w przepisach odrębnych dotyczących 
obszaru pośredniej wewnętrznej strefy ochronnej ujęcia wody Mosina - Krajkowo; 

 
ZL -  teren lasów i dolesień 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca – tereny lasów i dolesień wraz z obiektami gospodarki leśnej; 
b. Funkcja uzupełniająca - rola, łąki i pastwiska; 

2. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń służących wędrówkom turystycznym 
(ścieżki – piesze, rowerowe, konne oraz ławki, wiaty, punkty widokowe, trasy 
narciarstwa biegowego, miejsca postojowe, obiekty małej architektury itp. ) wyłącznie 
w sposób niekolidujący z występowaniem cennych siedlisk przyrodniczych; 

3. Dopuszcza się dla gruntów leśnych utrzymanie istniejącego zainwestowania 
z możliwością przebudowy lub rozbudowy, a w szczególnych przypadkach 
uzasadnionych potrzebami gospodarki leśnej, dopuszczenie budowy nowych obiektów 
związanych z tą gospodarką. Szczególne warunki zagospodarowania należy określić na 
etapie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Dopuszcza się również lokalizowanie obiektów i urządzeń związanych z  gospodarką 
wodną i ochroną przeciwpowodziową. 

5. Warunki szczególne:  

− uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

 
ZL* – tereny lasów i dolesień położone w WPN, w tym na obszarze ścisłej ochrony 
i Natura 2000 
1. Kierunek rozwoju:  

a. Funkcja wiodąca – tereny lasów i dolesień wraz z obiektami gospodarki leśnej; 
Szczegółowe wymogi, zakazy i dopuszczenia dla poszczególnych form ochrony przyrody wynikają 
z przepisów odrębnych m.in. z planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

 
2.3. Ograniczenia w zabudowie wynikające z przebiegu infrastruktury technicznej 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić 
w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebiegu 
istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej. 

 
Gazociągi 
Dla nowo projektowanych  sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia należy wyznaczyć 
w miejscowych planach  strefy kontrolowane o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi oraz 
uwzględniać ograniczenia wynikające z tych przepisów. 
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Na obszarze strefy kontrolowanej gazociągu obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu 
wynikające z przepisów odrębnych  tj. nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i 
magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca 
zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 

 
Magistrale wodociągowe i ujęcia wody 
W planach miejscowych należy uwzględnić strefę ochronną dla infrastruktury wodociągowej 
zgodnie z przepisami odrębnymi oraz uwzględniać ograniczenia wynikające z tych przepisów. 
Na terenach położonych w pośredniej wewnętrznej strefie ochronnej ujęcia wody Mosina – 
Krajkowo ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych. 
 
Sieć kanalizacyjna 
W planach miejscowych należy uwzględnić następujące wielkości strefy ochronnej dla 
infrastruktury kanalizacyjnej tj. terenu wolnego od zabudowy stałej i tymczasowej oraz 
zadrzewiania: dla kanałów (niezależnie od średnicy przewodu) - po 2.5 m od osi kanału w obie 
strony. 
 
Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna  
Dla terenów wokół projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych 
należy wyznaczyć pasy ochrony funkcyjnej, dla których obowiązują ograniczenia w użytkowaniu 
terenu zgodnie z przepisami odrębnymi oraz uwzględniać ograniczenia wynikające z tych 
przepisów. 

 
2.4. Ograniczenia w zabudowie wynikające z przebiegu infrastruktury komunikacyjnej 

Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi należy lokalizować na terenach poza zasięgiem 
uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym, zachowując dla nich dopuszczalne poziomy 
hałasu w środowisku określone w przepisach odrębnych albo w ich zasięgu, pod warunkiem 
zastosowania przez inwestorów środków technicznych dla wznoszonych obiektów 
pozwalających na zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonego w 
tych przepisach oraz w Polskich Normach. Lokalizacja obiektów budowlanych przy drogach 
powinna spełniać wymagania właściwych przepisów m.in. ustawie o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2016 poz. 1440 t.j.). 

 
2.5. Ograniczenia w zabudowie wynikające z przebiegu infrastruktury kolejowej 

Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi należy lokalizować poza zasięgiem uciążliwości 
związanych z hałasem kolejowym, zachowując dla nich dopuszczalne poziomy hałasu w 
środowisku określone w przepisach odrębnych albo w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania 
przez inwestorów środków technicznych dla wznoszonych obiektów pozwalających na 
zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w tych przepisach oraz 
w Polskich Normach. W przypadku zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie linii kolejowych 
należy uwzględnić  przepisy odrębne ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2013r.  poz.1594 t.j.). 

 
3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, 

KRAJOBRAZU,  W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK 
 
3.1. Zasady ochrony zasobów środowiska 

Realizując cele polityku przestrzennej miasta niezbędne jest zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju, które przejawiać się będzie w ochronie oraz dbałości o walory środowiska 
przyrodniczego. 
Istotne jest zatem przestrzeganie zasad ochrony środowiska, które należy uwzględnić w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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Ochrona powierzchni ziemi 
W zakresie zagospodarowania mas ziemnych warunki zgody na zmianę ukształtowania terenu 
lub jej zakaz należy dokładnie określić w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Przy czym dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych pochodzących z 
wykopów, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi na działce inwestorskiej, poprzez 
wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom, z możliwością 
usuwania ich także poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych  
W zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić obszar o znacznych zasobach wód 
podziemnych w obrębie piętra czwartorzędowego. Należy dążyć do ochrony jakości wód 
podziemnych i powierzchniowych poprzez zmniejszenie obciążeń i  wyeliminowanie zrzutów 
zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) do gruntu i do 
wód powierzchniowych. Ustala się obowiązek minimalizacji oddziaływania na środowisko 
poprzez rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej m.in. poprzez stosowanie oczyszczalni 
przydomowych i  szczelnych zbiorników bezodpływowych, jako rozwiązań tymczasowych w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
W celu ochrony jakości wód należy stosować strefy buforowe (pasy zieleni i zadrzewienia) 
wzdłuż cieków i brzegów zbiorników wodnych, w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych 
na terenach do nich przylegających. 
Konieczne jest uwzględnienie w przygotowywanych rozwiązaniach zagospodarowania 
przestrzennego ogólnych zaleceń, wynikających z wymagań określonych nadrzędnymi 
przepisami, jak również dotychczas wykonanych dla tego regionu opracowań. Jednym z takich 
opracowań jest Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40, 
poz. 451). 
Ochrona wód (w tym szczególnie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 – Wielkopolska 
Dolina Kopalna) musi być realizowana przez maksymalne ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń 
(przede wszystkim substancji biogennych, organicznych i toksycznych) do gruntu i do wód 
powierzchniowych. Planowane rozwiązania przestrzenne w zakresie gospodarki ściekowej 
powinny uwzględniać: 

- objęcie wszystkich możliwych obszarów zbiorczą kanalizacją sanitarną z odprowadzeniem 
ścieków do oczyszczalni, 

- wyeliminowanie w maksymalny sposób indywidualnych sposobów utylizacji ścieków 
sanitarnych, tj. realizacji indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków; 

- kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych z ciągów komunikacyjnych, 
placów i parkingów oraz oczyszczenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć, 
- rozwiązania zmierzające do przeciwdziałania skutkom suszy poprzez zwiększanie małej 

retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody. 
 
Ze względu na potrzebę nieograniczania infiltracji wód opadowych powinno się przeznaczać na 
cele budowlane wyłącznie niezbędne fragmenty zagospodarowywanych obszarów oraz 
stosować w miarę możliwości materiały pozwalające na infiltrację wód opadowych.  
 
Powinno się w miarę możliwości stosować rozwiązania zmierzające do przeciwdziałania skutkom 
suszy poprzez zwiększenie małej retencji wodnej na zasadach przewidzianych w planach 
zarządzania ryzykiem powodziowym oraz przewidzianych w programach działań wynikających z 
planów gospodarowania wodami oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania 
wody. Wskazana jest dalsza dbałość o wszelkie formy naturalnej retencji wodnej, tj. torfowiska, 
obszary bagienne, niewielka retencja leśna, retencja glebowo – gruntowa, retencja dolin 
rzecznych, retencja niewielkich akwenów (stawy, oczka wodne). 
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Ochrona powietrza 
Do zadań miasta należy zapewnienie dbałości o utrzymanie dobrej jakości powietrza 
atmosferycznego. Dlatego też należy dążyć do utrzymania wysokiej jakości powietrza poprzez 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń np. poprzez stosowanie do celów grzewczych  i 
technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi spalanych w 
urządzeniach o wysokim stopniu sprawności oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii np. 
energii z wiatru, energii słonecznej, energii z biomasy. Jednocześnie wskazane jest  podjęcie 
działań proekologicznych z zakresu polityki transportowej np. organizacja płynnego ruchu 
samochodowego, popularyzacja ruchu rowerowego. 
 
Ponadto oddziaływanie na środowisko, związane z funkcją terenu nie może powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów, hałasu oraz pól 
elektromagnetycznych, określonych w przepisach odrębnych, poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. 
 
Ochrona krajobrazu 
Ochrona krajobrazu miejskiego polega na świadomym kształtowaniu przestrzeni poprzez 
podkreślanie miejsc atrakcyjnych, takich jak: panoramy, punkty widokowe i dominanty 
krajobrazowe oraz włączanie ich w system rekreacyjno - przyrodniczy miasta, poprzez 
wprowadzanie elementów antropogenicznych w sposób harmonizujący ze środowiskiem 
naturalnym.  
Kształtowanie krajobrazu przyrodniczego terenów miasta Puszczykowa prowadzone będzie 
poprzez: 

- objęcie ochroną miejsc i terenów eksponowanych, panoram i punktów widokowych przed 
dominacją elementów obcych, w szczególności sieci infrastruktury technicznej, tablic 
reklamowych, zabudowy substandardowej; 

- tereny eksponowane, punkty widokowe i panoramy należy podkreślać poprzez ich 
włączanie w system połączeń pieszych i rowerowych; 

- ograniczenie lokalizacji na całym obszarze miasta obiektów wymagających makroniwelacji i 
znacznych przekształceń topografii terenu, jako ochrona polodowcowego ukształtowania 
terenu; 

- obiektom kubaturowym oraz naziemnym urządzeniom infrastruktury technicznej należy 
nadawać formy architektoniczne, które będą harmonizować z otoczeniem;  

- nowe uzbrojenie oraz ciągi komunikacyjne należy prowadzić z uwzględnieniem lokalizacji 
obszarów chronionych, mieszkaniowych i wypoczynkowych, na których znajdują się obiekty 
przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wymogów ochrony przyrody; 

- tereny zielone należy łączyć spójnym systemem zieleni urządzonej i krajobrazowej, celem 
poprawy wizerunku miasta i walorów krajobrazowych terenów zurbanizowanych, 

- zakaz stosowania pełnych ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 
 

3.2. Zasady kształtowania i ochrony terenów zieleni 
Puszczykowo charakteryzuje się znacznym udziałem terenów leśnych i zwartych terenów 
zadrzewionych i zakrzewionych (ok. 49% ogólnej powierzchni miasta). Jednocześnie tereny leśne 
położone są na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego a wschodnią granicę miasta 
wyznacza rzeka Warta.  Tym samym dla zapewnienia wymiany energii ekologicznej, zachowania 
najcenniejszych zbiorowisk naturalnych, flory i fauny, zwiększenia odporności środowiska na 
przekształcenia, poprawy walorów klimatycznych i krajobrazowych istotne jest systemowe 
kształtowanie obszarów zieleni. Dlatego też w Studium określono zasady kształtowania i ochrony 
zieleni, do których należą: 

- tworzenie i utrzymywanie powierzchni biologicznie czynnych w obrębie terenów 
zurbanizowanych w formie korytarzy zieleni, 
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- zachowanie ciągłości ochrony systemów terenów otwartych, parków i terenów 
rekreacyjnych, 

- zachowanie i ochrona lokalnych korytarzy ekologicznych wzdłuż doliny rzeki Warty poprzez  
odpowiednie kształtowanie ich struktury przyrodniczej (wyłączanie z zadrzewień i zalesień 
terenów łąk i pastwisk, pozostawiając je w dotychczasowym użytkowaniu), 

- zachowanie i ochronę zadrzewień śródpolnych, miedz, żywopłotów, pasm łąk, drobnych 
płatów roślinności bagiennej, niewielkich śródpolnych zbiorników wodnych i mokradeł 
stanowiących miejsca ostojowe dla zwierząt i roślin, 

- w miarę możliwości przestrzennych stosowanie zasady omijania istniejących drzew 
przydrożnych przy projektowaniu, budowie i przebudowie dróg, po uprzedniej 
inwentaryzacji, 

- bezwzględną ochronę drzewostanów parkowych, większych skupisk zieleni o charakterze 
parkowym i  zabytkowych cmentarzy, 

- prowadzenie regularnej odbudowy i konserwacji rowów melioracyjnych, w celu 
podtrzymania lub przywrócenia bogactwa flory wodnej, błotnej i zmienno-wilgotnej, 
łąkowo – pastwiskowej, 

- utrzymywanie zagospodarowanych terenów zieleni urządzonej oraz tworzenie w terenach 
zurbanizowanych nowych skwerów, placów, alei oraz ogrodów jordanowskich 

 
3.3. Kierunki ochrony przyrody 

Miasto Puszczykowo znajduje się w zasięgu obszarów cennych przyrodniczo objętych formami 
ochrony przyrody. Z tego względu istotne jest przestrzeganie zasad ochrony obiektów i 
obszarów objętych ochroną  na podstawie przepisów szczególnych, do których należą: 
o Wielkopolski Park Narodowy (WPN) wraz z otuliną; 
o Obszar Natura 2000 – OSO PLB 300017 „Ostoja Rogalińska”; 
o Obszar Natura 2000 – OZW PLH 300010 „Ostoja Wielkopolska”; 
o Obszar Natura 2000 – OZW PLH 300012 „Rogalińska Dolina Warty”; 
o pomniki przyrody: dwa pojedyncze drzew, 

Występowanie na obszarze miasta form ochrony przyrody, a w szczególności obszarów Natura 
2000 oraz parku narodowego wraz otuliną, określa możliwości inwestycyjne, ograniczając 
sposób zagospodarowania przestrzeni w obrębie ich granic. Ograniczenia te wynikają z 
przepisów odrębnych. 
Na rysunku studium uwidoczniono granice obszarów Natura 2000, Wielkopolskiego Parku 
Narodowego oraz jego otuliny oraz miejsca lokalizacji pomników. 
 
Dla Wielkopolskiego Parku Narodowego opracowany jest projekt planu ochrony. Opracowany w 
1998 r. Plan ochrony WPN został zatwierdzony zarządzeniem Nr 39 Ministra Środowiska z dnia 
20 grudnia 1999 r., stracił ważność 1 lutego 2002 r. na mocy art. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 
2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 3, poz. 212 z dnia 18 stycznia 2001 r.), 
obecnie na ukończeniu jest nowy plan ochrony. Obowiązek takiego dokumentu wynika z art. 18 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) 
Art. 20 ust.3 pkt 7 wspomnianej ustawy stanowi, że plan ochrony zawiera m.in. ustalenia do 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dotyczące 
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych. 
 Do czasu ustanowienia planu ochrony, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Minister Środowiska 
określa projekt zadań ochronnych. W odniesieniu do Wielkopolskiego Parku Narodowego 
wydane zostało Zarządzenie Nr 106 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie 
zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.  
Dla miasta Puszczykowa są ustalone określone zasady zagospodarowania, które mają na celu 
ograniczenie antropopresji na obszar Parku, w szczególności zahamowanie negatywnego 
oddziaływania na przyrodę i krajobraz człowieka, korzystającego z tych walorów. A więc: 

• wprowadzanie nowej zabudowy w odległości minimum 30 m od granic Parku;  
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• wielkość nowych działek budowlanych graniczących z Parkiem w rejonie Puszczykowa 
Starego nie mniejsza niż 3000 m2; 

• niewprowadzanie nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 20 m od rzeki; 

• realizacja zabezpieczeń wzdłuż ważniejszych dróg – tworzenie zadrzewień; 

• preferowanie chowu i hodowli roślin i zwierząt rodzimych; 

• eliminacja gatunków obcych wypierających gatunki rodzime; 

• dopuszczenie chowu i hodowli roślin i zwierząt gatunków obcych w sposób wykluczający 
ich rozprzestrzenianie się; 

• ukierunkowanie ruchu turystycznego, poprzez budowę i konserwację infrastruktury 
turystycznej; 

• jednolite i czytelne oznakowanie granic Parku; 

• konserwacja szlaków pieszych i rowerowych; 

• rozwój szlaków rowerowych; 

• rozwój i oznakowanie szlaków turystyki konnej; 

• ograniczenie wjazdów pojazdów na tereny chronione; 

• ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów. 
Na terenie WPN zostały wyznaczone się następujące obszary ochrony ścisłej – krajobrazowo - 
leśne:  

1. Las mieszany na morenie 
2. Puszczykowskie góry 
3. Nadwarciański Bór Sosnowy. 

 
Na obszarach Natura 2000 (zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) zabrania się 
osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele 
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

• pogarszać stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,  

• wpływać negatywnie na gatunki, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000;  

• pogarszać integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami 
chronionymi; 

Zgodnie z art. 28 ust. 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody, w opracowywanych planach ochrony 
dla obszarów Natura 2000 mogą się znaleźć wskazania do zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. W Studium nie wprowadza się kolidujących z celami 
ochrony obszarów Natura 2000 ustaleń. 

 
W stosunku do pomników przyrody obowiązują następujące zakazy:  

• wycinania, niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

• zrywania pączków kwiatów, owoców, liści, 

• uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

• zanieczyszczania, zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego; 

• wzniecania ognia w pobliżu drzewa, 

• umieszczania tablic i innych znaków, z wyjątkiem przewidzianych ustawą o ochronie 
przyrody, 

• dokonywania zmian stosunków wodnych 
 

Na terenie miasta Puszczykowa nie przewiduje się lokalizowania uzdrowisk. 
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4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 
 
4.1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Ochroną na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami ( Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zmianami) na terenie miasta Puszczykowa objęte są: 

- obiekty wpisane do rejestru zabytków (szczegółowy wykaz został umieszczony w części 
uwarunkowania pkt 5.2.),  

- obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków (szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do 
tekstu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zawiera również 
obiekty wpisane do rejestru zabytków),  

 
Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinno się  
uwzględnić gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Puszczykowa oraz obiekty ujęte w 
ewidencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wykaz - załącznik nr 1). 
W celu ochrony dziedzictwa kulturowego wprowadza się następujące zasady: 
1. dla obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków: 

� wszelkie prace budowlane, konserwatorskie, renowacyjne i rewaloryzacyjne przy 
obiektach i na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają uzyskania 
pozwolenia konserwatorskiego, wydanego przez właściwego miejscowo konserwatora 
zabytków; 

� zakaz lokalizacji, wszelkich inwestycji mogących przyczynić się do pogorszenia wyglądu 
obiektów i zespołów budowlanych, a także osi widokowych na te obiekty i zespoły, 
które również mogą silnie ingerować w krajobraz kulturowy oraz których funkcja nie 
jest dostosowana do charakteru otoczenia zabytkowego ze szczególnym 
uwzględnieniem inwestycji typu: elektrownie wiatrowe, stacje bazowe cyfrowej 
telefonii komórkowej, reklamy wielkoformatowe; 

� wszelkie prace sanacyjno-porządkowe i wycinki drzew na terenach zabytkowych 
parków, a także wydzielenia działek i lokalizacja nowych obiektów wymagają uzyskania 
pozwolenia konserwatorskiego, wydanego przez właściwego miejscowo konserwatora 
zabytków; 

� należy dążyć do zachowania i odtworzenia historycznych układów komunikacyjnych i 
osi widokowych; 

� należy dążyć do określenia w miejscowych planach zasad zagospodarowania, które nie 
będą zakłócać wglądu na eksponowany zabytek (np. zakaz zabudowy, zakaz nasadzeń 
drzew, ); 

� zaleca się określić strefę widokową w celu zachowania (przywrócenia) historycznej 
panoramy lub ekspozycji zabytku i odpowiedniego zagospodarowania otoczenia 
zabytku . 

2. dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków zaleca się: 
� opiniowanie z właściwymi służbami konserwatorskimi działań inwestycyjnych w 

zakresie prowadzenia prac ziemnych, przebudowy, rozbudowy, a także ewentualnej 
zmiany funkcji; 

� utrzymanie w miarę możliwości istniejących podziałów nieruchomości, w przypadku 
konieczności wprowadzenia podziałów wtórnych to należy dążyć do utrzymania 
możliwie jak największych powierzchni działek powstających w wyniku podziału 
nieruchomości; 

� nakaz zachowania lub w uzasadnionych przypadkach odtworzenia bryły historycznego 
budynku i kształtu dachu; 

� w przypadku budynków z elewacjami ceglanymi lub z dekoracją architektoniczną 
wprowadzić zakaz zastosowania zewnętrznego ocieplenia ścian; 
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� odnośnie wyglądu elewacji zewnętrznych (szczególnie elewacji frontowej) wprowadzić 
nakaz zachowania lub odtworzenia na podstawie zachowanych elementów bądź 
ikonografii detalu architektonicznego, a także układu elewacji oraz kształtu okien; 

� wprowadzić zakaz zastosowania blachy dachówkopodobnej lub gontu papowego jako 
pokrycia dachu; 

� odnośnie kolorystyki elewacji wprowadzić nakaz nawiązywania do historycznych 
tendencji kolorystycznych występujących na danym terenie; 

� aby wszelkie prace budowlane, konserwatorsko-restauratorskie mające wpływ na 
zmianę wyglądu zewnętrznego obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków  
uzgodnić z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków; 

� dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej, w zakresie 
usytuowania, skali i bryły oraz nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej tradycji 
architektonicznej; 

� wykluczenie zabudowy zakłócającej ekspozycję zabytku, wykluczenie lokalizacji 
obiektów o formach i kubaturze obcych historycznie,  

� zachowanie i odtworzenie historycznych układów komunikacyjnych i osi widokowych; 
� określenie zasad zagospodarowania ( poprzez np. zakaz zabudowy, zakaz nasadzeń 

drzew, i in.), zakłócających wgląd na eksponowany zabytek); 
 
Dodatkowo odnośnie nowej zabudowy w sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków  na etapie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego powinno się wprowadzić następujące ustalenia: 

- konieczność dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w 
zakresie usytuowania, skali i bryły oraz nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej 
tradycji architektonicznej; 

- w przypadku inwestycji stosowanie wyłącznie takich form, które stanowią rozszerzenie lub 
uzupełnienie charakterystycznego wyrazu architektonicznego istniejących obiektów 
podlegających ochronie konserwatorskiej;  

- utrzymanie w miarę możliwości istniejących podziałów nieruchomości, w przypadku 
konieczności wprowadzenia podziałów wtórnych należy dążyć do utrzymania możliwie jak 
największych powierzchni działek powstających w wyniku podziału nieruchomości; 

- obowiązek zachowania historycznego układu przestrzennego, w zakresie rozplanowania 
dróg, ulic, placów, linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i kompozycji zieleni; 

- zachowanie charakteru, wyrazu architektonicznego i w miarę możliwości funkcji budynków 
podlegających ochronie konserwatorskiej, 

- zachowanie proporcji wysokościowych, dotyczących szczególnie lokalizacji dominant, 
uwzględnienie osi widokowych na obiekty zabytkowe, 

- dostosowanie nowej zabudowy do historycznychwartości kulturowych. 
 
Ponadto dwa układy przestrzenne tj.: 
o Obszar nr 1 : po obu stronach ulicy Poznańskiej pomiędzy ulicą Wysoką a ulicą Podleśną 

od ulicy Lipowej do ul. ks. I. Posadzego i ul. Słonecznej. 
o Obszar nr 2: rejon ulicy Dworcowej od torów kolejowych do ul. C. Ratajskiego i do brzegu 

Warty, włączając posesje przy u. Nadwarciańskiej 1 i 3, brzeg Warty od posesji przy ul. 
Nadwarciańskiej 2 do końca zabudowy ul. C. Ratajskiego, północne zaplecze ul. 
A. Mickiewicza, od ul. C. Ratajskiego do torów kolejowych oraz kościół przy ul. Kościelnej 
wraz z duktem leśnym w kierunku ul. Bolesława Chrobrego. 

nie są wpisane do rejestru zabytków lecz z uwagi na duże walory urbanistyczne są warte 
zachowania i ochrony. Dla tych obszarów zaleca się: 

- ochronę istniejącego podziału gruntów (wielkości i sposobu podziału) poprzez utrzymania 
w miarę możliwości historycznych podziałów gruntów lub chociażby jak największych 
powierzchni działek i odpowiednie kształtowanie zabudowy; 
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- zachowanie siatki ulic w historycznie ukształtowanych granicach łącznie z szerokością 
traktów i linią zabudowy; 

- zachowanie starodrzewu na działkach. 
 

4.2. Zasady ochrony zabytków archeologicznych 
Przedmiotem ochrony zabytków archeologicznych są: 

- stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków, (szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 2 do tekstu uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego); 

- nawarstwienia kulturowo-osadnicze w strefach ochrony zabytkowych układów 
urbanistycznych w obrębie zabytków architektury, cmentarzy i zabytkowej zieleni na 
terenie miasta. 

 
Stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków  
Na terenie miasta Puszczykowa zlokalizowane są stanowiska archeologiczne objęte ochroną 
konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, dla których określono strefy ochrony 
stanowisk archeologicznych zgodnie z rysunkiem Studium.  
Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, w granicach „stref ochrony stanowisk 
archeologicznych” ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji 
inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, wymagających prac 
ziemnych. Rodzaj i zakres niezbędnych badań archeologicznych ustali wojewódzki konserwator 
zabytków. Na prowadzenie badań archeologicznych winien uzyskać pozwolenie zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
 
Ponadto dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych przy 
realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem, terenu w granicach 
historycznych układów urbanistycznych, przy/lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji konserwatorskiej, 
ustala się nakaz prowadzenia badań archeologicznych, na które należy uzyskać pozwolenie 
konserwatorskie, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. 
 

4.3. Dobra kultury współczesnej. 
Na terenie miasta Puszczykowa nie występują wartościowe dobra kultury współczesnej, które 
mogłyby być wskazane do objęcia ochroną. 
 

5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
System powiązań drogowych miasta Puszczykowa realizowany jest obecne głównie za pomocą dwóch 
dróg wojewódzkich nr 430 Poznań- Mosina, nr 431  Kórnik-Mosina-Stęszew, dróg powiatowych: 
2490P (Puszczykowo (ul. Poznańska, Wczasowa, Ratajskiego, Nadwarciańska) - Niwka), 2495P 
(Komorniki- Jeziory- Puszczykowo (ul. Dworcowa), oraz dróg gminnych.  W założeniach studium sieć 
drogowa oparta jest o klasy dróg od klasy głównej do klas dojazdowych. 
W celu usprawnienia komunikacji na terenie miasta Puszczykowa i zapewnienia dogodnych połączeń 
z gminami sąsiednimi, istniejący układ podstawowy miasta planuje się zoptymalizować m.in. poprzez: 
1. rozbudowę (poszerzenie) drogi wojewódzkiej nr 430 ze względu na wciąż rosnące natężenie ruchu 

pojazdów;  
2. modernizację poszczególnych istniejących dróg miasta; 
3. wspieranie działań w zakresie zaprojektowania i realizacji nowego połączenia z Poznaniem po 

prawej stronie rzeki Warty – poza granicami administracyjnymi Puszczykowa; 
4. lokalizację bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu ul. 3 Maja w postaci wiaduktu nad torami 

kolejowymi. 
Podane w punktach poniżej klasy dróg są klasami sugerowanymi, przy czym na etapie opracowania 
miejscowych planów istnieje możliwość ich zmiany, biorąc pod uwagę zaistniałe uwarunkowania. 
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Parametry techniczne należy przyjąć odpowiednio dla drogi zgodnie z klasą techniczną zgodnie z 
wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1999r. w/s 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 
poz. 430 z 1999r.)  
Lokalizacje projektowanych skrzyżowań i dróg dla powiązań komunikacyjnych mają charakter 
orientacyjny i mogą ulec zmianie w miarę potrzeb na etapie opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
5.1. Drogi wojewódzkie 

Przez teren miasta Puszczykowa przebiegają dwie drogi wojewódzkie nr: 430 i 431. Pierwsza z 
nich (430) zapewnia połączenie z autostradą A2 i m. Poznań natomiast druga (431) z drogami 
krajowymi nr 5 i 11.  
 

Nr drogi Klasa techniczna Opis 

430 główna – KDG ul. Wysoka: 
- Modernizacja lub/i rozbudowa do dwóch jezdni lub 

pozostawienie drogi jednojezdniowej z poszerzeniem jezdni do 
7 m wspomaganej odcinkami równoległych dróg dojazdowych 
obsługujących tereny przyległe,  

- skrzyżowania po stronie wschodniej: z ulicami Poznańską (dwa), 
ks. I. Posadzego, Podgórną, Dworcową, 

- skrzyżowania i zjazdy po stronie zachodniej: z ulicami 
Przecznica, Studzienną, Jarosławską, zjazd do „WIELSPINU”,  

- ograniczenie  nowych zjazdów, 
- dopuszczenie lokalizacji jednostronnej drogi rowerowej. 

431 zbiorcza – KDG ul. P. Mocka: 
- dopuszczenie rozbudowy,  
- ograniczenie  nowych zjazdów, 
- dopuszczenie lokalizacji jednostronnej drogi rowerowej. 

 
Obsługa komunikacyjna – dla drogi nr 430 
Dostępność terenów położonych  po wschodniej stronie drogi nr 430 należy zapewnić poprzez 
dwa włączenia ulicy Poznańskiej (od strony północnej i południowej miasta) i Dworcową 
(zlokalizowanej poza granicami miasta Puszczykowa) oraz ulicę Ks. Posadzego i Podgórną  z 
ograniczonymi relacjami ruchu. Pozostałe włączenia ulic zakończyć placem do zawracania lub 
wyjątkowo dopuścić ograniczenie relacji ruchu – tylko dla prawoskrętów.  Dla ulic Rządowej, 
Ogrodowej, Lipowej i Źródlanej ustalono już zamknięcie od strony drogi nr 430. 
Dostępność terenów położonych  po zachodniej stronie drogi nr 430 należy zapewnić poprzez 
skrzyżowania z ulicami Przecznica, Studzienną, Jarosławską, oraz zjazd do „WIELSPINU”. 
Pozostałe włączenia ulic zakończyć placem do zawracania lub wyjątkowo dopuścić ograniczenie 
relacji ruchu – tylko dla prawoskrętów. 
Dostępność terenów położonych bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej dopuścić jedynie 
poprzez istniejące wjazdy. Ustala się zakaz  budowy nowych zjazdów na drogę 430. 
Obsługa komunikacyjna – dla drogi nr 431 
Dostępność komunikacyjną terenów do drogi wojewódzkiej należy zapewnić wewnętrznym 
układem komunikacyjnym połączonym z drogą wojewódzką za pomocą istniejących włączeń 
(skrzyżowań i zjazdów). Ewentualna rozbudowa, przebudowa oraz lokalizacja nowych 
bezpośrednich włączeń do drogi wojewódzkiej jest możliwa zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
Zasady zagospodarowania terenów komunikacji 
- Lokalizowanie obiektów budowlanych, w tym budynków oraz zagospodarowanie terenów w 

sąsiedztwie zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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- Ograniczenia w zabudowie wynikające z położenia przy szlakach komunikacyjnych zostały 
przedstawione w pkt 2.4 Ograniczenia w zabudowie wynikające z przebiegu infrastruktury 
komunikacyjnej; 

- Zakaz lokalizacji parkingów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej; 
- Podziały geodezyjne działek winny spełniać wyżej wymienione warunki i nie generować 

nowych zjazdów na drogi wojewódzkie; 
- Przewiduje się, konieczność wyznaczenia w miejscowych planach terenów wzdłuż dróg 

wojewódzkich poza ich pasem drogowym na prowadzenie infrastruktury technicznej nie 
związanej z funkcjonowaniem dróg (jak: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, 
energetyczna, gazowa itp.). Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w 
istniejącym pasie drogowym celem przejścia poprzecznego lub celem wykonania przyłącza 
do istniejących urządzeń. 
 

5.2. Drogi powiatowe  
Przez teren miasta Puszczykowa przebiegają dwie drogi powiatowe: 

Nr drogi Klasa techniczna Opis 

2490P zbiorcza – KDZ ul. Dworcowa 

2495P zbiorcza – KDZ ulice: Poznańska, Wczasowa, C.Ratajskiego, Nadwarciańska 

 
Obsługa komunikacyjna 
Obsługę komunikacyjną terenów w pobliżu dróg powiatowych powinno się, zapewnić poprzez 
sieć dróg gminnych lub wewnętrznych. Powinno się maksymalnie ograniczyć realizacje nowych 
zjazdów na działki budowlane bezpośrednio z drogi powiatowej. 
 
Zasady zagospodarowania terenów komunikacji 
- Dla dróg powiatowych należy uwzględnić istniejące granice pasa drogowego oraz 

przyjmować parametry techniczne właściwe dla danej klasy drogi, zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999r. Nr 43 poz.430); w miejscach, gdzie istniejące zagospodarowanie terenu nie 
pozwala ma poszerzenie drogi dopuszczalne jest zachowanie dotychczasowej szerokości 
drogi. 

- Lokalizowanie obiektów budowlanych, w tym budynków oraz zagospodarowanie terenów w 
sąsiedztwie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

- Włączenie nowej drogi gminnej i wewnętrznej do drogi powiatowej powinno być 
zaprojektowane pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego;  

- Dopuszcza się lokalizację rond; 
- Ograniczenia w zabudowie wynikające z położenia przy szlakach komunikacyjnych zostały 

przedstawione w pkt 2.4 Ograniczenia w zabudowie wynikające z przebiegu infrastruktury 
komunikacyjnej. 
 

5.3. Drogi gminne 
Zachowuje się przebieg dróg gminnych oraz dopuszcza się lokalizacje nowych w miarę potrzeb.  
 

Klasa techniczna Opis 

zbiorcza – KDZ ul. Poznańska 

lokalna – KDL ulice: Przecznica – Jana III Sobieskiego – Studzienna 

lokalna – KDL ulice: Jarosławska – S.Czarneckiego 

lokalna – KDL ul. Ks. I. Posadzego 

lokalna – KDL ul. Powstańców Wlkp 

lokalna – KDL ulice: Piaskowa, K.Libelta (od Piaskowej do J.Kasprowicza) 

lokalna – KDL ulice: Bolesława Chrobrego – J.Kasprowicza 
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Klasa techniczna Opis 

lokalna – KDL ulice: St. Moniuszki - Wspólna – 3 Maja   

lokalna – KDL ulice: Kosynierów Miłosławskich – 3 Maja 

lokalna – KDL ulice: 3Maja – Dąbrowskiego (w tym wiadukt nad torami do ul. Wspólnej ) - 
J.I.Kraszewskiego 

 
Uzupełniający układ komunikacyjny stanowią drogi klasy KDD (dojazdowa) – drogi gminne i drogi 
wewnętrzne. Są to drogi niezdefiniowane na rysunku studium, a ich dokładny przebieg powinien 
zostać określony na etapie opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
Dla dróg wewnętrznych zaleca się stosowanie parametrów jak dla dróg publicznych klasy 
technicznej KDD (dojazdowej). 
 
Zasady zagospodarowania terenów komunikacji 
- Parametry dla dróg gminnych należy przyjmować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 
r.) jak dla dróg klasy lokalnej (L), dojazdowej (D) lub wyjątkowo klasy zbiorczej (Z) w 
zależności od potrzeb lokalnych; 

- Lokalizowanie obiektów budowlanych, w tym budynków oraz zagospodarowanie terenów w 
sąsiedztwie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

- Ograniczenia w zabudowie wynikające z położenia przy szlakach komunikacyjnych zostały 
przedstawione w pkt 2.4 Ograniczenia w zabudowie wynikające z przebiegu infrastruktury 
komunikacyjnej. 
 

5.4. Drogi rowerowe 
Na terenie miasta Puszczykowa należy dążyć do rozwoju sieci dróg pieszych i rowerowych lub 
pieszo-rowerowych. Obecnie istniejące szlaki turystyczne pieszo-rowerowe powinny zostać 
zachowane, natomiast siec tras rowerowych wzdłuż samochodowych ciągów komunikacyjnych 
powinna być w miarę możliwości przestrzennych rozwijana. Priorytet powinny mieć rozwiązania 
maksymalnie rozdzielające ruch kołowych od pieszego i rowerowego. Przy przebudowie , 
rozbudowie lub budowie układów drogowo-ulicznych należy minimalizować potencjalne kolizje 
w miejscach styku ruchu pieszego i rowerowego i innymi użytkownikami dróg i kolei (m.in. 
budowa tunelu dla ruchu pieszego i rowerowego w przedłużeniu ul. Kościelnej pod linią 
kolejową). 
W Puszczykowie istniejące drogi rowerowe zrealizowane w ciągu dróg to:  
- ścieżka rowerowa w ciągu ulicy Poznańskiej. 

 
Ścieżki rowerowe, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności to: 
- w ul. Dworcowej od stacji kolejowej Puszczykówko (w kierunku Jezior), 
- na przedłużeniu ul. Nadwarciańskiej i przez Kanał Mosiński (w kierunku Krajkowa), 
- w ul. A. Wodziczki (łączącej ścieżkę w kierunku Łęczycy z trasą turystyczną Poznań – 

Puszczykówko w drodze nr 430 (odcinek: północna granica miasta – ul. Poznańska). 
- wzdłuż ulicy Jarosławskiej, 
- wzdłuż ul. P. Mocka 
- w ul. Kosynierów Miłosławskich - Kraszewskiego - Niwka Stara, 
- wzdłuż ul. 3 Maja, która łączy się z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Rzeczpospolitej 

Mosińskiej w Mosinie, 
- wzdłuż ul. Podleśnej - Powstańców Wlkp. – Chrobrego, 
- w ul. Niwka Stara – Zakole Warty, 



  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA PUSZCZYKOWA - KIERUNKI 

 

 69 

- wydłużenie trasy rowerowej Poznań – stacja Puszczykówko w kierunku Kórnika; 
wyznaczenie nowych odcinków trasy w ulicach: Dworcowej, Nadwarciańskiej, Niwka Stara i 
przez most na rzece Warcie (wzdłuż drogi 431), 

- Wzdłuż ul. Wysokiej w stronę Mosiny, 
- Wzdłuż ul. Sobieskiego w kierunku Komornik. 

 
5.5. Kolej 

Linia kolejowa E-59 
Przez miasto Puszczykowo przebiega m.in. magistralna linia kolejowa E-59 relacji Szczecin- 
Poznań – Wrocław, którą planuje się przebudować i modernizować do prędkości 160km/h, a 
następnie docelowo do 200km/h. Wiąże się to również z koniecznością: 
- przebudowy przejazdów kolejowych w ciągu: ul. Poznańskiej – ul. A. Wodziczki i Dworcowej 

(przy dworcach kolejowych) oraz zmianą organizacji i budowy przejścia w ciągu ulic: A. 
Fiedlera – A. Mickiewicza – M. Kopernika; 

- zlokalizowaniem bezkolizyjnego przejścia lub przejazdu przez tory kolejowe w ciągu ul. 
3.Maja i ul. Kościelnej i innych 

- zastosowania odpowiednich środków ochrony przed hałasem dla terenów Puszczykowa, 
Puszczykówka i Niwki, które znajdują się  w strefie potencjalnego ponadnormatywnego 
oddziaływania akustycznego trasy kolejowej m.in.: 

o wprowadzenie nowoczesnych technologii (szyn bezstykowych, szlifowanie szyn, itd.,)  
o wprowadzenie przegród przeciwhałasowych harmonizujących się otoczeniem (w miarę 

możliwości zastosowanie wałów ziemnych lub estetycznych ekranów akustycznych – np. 
transparentnych,) 

- zastępowanie jednopoziomowych skrzyżowań z układem komunikacyjnym drogowym 
skrzyżowaniami dwupoziomowymi, 

- wprowadzeniem kładek pieszych, 
- zastosowanie zasad akustyki budowlanej i architektonicznej. 
Na terenie Puszczykowa przewiduje się zachowanie istniejącej stacji kolejowej w Puszczykówku 
i przystanku kolejowego w Puszczykowie. W związku z rozwojem Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej istnieje możliwość lokalizacji dodatkowego przystanku kolejowego „Niwka”, 
przy czym dokładne położenie będzie wynikać z odpowiednich analiz branżowych i 
projektowych, na etapie uruchamiania Kolei Metropolitalnej. 

 
Linia lokalna do Osowej Góry 
Linia kolejowa znaczenia miejscowego od stacji Puszczykówko do Osowej Góry została 
restytuowana. Po latach przerwy te tory kolejowe znów są wykorzystywane. Kursuje tam 
drezyna. 
Natomiast bocznice jako elementy związane z obsługą przyległych terenów powinny zostać 
wykorzystywane bądź zlikwidowane w zależności od dalszych zamierzeń inwestycyjnych 
zarządcy. 
 
W celu pełnego wykorzystania linii kolejowej dla obsługi ruchu pasażerskiego konieczne jest 
zrealizowanie zintegrowanego systemu transportowego kolej-autobus-rower. Dla powiązania 
transportu indywidualnego samochodami osobowymi i rowerem z transportem kolejowym 
przewiduje się wykonanie przy stacjach kolejowych lub w ich pobliżu parkingów 
samochodowych i dla rowerów. 
Nie projektuje się rozwoju sieci kolejowej w innych kierunkach niż Poznań-Wrocław. 
Ograniczenia w zabudowie wynikające z położenia przy szlakach kolejowych zostały 
przedstawione w pkt 2.5 Ograniczenia w zabudowie wynikające z przebiegu infrastruktury 
kolejowej. 
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5.6. Transport wodny 
Uznaje się potrzebę rozbudowy i wykorzystania drogi wodnej na rzece Warcie, dla ruchu 
towarowego oraz dla komunikacji pasażersko-wycieczkowej, nie wykluczając „tramwaju 
wodnego” do Puszczykowa, miasta Poznania,  Mosiny. Powinno się zachować istniejącą przystań 
wodną w Puszczykowie z możliwością jej dalszego rozwoju oraz dążyć do budowy kolejnych 
przystani w ramach rosnących potrzeb, w dwóch nowych lokalizacjach oznaczonych na rysunku 
Studium. 
Dopuszcza się lokalizowanie portów, przystani turystycznych i przystani dla transportu towarów i 
obsługi technicznej drogi wodnej. Zaleca się lokalizować porty i przystanie turystyczne w sposób 
minimalizujący odległości dojścia do przystanków transportu publicznego, przy zapewnieniu 
wysokiego standardu przejść między przystankami i przystaniami. Działania te kontynuowane 
powinny być we współpracy z innymi gminami nadwarciańskimi aglomeracji poznańskiej, z 
uwzględnieniem ochrony obszarów Natura 2000 i po dokonaniu szczegółowej inwentaryzacji 
przyrodniczej, ze względu na konieczność ograniczenia ingerencji w cenne siedliska przyrodnicze. 
Należy przy tym podjąć działania na rzecz wykorzystania terenów między wałami, wraz z 
zapewnieniem niezbędnej infrastruktury dla ich funkcjonowania, w zakresie dopuszczonym 
przez przepisy odrębne. 
 

5.7. Normatyw parkingowy 
Poniżej zostały wprowadzone orientacyjne wielkości dla projektowanej nowej zabudowy, które 
powinny stanowić bazę przy określaniu szczegółowego normatywu na etapie opracowywania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zaleca się w zakresie normatywu parkingowego dla nowych i rozbudowywanych obiektów, 
zapewnienie nie mniej niż: 
- 2 stanowiska postojowego na każdy lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
- 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
- 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych na 100 m2 powierzchni użytkowej w 

zabudowie usługowej typu biura, urzędy, banki, kancelarie itp., 
- 2 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na 100 m2 powierzchni sprzedaży w 

zabudowie usługowej – usługi handlu, 
- 36 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na 100 miejsc siedzących w 

zabudowie usługowej typu obiekt gastronomiczny, 
- 20 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na 100 miejsc zgromadzeń typu 

kościoły, hale sportowe i wystawiennicze, place z prawem organizacji imprez masowych, 
itp., 

- 3 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych na każde 10 łóżek w obiekcie 
turystycznym lub innym zamieszkania zbiorowego, 

- 30 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na 100 miejsc w zabudowie 
usługowej typu hotel, pensjonat, dom wczasowy itp., 

- 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych (w tym w garażu), na każdy budynek 
rekreacji indywidualnej, 

- 1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na 4 zatrudnionych na terenach 
zabudowy techniczno-produkcyjnej, 

- na każdy teren infrastruktury 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych. 
 
Stanowiska postojowe dla samochodów powinny być lokalizowane i urządzone w sposób 
nieuciążliwy na działce obiektu generującego potrzeby parkowania pojazdów, przy czym: 
dopuszcza się parkowanie samochodów osobowych na ulicach dróg gminnych i wewnętrznych 
w wyznaczonych dla tego celu miejscach. 
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Przy obiektach usługowych, usług sportu i rekreacji oraz produkcyjnych należy przewidzieć też 
miejsca postojowe dla rowerów.  
Parkowanie samochodów ciężarowych i autobusów powinno odbywać się w strefach 
zewnętrznych jednostek urbanistycznych; preferowany jest teren naprzeciw oczyszczalni 
ścieków przy ul. P. Mocka, wskazanie takich miejsc należy określić odrębnym opracowaniem 
(m.in. planem miejscowym). 
 
Dodatkowo zaleca się realizację ogólnodostępnych parkingów buforowych, w miejscach 
zgrupowań obiektów użyteczności publicznej i usług. Jako potencjalne główne miejsca lokalizacji 
parkingów wskazuje się parking: 

• przy dworcach kolejowych Puszczykowo i Puszczykówko 

• przy kościołach, 

• na terenach rekreacyjno-turystycznych (lokalizacje należy doprecyzować na etapie 
opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

przy czym ilość miejsc postojowych parkingu ogólnodostępnego – co najmniej 20 stanowisk 
postojowych, lecz nie więcej niż 50, z wyjątkiem parkingu w rejonie dworca PKP przy ulicy 
Dworcowej, gdzie dopuszcza się do zlokalizowanie parkingu na 80 stanowisk postojowych. 
Potencjalne miejsca lokalizacji parkingów buforowych zostały naniesione na rysunek studium – 
kierunki. 

 
6. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
Kompleksowe wyposażenie miasta w infrastrukturę techniczną jest podstawowym czynnikiem 
przyczyniającym się do  rozwoju Puszczykowa. Określenie głównych kierunków rozwoju infrastruktury 
technicznej ma na celu wskazanie powiązań kierunków rozwoju przestrzennego miasta  z rozbudową 
sieci infrastruktury technicznej. 
Na terenie Puszczykowa  dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
związanych z obsługą zabudowy oraz innych, których konieczność realizacji określa niniejszy rozdział. 
 
6.1. Zaopatrzenie w wodę 

Z punktu widzenia gospodarki wodnej do najważniejszych zadań na terenie miasta Puszczykowa 
należy ochrona zasobów wodnych związanych z doliną Warty. W związku z udokumentowaniem 
na tym terenie dużych zasobów wodnych, o dobrej jakości, obszar doliny Warty powinien 
podlegać szczególnej ochronie.  
 System zaopatrzenia w wodę miasta Puszczykowa jest włączony do systemu aglomeracji 
poznańskiej w chwili obecnej i w okresie perspektywicznym zabezpiecza potrzeby miasta w tym 
zakresie (ujęcie komunalne Mosina – Krajkowo). Zaopatrzenie w wodę zapewnione jest pod 
względem jakościowym jak i ilościowym. 
 Na terenie Puszczykowa  zlokalizowana jest wodociągowa „magistrala centralna”, na 
odcinku od „SUW” w Mosinie do stacji PKP w Puszczykowie. Obecnie nie jest ona 
wykorzystywana ze względu na wystarczającą podaż wody. Magistrala składa się z dwóch nitek, 
a jej przebieg pokazano na rysunku Studium. 
 Przewiduje się też w Puszczykowie dalszą rozbudowę lokalnej sieci wodociągowej na 
terenach dotychczas niezainwestowanych, a przeznaczonych pod zabudowę. 
Dla terenów znajdujących się w strefie ochronnej obowiązują ustalenia dotyczące ograniczeń ich 
użytkowania i zagospodarowania opisane w części Kierunki w pkt 2.3. Ograniczenia w zabudowie 
wynikające z przebiegu infrastruktury technicznej. 
 
Docelowy pobór wody do celów bytowo – gospodarczych i przemysłowych z sieci wodociągowej. 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla jednostek osadniczych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
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6.2. Odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych 
Z uwagi na ochronę podziemnych zasobów wodonośnych, wymagane jest prowadzenie 
prawidłowej gospodarki ściekowej poprzez odbiór, transport i neutralizację wszystkich ścieków 
przed wprowadzeniem ich do gruntu lub wody. W związku z tym docelowo należy dbać o 
maksymalny zrzut ścieków do istniejącej już sieci kanalizacyjnej, a w miarę zwiększających się  
potrzeb rozbudować sieć kanalizacyjną. 
Ochrona wód (w tym szczególnie wód głównych zbiorników wód podziemnych) musi być 
realizowana przez maksymalne ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń (przede wszystkim 
substancji biogennych, organicznych i toksycznych) do gruntu i do wód powierzchniowych. 
Planowane rozwiązania przestrzenne w zakresie gospodarki ściekowej powinny uwzględniać: 

- budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej eliminującej w maksymalny sposób 
indywidualne sposoby utylizacji ścieków sanitarnych i deszczowych, 

- objęcie wszystkich możliwych obszarów zbiorczą kanalizacją sanitarną z odprowadzeniem 
ścieków do oczyszczalni, 

- zakaz stosowania indywidualnego oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach 
lub odprowadzenia ich do zbiorników bezodpływowych,  

- w szczególnych przypadkach dopuszczenie na obszarach przewidzianych w studium do 
objęcia sanitarną kanalizacją zbiorczą, do czasu jej wybudowania, odprowadzenia ścieków 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych tylko jako rozwiązania tymczasowego, 

- kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych z ciągów komunikacyjnych, 
placów i parkingów oraz oczyszczenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć i zbiorników wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

- dostosowanie, ze względu na ochronę wód podziemnych, lokalizacji nowych obiektów, 
szczególnie tych uciążliwych dla środowiska, do struktur hydrogeologicznych, 

- rozwiązania zmierzające do przeciwdziałania skutkom suszy poprzez zwiększanie małej 
retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody. 

Miejscowy plan określi sposób odprowadzenia ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych, który zagwarantuje ochronę gruntów przed zanieczyszczeniami.  
Przewiduje się, że ścieki bytowe i komunalne odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej; 
Przewiduje się, że ścieki przemysłowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej; 
Dla terenów znajdujących się w strefie ochronnej obowiązują ustalenia dotyczące ograniczeń ich 
użytkowania i zagospodarowania opisane części w Kierunki w pkt 2.3. Ograniczenia w zabudowie 
wynikające z przebiegu infrastruktury technicznej. 
 

6.3. Kanalizacja deszczowa i melioracja 
Docelowo, dla odwodnienia ulic i placów umocnionych na terenie intensywnej zabudowy (obręb 
Puszczykowo), powinno się przewidzieć sieć kanalizacji deszczowej. Dla ulic położonych na 
obrzeżu miasta, ciągów pieszo rowerowych, ulic niepublicznych, czy małych ulic dojazdowych 
należy przewidzieć odwodnienie w sposób niekonwencjonalny tj. poprzez budowę nawierzchni 
przepuszczalnych, rowów żwirowych lub odkrytych, czy rynsztoków przykrawężnikowych 
stosownie do  podłoża, zagospodarowania terenu i stosunków gruntowo-wodnych. 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów działek budowlanych o funkcji 
usługowej, w zależności od warunków i możliwości, powinno być prowadzone do sieci kanalizacji 
deszczowej (po rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej) lub zagospodarowywane w 
indywidualny sposób, tzn. w razie braku możliwości dopuszcza się odprowadzenie wód 
opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników 
retencyjnych. Natomiast na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i 
mieszkaniowo-usługową należy dążyć do maksymalnego retencjonowania wód opadowych i 
roztopowych z możliwością wtórnego ich wykorzystania do celów bytowo-gospodarczych. 
Wprowadzenie wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę ma umożliwić zapewnienie infiltracji wód opadowych i 
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roztopowych, retencji wód w granicach lokalnych zlewni, retencjonowanie wód opadowych i 
roztopowych w miejscach ich powstawania. Ponadto na terenach oznaczonych w studium Z – 
zieleni otwartej planuje się budowę zbiornika na wody opadowe i roztopowe zapewniającego 
retencjonowanie wód przede wszystkim z obrębu Puszczykowo Stare. 
Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni wymagających zgodnie z przepisami odrębnymi  
podczyszczenia należy wprowadzać do sieci lub gruntu po zastosowaniu odpowiednich urządzeń 
lub instalacji. 

 
6.4. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa 

Nie przewiduje się budowy sieci wysokiego napięcia na terenie miasta Puszczykowa. 
  

6.5. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna (obiekty o napięciu 110 kV i niższym) 
Na terenie miasta znajduje się sieć dystrybucyjna, średniego napięcia SN-15 kV, stacje 
transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4kV oraz linie niskiego napięcia nn 0,4kV – patrz 
uwarunkowania 9.5 zaopatrzenie w energię elektryczną.  
Ponadto dopuszcza się budowę, przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury 
technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych. Dopuszcza się podział 
istniejących działek celem wydzielenia terenów dla lokalizacji stacji transformatorowych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z projektowanej lub istniejącej infrastruktury 
technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych. Dopuszcza się również 
zaopatrzenie w energię elektryczną z indywidualnych instalacji produkujących energię z 
odnawialnych źródeł energii.  
W miejscowych planach należy wyznaczać niezbędne tereny dla lokalizowania stacji 
transformatorowych oraz należy rezerwować: odpowiednie pasy terenów wolne od zabudowy i 
przeszkód terenowych na obszarze istniejących lub projektowanych dróg publicznych dla 
pobudowania linii energetycznych średniego napięcia (SN) i niskiego napięcie (nn).  
Dla nowych obszarów wymagających dostawy energii elektrycznej należy wyznaczać działki pod 
budowę stacji transformatorowych z uwzględnieniem zasady lokalizacji stacji w miejscach 
pozwalających na równomierny rozkład obciążenia wokół stacji. Przy lokalizacji stacji 
transformatorowych uwzględniać należy równomierny rozkład obciążenia energetycznego. 
Dla terenów znajdujących się w pasie technologicznym obowiązują ustalenia dotyczące 
ograniczeń ich użytkowania i zagospodarowania opisane w pkt 2.3. Ograniczenia w zabudowie 
wynikające z przebiegu infrastruktury technicznej. 
 
Bieżące potrzeby w zakresie rozwoju sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej będą na bieżąco 
zaspokajane poprzez rozbudowę sieci elektroenergetycznych w miarę zabudowy nowych 
terenów.   
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien przewidywać zapewnienie dostępu 
do urządzeń energetycznych w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii. 

 
Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) 
Na terenie miasta Puszczykowa w Studium nie wyznacza się terenów wytwarzania energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW (biogazowni, farm 
wiatrowych, farm fotowoltaicznych itd.), których lokalizacji nie dopuszcza się. 
Niemniej realizując politykę ekologiczną państwa miasto powinno wspomagać korzystanie 
z niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, 
biomasę, itp. przez indywidualnych odbiorców. 
 

6.6. Zaopatrzenie w gaz 
Źródłem zaopatrzenia w gaz dla odbiorców w Puszczykowie jest stacja redukcyjno-pomiarowa I-
go stopnia zlokalizowana przy ulicy P. Czajkowskiego w Mosinie. 
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Paliwem najmniej szkodliwym dla środowiska, w stosunku do innych konwencjonalnych (węgiel, 
olej opałowy), jest gaz ziemny. Celowe jest systematyczne zwiększanie ilości odbiorców 
ogrzewających budynki gazem ziemnym. Sieć gazowa doprowadzona jest do wszystkich 
gospodarstw na terenie miasta, co z punktu widzenia ochrony środowiska jest bardzo korzystne. 
Jednak ilość odbiorców zależna będzie od konkurencyjności gazu jako paliwa z innymi nośnikami 
energii. 
Dla terenów znajdujących się w strefie ochronnej obowiązują ustalenia dotyczące ograniczeń ich 
użytkowania i zagospodarowania opisane części Kierunki w pkt 2.3. Ograniczenia w zabudowie 
wynikające z przebiegu infrastruktury technicznej. 
 

6.7. Zaopatrzenie w ciepło 
Należy dążyć do zmiany stosowanych tradycyjnych paliw i technologii w celu zmniejszenia 
i ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 
Zakłada się, że obiekty budowlane będą zaopatrywane w ciepło z ekologicznych źródeł, 
z preferencją dla paliw płynnych, gazowych i stałych (np. biomasa i drewno) oraz odnawialnych 
źródeł energii np. kolektory słoneczne. 
 

6.8. Telekomunikacja 
Bieżące potrzeby w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej będą na bieżąco zaspokajane 
poprzez rozbudowę sieci telefonicznej w miarę zabudowy nowych terenów. 
 

6.9. Gospodarka odpadami 
Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.  
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzają one od 1 lipca 2013 r. obowiązek na 
gminy prowadzenia gospodarki odpadami. Puszczykowo należy do Związku Międzygminnego 
Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. Jednostka ta w imieniu miasta organizować 
będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów, które kierowane będą do sortowni w Piotrowie 
(gm. Czempiń). 
W miarę możliwości, przy podejmowaniu decyzji dotyczących zainwestowania terenu, należy 
preferować podmioty stosujące „czyste technologie”, technologie bezodpadowe 
i małoodpadowe lub zapewniające maksymalne gospodarcze wykorzystanie odpadów. 
 

7. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM 
 

Cele publiczne, o których mowa w Studium, określone zostały w itp. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 tekst jednolity). Studium 
uwzględnia cele publiczne o znaczeniu ponadlokalnym, wynikające z Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwałą Nr XLII/628/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. i jego aktualizacją z 2010 r. 
(Uchwała Nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.). 
 
W ramach inwestycji wymienionych w powyższym planie obszar miasta Puszczykowa obejmują 
następujące ponadlokalne inwestycje celu publicznego: 

• w zakresie komunikacji uwzględnienie przebiegu drogi kolejowej E 59 ( nr 271) relacji 
Wrocław - Poznań, należącej do międzynarodowego korytarza komunikacyjnego   TEN-T, w 
celu powiązania największych miast Polski, jej modernizacji i rozszerzenia sieci linii 
kolejowych obsługujących transport kombinowany AGTC, 

• podniesieniu standardów technicznych do poziomu europejskiego dróg i odcinków dróg 
ujętych w sieci I i II stopnia połączeń, umożliwiających ich wykorzystanie w transporcie 
międzynarodowym, w tym drogi nr 430 i 431; 
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• odbudowanie regionalnej drogi wodnej Warta, dla wykorzystania w regionie 
konkurencyjnego, taniego i ekologicznego szlaku transportowego. 

 
Jednocześnie w Studium zakłada się, że wszystkie inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
mogą być zlokalizowane w granicach miasta na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
a w szczególnych przypadkach również na terenach o specjalnych warunkach zabudowy 
i zagospodarowania pod warunkiem podjęcia działań minimalizujących ewentualne kolizje 
z podstawowymi funkcjami tych terenów. Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
zalicza się przede wszystkim ulice – drogi publiczne, infrastrukturę wodno – kanalizacyjną oraz 
obiekty użyteczności publicznej. 
 

8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH NALEŻY SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
 
8.1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
 

8.1.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości 
Na terenie miasta Puszczykowa nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń 
i podziału nieruchomości, dla których jest obowiązkowe sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych. 
 

8.1.2. Obszary przestrzeni publicznej 
Na terenie miasta Puszczykowa nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej, dla 
których jest obowiązkowe sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych. 

 
8.2. Obszary, dla których miasto Puszczykowo zamierza sporządzić miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
W związku z faktem, iż miasto Puszczykowo nie posiada pełnego pokrycia planami miejscowymi, 
głównym narzędziem kształtowania polityki przestrzennej na terenach, gdzie nie obowiązują 
plany, są decyzje o warunkach zabudowy, które nie pozwalają na prowadzenie polityki 
przestrzennej w sposób kompleksowy. W związku z powyższym zaleca się sporządzenie spójnego 
miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla poszczególnych obrębów tj. 
Puszczykowo Stare, Puszczykowo, Puszczykowo Niwka. Pozwoli to racjonalnie kształtować 
zabudowę i zapewnić miastu zrównoważony rozwój funkcjonalno-przestrzenny. Jeśli czynniki 
ekonomiczno-polityczne nie pozwolą na uchwalenie planów dla poszczególnych całych obrębów, 
to Puszczykowo powinno sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na 
obszary, wskazane jako rozwojowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, a także 
sportu i rekreacji. 
Z uwagi na położenie użytków rolnych w granicach miasta, nie ma tu zastosowania przepis 
dotyczący uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 
i nieleśne (art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 909tekst jednolity). 
W stosunku do gruntów leśnych, w Studium nie wskazuje się obszarów wymagających zmiany 
tych gruntów na cele nieleśne. Zmiana taka może dotyczyć incydentalnych sytuacji pojedynczych 
działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako leśne, a stanowiących działki zainwestowane 
(aktualizacja ewidencji gruntów) lub lokalizacji inwestycji liniowych celu publicznego (drogi, sieci 
infrastruktury technicznej) czy turystyczno-wypoczynkowych. Zgodnie z przepisami odrębnymi 
dokonane to może być w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego i uzyskania stosownej zgody odpowiednio Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego lub Ministra Środowiska.  

 
 

9. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 
 

9.1. Kierunki i zasady przekształceń rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
W mieście Puszczykowie nie wyznacza się terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ze 
względu na charakter miasta. Grunty rolne stanowiące około 10% powierzchni miasta, w 
większości wskazuje się jako tereny pod zabudowę.  Obszary stanowią rezerwę inwestycyjną 
miasta Puszczykowa. 
W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2009 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nie dotyczy ich wymóg uzyskania zgody Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego na przeznaczenie ich na cele nierolnicze 
 

9.2. Kierunki i zasady kształtowania przestrzeni leśnej 
Jeden z głównych walorów miasta stanowią powierzchnie leśne, występujące głównie w jej 
zachodnich i północnych rejonach. Z tego powodu wskazuje się na działania ukierunkowane w 
stronę ochrony ekosystemów leśnych zarówno przed czynnikami zewnętrznymi (w tym ochronę 
obrzeży lasów jako jej naturalnej osłony) jak i przed degradacją wewnętrznej struktury leśnej 
(m.in. poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń na obszarach z drzewostanem. Przy 
wprowadzaniu zalesień należy dążyć do nasadzeń drzew liściastych, które charakteryzują się 
zwiększoną odpornością na zanieczyszczenia i większą zdolnością retencyjną. Z uwagi na walory 
krajobrazowe i ekologiczne, wyznaczając granicę styku rolniczej przestrzeni produkcyjnej z 
terenami leśnymi, powinna być przestrzegana zasada ciągłości sytemu przestrzennego lasów. 
Ponadto większe areały leśnie winny być jasno zaznaczone i powiązane z ciągami zadrzewień 
śródpolnych i przydrożnych.   
Tereny lasów wykorzystywane rekreacyjnie winne być wyposażone w odpowiednią 
infrastrukturę, która w znacznym stopniu ograniczy nadmierną i niepotrzebną dewastację 
podłoża  leśnego, drzewostanu i pozostałej roślinności występującej w lesie. Tym samym by 
zapewnić należytą ochronę gruntów leśnych koniecznym jest wyznaczenie na ich obszarze 
dogodnych dróg pieszych, szlaków turystyczno – rekreacyjnych  oraz urządzenie i wyposażenie 
leśnych parkingów samochodowych jak i samych miejsc wypoczynku dla ludności. 
 
Lasów położonych w  granicach obszaru Natura 2000 i na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, ze względu na swój charakter, nie przewiduje się do zmiany przeznaczenia z 
gruntów leśnych na cele nieleśne. 
 
Lasy wykazane w ewidencji gruntów, które znajdują się na terenach wskazanych w Studium pod 
zabudowę, na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
winny być przeznaczone pod lasy. Dopuszcza się, przy zachowaniu przepisów odrębnych inne 
przeznaczenie tylko w przypadkach: 
- gdy stan istniejący jest inny (ewidencyjnie grunt leśny nie stanowi lasu, nie ma lasu, a teren 

jest zabudowany lub stanowi drogę) i konieczna jest aktualizacja ewidencji gruntów; 
- gdy nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, albo gdy las w granicach 

działek budowlanych zaadaptowany jest jako ogród przydomowy; 
- lokalizacji obiektów i urządzeń turystyczno-wypoczynkowych. 

Lasy położone w granicach miasta Puszczykowa, a nie należące do Wielkopolskiego Parku 
Narodowego w miarę możliwości będą przystosowywane dla wypoczynku codziennego 
mieszkańców (wprowadzanie urządzeń rekreacyjno-turystycznych). Gospodarowanie w lasach 
ochronnych odbywa się na podstawie operatu urządzeniowego lasu w sposób zapewniający 
ciągłe spełnianie celów, dla których zostały wydzielone, a w szczególności zachowania trwałości 



  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA PUSZCZYKOWA - KIERUNKI 

 

 77 

drzewostanów oraz struktury gatunkowej i przestrzennej zgodnej z warunkami siedliskowymi, w 
kierunku zachowania i powiększania ich bioróżnorodności, odporności na czynniki degradujące i 
atrakcyjności wypoczynkowej. 

 
 
10. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS 

ZIEMNYCH 
 
Dla rzeki Warty przepływającej przez obszar miasta Puszczykowa wyznaczono obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią rzeki Warty o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p=1% (średnio raz na 
100 lat). Zasięg ich wyznaczony jest rzędną 61,24 m n.p.m. w rejonie mostu na Warcie w rejonie 
Rogalinka (gm. Mosina) i rzędną 60,11 m n.p.m. przy północnej granicy miasta, na styku z wsią 
Łęczyca (gm. Komorniki).  W Studium obszary szczególnego zagrożenia powodzią należą w znacznej 
części do terenów wyłączonych z zabudowy, na których obowiązują zakazy wynikające z przepisów 
odrębnych (ustawa Prawo Wodne). Gospodarka przestrzenna powinna być ograniczona do 
zachowania zieleni naturalnej lub wykorzystania tych terenów jako użytków zielonych, zadrzewień 
łęgowych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów budowlanych związanych z ochroną 
przeciwpowodziową. Tereny zalewowe rzeki Warty należy pozostawić jako otwarte, które w 
przypadku podniesienia stanu wód będą stanowić bufor bezpieczeństwa dla miasta. Dla istniejących 
obiektów leżących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ograniczenia 
w zagospodarowaniu dotyczące wprowadzenia ewentualnych zakazów wykonywania robót 
i czynności, które mogłyby utrudniać ochronę przed zalaniem, jak i takich, które mogłyby 
spowodować zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.    
 
Dla całego powiatu poznańskiego opracowano w 2007 roku rejestr terenów potencjalnie zagrożonych 
ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk zaktualizowany w roku 2012. W granicach 
miasta Puszczykowa zarejestrowano osuwisko obejmujące skarpę wysoczyzny, u której podnóża 
przebiega ulica Wysoka na odcinku od ulicy Rządowej do Zielonej (nr 0008 wg rejestru). Stabilizację 
gruntu zapewnia trwała roślinność porastająca skarpę. W rejonie zarejestrowanego osuwiska 
zakazuje się przekształcania rzeźby terenu. 
Natomiast całą strefę zboczową na odcinku od północnej granicy miasta do ulicy Jarosławskiej oraz 
na południowym skraju miasta zakwalifikowano jako obszary narażone na osuwanie się mas 
ziemnych (wg rejestru teren zagrożony ruchami masowymi ziemi nr 00032 i 00034). 
Na zboczu doliny Warty i krawędzi wysoczyzny w celu zapobiegania ewentualnym ruchom masowym 
ziemi wprowadza się nakaz ochrony roślinności, szczególnie darni i zadrzewień. W związku z 
powyższym strefa zboczowa charakteryzuje się ograniczoną możliwością zainwestowania, zwłaszcza 
w zakresie sytuowania budynków. Jednak z uwagi na duży popyt na tereny budowlane w 
Puszczykowie, ładny krajobraz i ukształtowanie pozwalające na zachowanie izolacji przestrzennej i 
ciekawe rozwiązania architektoniczne oraz ogrodowe, zbocze jest zagospodarowywane, a ponadto 
zmieniane celem zapewnienia dojazdu i umożliwienia lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. W przypadku sytuowania budynków wymagane są badania geotechniczne podłoża.  
 
 

11. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY 
 
W granicach miasta Puszczykowa, nie wyznacza się obiektów, ani obszarów dla których należałoby w 
złożu kopaliny wyznaczyć filar ochronny.  
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12. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I STREF OCHRONNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE NA NICH 
OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z 
DNIA 7 MAJA 1999 R. O OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY (DZ. U. 
NR 41, POZ. 412 ORAZ Z 2002 R. NR 113, POZ. 113, POZ. 984 I NR 153, POZ. 1271). 
 
Na terenie miasta Puszczykowa nie występują obszary pomników zagłady i stref ochronnych, dla 
których obowiązują ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 
 
 

13. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI,  REKULTYWACJI  LUB REMEDIACJI 
 
Przekształceniom funkcjonalno - przestrzennym będą podlegały obszary, dla których Studium 
przewiduje zmianę funkcji na zgodną z polityką przestrzenną gminy. Są tereny w granicach stref 
zurbanizowanych miasta do tej pory rolne, niezainwestowane lub zagospodarowane tymczasowo. 
Celem rehabilitacji jest dostosowanie istniejących terenów zabudowy do współczesnych wymogów i 
potrzeb, poprawienie warunków życia oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez poprawę 
estetyki i standardu technicznego budynków i wykreowanie przestrzeni publicznych. Działania takie 
należy podjąć w wymagających tego zespołach zabudowy mieszkaniowej. Te czynności są 
utożsamiane obecnie z rewitalizacją. Rehabilitacja, jako działanie skupione na ożywieniu 
zdegradowanych obszarów miasta, dodające tym obszarom nowych wartości, będzie podejmowana 
zgodnie z programami rewitalizacji, uchwalanymi przez Radę Miasta. Potencjalnymi obszarami 
wymagającymi rehablilitacji w Puszczykowie są: 

o teren zespołu szpitala na Niwce, charakteryzujący się zachwianiem skali zabudowy, 
brakiem walorów architektonicznych i krajobrazowych, 

o ulica Poznańska na odcinku od ulicy Topolowej do ronda przy cmentarzu, gdzie zakłócony 
został krajobraz i walory przestrzenne głównej i reprezentacyjnej ulicy miasta, poprzez 
budowę w latach 60-tych i 70-tych obiektów niedostosowanych do skali i charakteru 
zabudowy historycznej, 

o ulica Dworcowa od drogi 430 do ulicy Cyryla Ratajskiego - główna ulica dzielnicy 
Puszczykówko;  

o Niwka – okolice po byłej spółdzielni zabawkarskiej, która upadła w czasie transformacji;  
o tereny w okolicy ulic Dworcowej, Solskiego i Moniuszki; (należy dążyć do usunięcia 

zakładu produkcyjnego);  
o tereny ulicy Wczasowej – należy dążyć do usunięcia zakładu produkcyjnego z  budynku po 

restauracji Leśna oraz do jego renowacji;  
o nabrzeże Warty – należy dążyć do rekreacyjnej aktywacji Zakola Warty ; 
o rehabilitacja zabytkowych dzielnic Puszczykowo i Puszczykówko 

 
Na podstawie przepisów odrębnych wydawane są decyzje administracyjne dotyczące terenów 
wskazanych do rekultywacji. W Studium nie wskazano tych terenów, gdyż działania wynikające 
z postępowań administracyjnych nie zależą od kierunków polityki przestrzennej gminy.  

 
W Studium nie wskazano terenów, które należałoby poddać remediacji.  

 
 

14. OBSZARY ZDEGRADOWANE 
 

Na terenie miasta Puszczykowa nie wyznacza się obszarów zdegradowanych. 
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15. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 
 
Na terenie miasta Puszczykowa zlokalizowane są tereny zamknięte będące własnością Skarbu 
Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. określone w załączniku do decyzji nr 3 Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają 
linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. U. MIiR z 2014r. Poz. 25) – patrz część uwarunkowania 
pkt. 1.3. Tereny zamknięte. Granice tych terenów przedstawiono na rysunku Studium. Wszystkie te 
tereny wskazano jako obszary rozwoju komunikacji kolejowej, co jest zgodne z art. 4. Ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planu miejscowego (Dz. U. z 2015r. poz. 199 tekst 
jednolity). 
Wykaz działek uznanych za tereny zamknięte może ulec zmianom w wyniku decyzji właściwego 
Ministra. Przy opracowaniu planów miejscowych należy wziąć pod uwagę ewentualne zmiany w 
obowiązującym wykazie terenów zamkniętych, co nie spowoduje nieważności Studium w tym 
zakresie. 
Studium nie wyznacza stref ochronnych od terenów zamkniętych ustalanych przez ministra 
właściwego do spraw transportu, ponieważ nie zgłoszono potrzeby ich uwzględnienia. W Studium 
zakłada się jednak możliwość wprowadzenia takich stref - bez zmiany Studium w tym zakresie, o ile 
przewidywane zagospodarowanie przestrzenne nie będzie kolidowało z zasadami przyjętymi w 
strefie. 
 
 

16. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ 
ODNAWIALNĄ ŹRÓDEŁ ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 100kW, A TAKŻE ICH STREF 
OCHRONNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIU I 
UŻYTKOWANIU TERENU 
 
Elektrownie wiatrowe 
W granicach miasta Puszczykowa nie wyznacza się terenów wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii - elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100kw. 
Nie dopuszcza się zakładania pojedynczych wiatrowych elektrowni przydomowych, wytwarzających 
energię elektryczną o mocy poniżej 100Kw na potrzeby własne inwestora, ze względu na ochronę 
krajobrazu i przyrody (obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Rogalińska”) oraz położenie dużej 
części miasta w zasięgu tras nalotów lotniska wojskowego Poznań–Krzesiny. 
Biogazownie 
W granicach miasta Puszczykowa nie wyznacza się terenów pod lokalizację biogazowni. 
Farmy fotowoltaiczne 
W granicach miasta Puszczykowa nie wyznacza się terenów na których możliwa jest realizacja farm 
fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kw.  
Elektrownie wodne 
W granicach miasta Puszczykowa nie dopuszcza się realizacji elektrowni wodnej na rzece Warcie.  
 
 

17. OBSZARY, NA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ USYTUOWANE OBIEKTY HANDLOWE O POWIERZCHNI 
SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000M2 
Na terenie miasta Puszczykowa nie wyznacza się obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. W studium wyznacza się wyłącznie obszary rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000m2 oznaczone w studium symbolem U2. 
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18. INNE OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM, W ZALEŻNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ I 
POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA WYSTĘPUJĄCYCH W MIEŚCIE 
Na terenie miasta Puszczykowa nie występują obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym w 
rozumieniu ustawy opizp, które wymagałyby wskazania w Studium. 
 
 

19. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ 
STUDIUM 

 
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest niezbędnym 
ogniwem procesu planowania przestrzennego, który jest procesem ciągłym. Studium, jako etap 
poprzedzający plany miejscowe, wskazuje pełen zakres możliwości przedsięwzięć planistycznych oraz 
realizacji idei i zamierzeń rozwoju, lub ograniczeń czy ochrony, w bliskiej i dalszej perspektywie 
czasowej. Wprowadzenie zmian w studium  miasta Puszczykowa jest podyktowane koniecznością 
jego aktualizacji. 
   W opracowanym dokumencie znalazły się informacje wynikające z rozpoznania aktualnej 
sytuacji miasta, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem. Analizie 
poddane zostały istniejące opracowania planistyczne, istniejące zagospodarowanie (inwentaryzacja 
terenu), sporządzone i uchwalone plany miejscowe, wydane decyzje o pozwoleniu na budowę, 
warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wnioski złożone przez 
zainteresowanych i instytucje. Ustalone zostały m.in: potencjał demograficzny, i gospodarczy gminy, 
sytuacja na rynku pracy, stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, jakość krajobrazu, 
wyposażenie w infrastrukturę techniczną i transportową. Zebrane informacje stanowiły bazę do 
określenia aktualnych kierunków rozwoju.  
Kolejna wytyczną w kreowaniu kierunków rozwoju miasta Puszczykowa był dokument pod nazwą 
„STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUSZCZYKOWO NA LATA 2010 - 2020” gdzie  opisano długookresowy 
plan działania, określający strategiczne cele rozwoju miasta i przyjmujący takie cele i kierunki 
działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych.  
W świetle przeprowadzonej diagnozy stanu miasta ustalono kontynuację dotychczasowej wiodącej 
funkcji miasta tj. mieszkalnictwo niskiej intensywności z dbałością o ład przestrzenny i jakość 
przestrzeni publicznych oraz dążenie do uzyskania wyższych standardów zamieszkania, a także 
zapewnienia wysokiego poziomu usług dla jego mieszkańców z zachowaniem obecnego charakteru 
Puszczykowa. Jako funkcje uzupełniające wprowadzono do projektu studium m.in. usługi nieuciążliwe 
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej oraz usługi sportu i rekreacji. 
Równocześnie ze względu na wyjątkowe położenie miasta względem obszarów chronionych tj. 
częściowo na terenach WPN oraz obszarów Natura 2000 w zapisach studium wprowadzono ustalenia 
mające na celu chronić potencjał środowiska naturalnego m.in.: 
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i znacząco oddziaływać na środowisko 

z wyjątkiem obiektów gospodarki komunalnej, infrastruktury transportowej i technicznej,  
- zakaz wprowadzania nowych obiektów budowlanych na terenach szczególnego zagrożenia 

powodzią (w zasięgu wód powodziowych p = 1%, wody 100-letnie), 
- wprowadzenie parametrów ograniczających wysokości zabudowy z uwagi na uwarunkowania 

krajobrazowe i historyczne, oraz intensywności zagospodarowania (wielkość działek budowlanych, 
ustalenie maksymalnej powierzchni zabudowy) 

- nakaz zachowania wymaganej powierzchni biologicznie czynnej na działkach zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej,  

- wzbogacanie jakości zieleni na terenach zabudowy, w tym w przestrzeniach publicznych, 
- wprowadzania dla celów grzewczych i technologicznych niskoemisyjnych urządzeń i paliw, jak np. 

gazu, ewentualnie oleju opałowego oraz niekonwencjonalnych źródeł energii (z wyjątkiem 
elektrowni wiatrowych).  

- optymalizację ruchu samochodowego; 
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Przeprowadzona wielostronna analiza uwarunkowań rozwoju gminy, uwzględniająca możliwości i 
predyspozycje, a zarazem ograniczenia, pozwoliła na określenie kierunków rozwoju optymalnych z 
punktu widzenia szeroko pojętych interesów gminy. 
Przyjęty układ funkcjonalno-przestrzenny ustalający wzajemne powiązania podstawowych funkcji – 
mieszkalnictwa, usług, i zieleni zapewnia uporządkowane kształtowanie przestrzeni miasta.   
Przyjęte kierunki określają politykę przestrzenną miasta, uwzględniając zasady określone w koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
wielkopolskiego.  
Kierunki rozwoju gminy określone w studium stanowić będą wytyczne koordynacyjne dla 
prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  
 

 
  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 


