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Załącznik nr 3 
 

BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ 
 
Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę opracowano w oparciu o art. 10 ust. 5-7 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 po. 199 z późniejszymi zmianami).  Nakaz 
jego wykonania został nałożony z dniem wejścia w życie tj. 18 listopada 2015r.  ustawy o rewitalizacji (Dz. 
U. z 2015 poz. 1777). Szczegółowy zakres i zasady sporządzania bilansu określa ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w mieście  kolejno przedstawia  zapotrzebowanie 

na nową zabudowę na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz 
demograficznych oraz możliwości finansowych gminy itd., a także szacuje chłonność tych terenów, w tym 
obszarów o  w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej oraz pozostałych 
obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę. Następnie porównuje maksymalne w 
skali Puszczykowa zapotrzebowanie na nową zabudowę z wynikiem szacunkowej chłonności terenów 
położonych w mieście w zwartej strukturze oraz w obszarach przeznaczonych w planach miejscowych pod 
zabudowę. Wynik analizy generuje dalsze działania gminy samorządu na płaszczyźnie m.in. opracowania 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i przesądza czy powinno się 
wyznaczać nowe tereny inwestycyjne wmieście, jeśli tak to dla jakich funkcji.  

 
Niezależnie od wymogów prawnych przeprowadzono bilans terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
z roku 1998,  zatwierdzonym Uchwałą Nr 255/98/II Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 czerwca 1998r. 
w celu dokonania porównania bilansu z opracowywanym projektem Studium. 

 
 

1. MAKSYMALNE W SKALI MIASTA ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ (art.10 ust. 5 pkt 1) 
Poniższe zapotrzebowanie na nową zabudowę sporządzono w oparciu o analizy ekonomiczne, 
środowiskowe, społeczne i prognozy demograficzne oraz możliwości finansowe gminy. Ich szacunek 
jest oparty o pewne przyjęte założenia opisane poniżej, inne dla każdego rodzaju przeznaczenia. 
Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę zostało opracowane z podziałem na funkcję 
zabudowy, a jego wartości zostały wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy co jest zgodne 
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 10 ust. 5 pkt 1. 
W  procesie określania wartości zapotrzebowania miasta na zabudowę o danej funkcji, 
przeanalizowano w gminie powierzchnię użytkową zabudowy dla poszczególnej funkcji 
(mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej) w ostatnich kilku latach (2010-2015). Przyjęty wzrost w tym 
okresie przyjęto za wyjściowy punkt do dalszego rozpatrywania zapotrzebowania. Ostateczna 
proponowana wartość uwzględnia, oprócz powyższych analiz lat poprzednich, przyjętą politykę 
funkcjonalno-przestrzenną miasta.  
Prognozując zapotrzebowanie na nową zabudowę, wzięto pod uwagę perspektywę na kolejne 30 lat 
oraz niepewność procesów rozwojowych wyrażoną możliwością zwiększenia zapotrzebowania 
w stosunku do wyników analiz o 30% (zgodnie z art. 10 ust 7 uopizp). 
W przeprowadzonym bilansie uwzględniono podstawowy podział na funkcje zabudowy, uwzględniając 
równocześnie zapotrzebowania na funkcje charakterystyczne dla gminy, dla której opracowywany jest 
bilans tj. Puszczykowa. W ten sposób wyszczególniono następujący podział na:  zabudowę 
mieszkaniową, zabudowę usługową, zabudowę przemysłową, zabudowę sportowo-rekreacyjną.  
 

1.1. Zabudowa mieszkaniowa  
Analizując strukturę liczby ludności ostatniego dwudziestolecia na przełomie XX/XXI wieku można 
zauważyć, że napływ ludności do miasta Puszczykowa jest nierównomierny, ale przez cały czas 
dodatni. Przyrost mieszkańców jest mocno uzależniony od sytuacji gospodarczej kraju, i co za tym 
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idzie sytuacji ekonomicznej 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. 
 
Tabela nr 1 

Lata Liczba ludności
wzrost w porównaniu do lat 

poprzednich

1995 8182

2000 8958 776

2005 9193 235

2010 9701 508

2014 9802 101

2045 12202 2400  
 

Patrząc na ostatnie dwudziestolecie (lata 1995 – 2014) mamy zauważalny napływ mieszkańców do 
Puszczykowa w ilości 1620 osób, tj. 85 osób na rok.  
Dodatkowo badając przyrost powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Puszczykowie, w 
ostatnich kilku latach  (lata 2010-2015) można zauważyć, iż mimo małego przyrostu ludności miasta, 
co roku powstają nowe budynki mieszkalne. Przy założeniu, że przeciętna powierzchnia budynku 
mieszkalnego wynosi 300m2, rocznie powstaje ok. 20-30 nowych obiektów. Poniższa tabela 
odzwierciedla opisane tendencje: 
 
Tabela nr 2. 

  

Lata
budynki mieszklane - 

powierzchnia użytkowa m2

wzrost w porównaniu do roku 

ubiegłego

szacunkowa 

liczba nowych 

budynków 

(300m2)
2010 356452,41

2011 361998,39 5545,98 18

2012 371278,07 9279,68 31

2013 378522,33 7244,26 24

2014 387719,94 9197,61 31

2015 394270,69 6550,75 22  
 
Przeprowadzone analizy pokazują iż zapotrzebowanie na nowe budynki mieszkalne w Puszczykowie 
jest, mimo małego przyrostu ludności w ostatnich latach. 
Ponadto należy pamiętać, iż miasto Puszczykowo leży w Poznańskim Obszarze Metropolitarnym 
(POM). Z przeprowadzonych analiz tego obszaru wynika, iż istnieje wyraźna tendencja migracji 
ludności Poznania do gmin ościennych znajdujących się w Poznańskim Obszarze Metropolitarnym. 
Puszczykowo 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. Puszczykowo na tle innych miejscowości położonych 
w sąsiedztwie Poznania może stać się 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 80 mieszkańców rocznie. 
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W związku z powyższym przewidywana ilość mieszkańców w roku 2045 zwiększy się o 2400. Biorąc 
pod uwagę niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia 
zapotrzebowania na nową zabudowę w stosunku do wyników analiz liczba ta może wynosić 3120. 

Do wyrażenia maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę 
mieszkaniową w ilości powierzchni użytkowej zabudowy przyjęto, że statystycznie 3 osoby mieszkają 
w domu o średniej powierzchni użytkowej – 300m2, co daje nam zapotrzebowanie na nową 
zabudowę mieszkaniową wielkości 312 000m2.  

 
1.2. Zabudowa usługowa 

W Puszczykowie zabudowa usługowa stanowi uzupełnienie struktur mieszkalnych. Są to przede 
wszystkim usługi związane z codziennym życiem mieszkańców (handle, poczta, apteka itd.), które w 
sposób naturalny odpowiadają na pojawiające się potrzeby ludzi. W Puszczykowie wyklarowało się 
kilka kluczowych miejsc, gdzie usługi są lokalizowane przede wszystkim tj. wzdłuż ul. Poznańskiej, w 
rejonie dworca Puszczykówko, w centrum - rynek i na terenach inwestycyjnych w rejonie zakola 
Warty. Liczba usług i ich  różnorodność z każdym rokiem rośnie ze względu na rosnące potrzeby 
mieszkańców. Zakłada się, że zapotrzebowanie na funkcje usługową będzie nadal wzrastać wraz z 
przyrostem ludności na terenie miasta Puszczykowa i będzie stanowić 25m2 powierzchni użytkowej 
na każde 100m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy mieszkaniowej. W związku z powyższym 
będzie wynosić ok. 78 000m2 powierzchni użytkowej zabudowy. 

 
1.3. Zabudowa przemysłowa 

Nie przewiduje się jakiegokolwiek zapotrzebowania na zabudowę przemysłową, baz i składów. 
Funkcja ta jest sukcesywnie wypierana z miasta ze względu na mieszkaniowy charakter Puszczykowa 
oraz położenie miasta w Wielkopolskim Parku Narodowym i jego otulinie. 

 
1.4. Zabudowa sportowo - rekreacyjna 

Puszczykowo, od wielu lat sukcesywnie powiększa ofertę sportowo-rekreacyjną. Liczba obiektów 
sportowych z każdym rokiem rośnie. Jest to wynikiem dążenia władz miasta do podwyższenia 
standardów i jakości życia ludzi oraz równocześnie powiększenia oferty rekreacyjnej dla osób 
mieszkających w gminach ościennych m.in. Luboniu czy Mosinie. Atrakcyjne położenie Puszczykowa 
w otoczeniu WPN sprzyja rozwojowi usług sportu i rekreacji na terenie miasta. Uruchamiane ośrodki 
sportowe są wykorzystywane zgodnie z prognozami zarówno przez mieszkańców Puszczykowa jak i 
ludzi przyjezdnych. I tak na terenie miasta obecnie funkcjonuje m.in szereg boisk sportowych: 
kompleksy „Orlik 2012”, kortów tenisowych: Hala Angie, przy szkole podstawowej nr 2 oraz otwarta 
w roku 2015 Sportoteka, kompleks basen + Spa, klub jeździecki przy ulicy Niwka Stara, czy kompleks 
lekkoatletyczny przy liceum w Puszczykowie. 
W związku z powyższym zakłada się, że zapotrzebowanie na funkcje usług sportu i rekreacji będzie 
nadal intensywnie wzrastać wraz z przyrostem ludności na terenie miasta i będzie stanowić ok. 
15,0m2 powierzchni użytkowej na każde 100m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 
mieszkaniowej, co daje nam łącznie - ok. 19500 m2 powierzchni użytkowej omawianej zabudowy.  

 
2. PRZEZNACZENIE I UŻYTKOWANIE GRUNTÓW (stan istniejący) 

W oparciu o zestawienie gruntów miasta Puszczykowa oraz inwentaryzację terenu zgodne ze stanem 
na dzień 01.07.2015r. Bilans terenów według kategorii zagospodarowania przedstawia poniższa 
tabela: 
 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA PUSZCZYKOWA – BILANS 
 

TABELA NR 3 - BILANS TERENÓW WG RODZAJÓW UŻYTKOWANIA (stan istniejący)

Tereny wg użytkowania: Powierzchnia w ha

Udział % w ogólnej 

powierzchni miasta 

Puszczykowa

użytki rolne, w tym: 202,00 12,30%

grunty orne 151,00 9,20%

sady 0,00 0,00%

łąki trwałe 28,00 1,71%

pastwiska 23,00 1,40%

lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione 810,00 49,33%

grunty wód powierzchniowych płynących i stojących 34,00 2,07%

tereny zabudowane i zurbanizowane, w tym: 454,00 27,65%

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 280,52 17,08%

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 3,77 0,23%

tereny zabudowy usługowej 26,32 1,60%

tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej 8,46 0,52%

tereny zabudowy przemysłowej, baz składów i magazynów 12,27 0,75%

tereny rekreacyjno - sportowe 10,59 0,65%

tereny zurbanizowane Bp 86,18 5,25%

tereny pozostałe (np.cmentarz) 25,89 1,58%

tereny kolejowe i drogowe 96,00 5,85%

grunty pozostałe 46,00 2,80%

RAZEM: 1642,00 100,00%
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3. SZACUNKOWA CHŁONNOŚĆ TERENÓW  POŁOŻONYCH W  PUSZCZYKOWIE W RAMACH OBSZARU O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE 
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ (art.10 ust.5 pkt 2) 
Przy obliczaniu chłonności terenów położonych w Puszczykowie w ramach obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wzięto pod 
uwagę wszystkie tereny zurbanizowane BP, ale jeszcze nie zagospodarowane. Założono również że uruchomienie tych obszarów nie będzie się wiązało z konieczności 
realizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Cały teren brutto terenów zurbanizowanych Bp został potraktowany jako możliwy do zagospodarowania 
i zainwestowania. 
Przyjęto, iż 75%  omawianych terenów będzie przeznaczone pod  budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a pozostałe 25% - pod zabudowę mieszkaniowo-
usługową oraz zabudowę rekreacyjno-sportową. 
Poniższa tabela pokazuje rezultaty szacunku chłonności terenów położonych w Puszczykowie w ramach istniejącej zwartej strukturze z podziałem na funkcje. Do jej 
oszacowania przyjęto następujące założenia: 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – średni procent powierzchni zabudowy na poziomie 15% powierzchni całego terenu, 2 kondygnacje nadziemne, 
powierzchnia użytkowa zabudowy stanowi 80% powierzchni zabudowy razy liczba kondygnacji; 

− dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – średni procent powierzchni zabudowy na poziomie 20% powierzchni całego terenu, 2 kondygnacje nadziemne, 
powierzchnia użytkowa zabudowy stanowi 80% powierzchni zabudowy razy liczba kondygnacji; 

− dla zabudowy rekreacyjno-sportowej – średni procent powierzchni zabudowy na poziomie 25% powierzchni całego terenu, 1 kondygnacja nadziemna, 
powierzchnia użytkowa zabudowy stanowi 80% powierzchni zabudowy razy liczba kondygnacji. 

 
TABELA NR 4 - BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ (istniejąca struktura funkcjonalno-przestrzenna)  

Tereny zabudowane Powierzchnia [ha]

Udział % w ogólnej 

powierzchni miasta 

Puszczykowa

procent 

powierzchni 

zabudowy

szacunkowa 

powierzchnia 

zabudowy [m2]

przeważająca 

liczba 

kondygnacji

procent 

powierzchni 

użytkowej 

zabudowy / 

budynku w 

stosunku do 

powierzchni 

zabudowy

szacunkowa 

chłonność terenu 

wyrażona w 

powierzchni 

użytkowej 

zabudowy [m2]

tereny w ramach istniejącej wykształconej zwartej struktury 

funkcjonalno - przestrzennej z możliwością lokalizowania nowej 

zabudowy z podziałem na funkcje zabudowy (art.10 ust.5 pkt 2 

uopizp):

86,18 5,2% 142 918,35 217 189,36

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (75% C) 64,64 3,94% 15% 96 956,55 2 80% 155 130,48

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU=25% C-US) 15,81 0,96% 20% 31 611,80 2 80% 50 578,88

tereny zabudowy rekreacyjno-sportowej US 5,74 0,35% 25% 14 350,00 1 80% 11 480,00

tereny zabudowy przemysłowej 0,00 0,00% 0% 0,00 0 0% 0,00  
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Dodatkowo do obliczenia szacunkowej ilości nowych mieszkańców przyjęto: 

− powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na poziomie 1500m2  i zabudowy mieszkaniowo-usługowej  na 
poziomie 2000m2 (średnio działki o powierzchni 1200m2-2000m2); 

− 3 osoby na mieszkanie/dom. 
Ze względu na charakter miasta Puszczykowa i przeważającą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wzięto po uwagę że na nowych terenach będzie realizowana 
tylko zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, stanowiąca kontynuację struktury przestrzennej Puszczykowa. 
 
TABELA NR 5 - CHŁONNOŚĆ TERENU W RAMACH ISTN. STRUKTURY - SZACUNKOWA liczba NOWYCH MIESZKAŃCÓW

Tereny zabudowane Powierzchnia [ha]
szacunkowa wielkość 

działek [m2]

szacunkowa liczba 

działek

szacunkowa 

liczba nowych 

mieszkańców, 

przy założeniu 3 

os./1 

mieszkanie lub 

dom
tereny w ramach istniejącej wykształconej zwartej struktury 

funkcjonalno - przestrzennej z możliwością lokalizowania nowej 

zabudowy z podziałem na funkcje zabudowy (art.10 ust.5 pkt 2 

uopizp):

86,18 510 1 530

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (75% C) 64,64 1500 431 1293

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU=25% C-US) 15,81 2000 79 237

tereny zabudowy rekreacyjno-sportowej US 5,74 - - -

tereny zabudowy przemysłowej 0,00 - - -  
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4. SZACUNKOWA CHŁONNOŚĆ TERENÓW  POŁOŻONYCH W  PUSZCZYKOWIE W RAMACH OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH W PLANACH MIEJSCOWCYH POD 
ZABUDOWĘ INNYCH NIŻ WYMIENIONE ART.10 UST. 5 PKT 2 UOIZP (art.10 ust.5 pkt 3) 
Przy obliczaniu chłonności terenów położonych w Puszczykowie w ramach obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę wzięto pod uwagę 
wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie (zestawienie obowiązujących mpzp znajduje się w części uwarunkowań 

pkt 1.6 Ruch budowlany).  Ze względu na fakt iż, obszar miasta Puszczykowa w zapisach miejscowych planów  rozwija się diametralnie różnie, dlatego w tabelach 6 i 7 
dokonano sztucznego podziału na dwa obszary: Puszczykowo, rozwijające się intensywniej, i Stare Puszczykowo, o ekstensywniej zabudowie. 
Założono również, że uruchomienie większości nowych obszarów  inwestycyjnych na terenie Starego Puszczykowa będzie się wiązało z koniecznością realizacji 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. W związku z powyższym 20% powierzchni terenów brutto, położonych w obrębie Starego Puszczykowa, przeznaczono na 
realizację komunikacji oraz rezerwę terenów pod infrastrukturę techniczną. Dla pozostałej powierzchni oszacowano chłonność terenu w podziale na funkcje zabudowy, 
uwzględniając ustalenia miejscowych planów zagospodarowania. Należy nadmienić jednak, że do sporządzenia tego bilansu przyjęto pewien stopień ogólności zapisów 
aktów prawa miejscowego. Wskaźniki urbanistyczne zapisane w miejscowych planach uśredniono, w żadnym wypadku nie wpisywano wartości skrajnych tj. 
maksymalnych. 
Poniższa tabela nr 6 pokazuje rezultaty szacunku chłonności terenów położonych w Puszczykowie w ramach obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod 
zabudowę wykluczając już tereny objęte szacunkiem w ramach istniejących struktur przestrzennych miasta (tabela nr 2 i 3). Do jej oszacowania przyjęto następujące 
założenia: 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (obręb Stare Puszczykowo) – średni procent powierzchni zabudowy na poziomie 10% powierzchni całego terenu, 
2 kondygnacje nadziemne, powierzchnia użytkowa zabudowy stanowi 80%  powierzchni zabudowy razy liczba kondygnacji; 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (obręb Puszczykowo) – średni procent powierzchni zabudowy na poziomie 10-20% powierzchni całego terenu, w 
zależności od wielkości działki, 2 kondygnacje nadziemne, powierzchnia użytkowa zabudowy stanowi 80%  powierzchni zabudowy razy liczba kondygnacji; 

− dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – średni procent powierzchni zabudowy na poziomie 20% powierzchni całego terenu, 2 kondygnacje nadziemne, 
powierzchnia użytkowa zabudowy stanowi 80%  powierzchni zabudowy razy liczba kondygnacji; 

− dla zabudowy usługowej – średni procent powierzchni zabudowy na poziomie 30% powierzchni całego terenu, 2 kondygnacje nadziemne, powierzchnia 
użytkowa zabudowy stanowi 80%  powierzchni zabudowy razy liczba kondygnacji; 

− dla zabudowy rekreacyjno-sportowej – średni procent powierzchni zabudowy na poziomie 40% powierzchni całego terenu, 1 kondygnacja nadziemna, 
powierzchnia użytkowa zabudowy stanowi 80%  powierzchni zabudowy razy liczba kondygnacji. 
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TABELA NR 6 - BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH MPZP

Tereny zabudowane Powierzchnia [ha]

Udział % w ogólnej 

powierzchni miasta 

Puszczykowa

procent 

powierzchni 

zabudowy*

szacunkowa 

powierzchnia 

zabudowy [m2]

przeważająca 

liczba 

kondygnacji

procent 

powierzchni 

użytkowej 

zabudowy / 

budynku w 

stosunku do 

powierzchni 

zabudowy

szacunkowa 

chłonność terenu 

wyrażona w 

powierzchni 

użytkowej 

zabudowy [m2]

tereny w ramach obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, inne niż wymienione w art.10 ust.5 

pkt 2 uopizp

84,25 5,13% 92 938,65 146 020,89

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, w tym: 64,68 3,94%

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN 51,74 3,15% 10% 51 740,59 2 80% 82 784,95

potrzebna komunikacja wewnętrzna 12,94 0,79% - - - - -

 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej U/MN, MN-P 4,86 0,30%

zabudowa mieszkaniowo-usługowa U/MN, MN-P 3,88 0,24% 20% 7 768,16 2 80% 12 429,06

potrzebna komunikacja wewnętrzna 0,97 0,06% - - - - -

tereny zabudowy rekreacyjno-sportowej US 0,84 0,05% 40% 3 351,20 1 80% 2 680,96

tereny zabudowy usługowej U 5,45 0,33% 30% 16 335,00 2 80% 26 136,00

tereny zabudowy przemysłowej P 0,00 0,00% 0% 0,00 0 0% 0,00

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 2,58 0,16% 20% 5 158,40 2 80% 8 253,44

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 2,68 0,16% 10% 2 675,30 2 80% 4 280,48

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 0,90 0,05% 15% 1 350,00 2 80% 2 160,00

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 2,28 0,14% 20% 4 560,00 2 80% 7 296,00

OBRĘB STARE PUSZCZYKOWO

OBRĘB PUSZCZYKOWO

*wartość procentu powierzchni zabudowy jest uśredniona, zatem niższa niż maksymalna wartość wyznaczona w miejscowym planie  

 
Dodatkowo do obliczenia szacunkowej ilości nowych mieszkańców przyjęto: 

− powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo-usługowej  na poziomie 1200m2 do 
2500 m2, w zależności o 

− 3 osoby na mieszkanie/dom. 
Ze względu na charakter miasta Puszczykowa i przeważającą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wzięto po uwagę że na nowych terenach będzie realizowana 
tylko zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, stanowiąca kontynuację struktury przestrzennej Puszczykowa. 
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TABELA NR 7 - CHŁONNOŚĆ TERENÓW WYNIKAJĄCYCH Z MPZP- SZACUNKOWA liczba NOWYCH MIESZKAŃCÓW

Tereny zabudowane Powierzchnia [ha]
szacunkowa wielkość 

działek [m2]

szacunkowa liczba 

działek

szacunkowa 

liczba nowych 

mieszkańców, 

przy założeniu 3 

os./1 

mieszkanie lub 

dom
tereny w ramach obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, inne niż wymienione w art.10 ust.5 

pkt 2 uopizp

272 816

OBRĘB STARE PUSZCZYKOWO

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, w tym: 51,74 2500 207 621

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej U/MN, MN-P 3,88 2500 16 47

OBRĘB PUSZCZYKOWO

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 2,58 1700 15 46

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 2,68 2500 11 32

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 0,90 2000 5 14

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 2,28 1200 19 57  
 
 
5. PORÓWNANIE MAKSYMALNEGO W SKALI GMINY ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ ZABUDOWĘ Z CHŁONNOŚCIAMI TERENÓW W ISTNIEJĄCYCH STRUKTURACH 

PRZESTRZENNYCH MIASTA ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (art.10 ust5. pkt4) 
Dokonując porównania maksymalnego zapotrzebowania w skali miasta na nową zabudowę z chłonnościami terenów w istniejących strukturach przestrzennych miasta 
oraz obszarami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art.10 ust5. pkt4) przyjęto, że powierzchnia terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej będzie się w połowie zaliczać do terenów zabudowy mieszkaniowej i w połowie do terenów zabudowy usługowej. 
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TABELA NR 8 - PORÓWNANIE

Tereny zabudowane

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinna 

tereny zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowa 

tereny zabudowy 

rekreacyjno-

sportowej US

tereny 

zabudowy 

usługowej

tereny 

zabudowy 

przemysłowej

maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie  na nową zabudowę 

(art. 10 ust.5 pkt 1) 46800 78000 0
tereny w ramach istniejącej wykształconej zwartej struktury 

funkcjonalno - przestrzennej z możliwością lokalizowania nowej 

zabudowy z podziałem na funkcje zabudowy (art.10 ust.5 pkt 2 

uopizp):

155130,48 25289,44 11480,00 25289,44 0,00

tereny w ramach obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, inne niż wymienione w art.10 ust.5 

pkt 2 uopizp (art. 10 ust.5 pkt 3)

104774,87 6214,53 2680,96 32350,53 0,00

PORÓWNANIE: 32639,04 20360,03 0,00

Tereny zabudowy wyrażone w powierzchni użytkowej zabudowy [m2] z podziałem na poszczególne 

funckje

312000,00

20590,68  
 
Dodatni wynik porównania oznacza, że istnieje konieczność wyznaczenia nowych obszarów w studium poza terenami branymi pod uwagę w bilansie tj. obszarami w 
ramach  istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej i wynikających z obowiązujących planistycznych dokumentów. Zapotrzebowanie na tereny pod zabudowę 
dotyczą zarówno terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- lub  wielorodzinnej, terenów  pod zabudowę usługową i rekreacyjno-sportową. Brakujące ilościowe 
wartości zapisane w tabeli nr 8 wyrażone są w m2 powierzchni użytkowej zabudowy danej funkcji. Są to wartości szacunkowe.  
Szczegółowa lokalizacja i wielkość nowych terenów inwestycyjnych powinna wynikać ze szczegółowej analizy uwarunkowań przestrzennych i funkcjonalnych miasta 
oraz po części odpowiadać na pojawiające się potrzeby i wnioski mieszkańców. 
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa istnieje kilka terenów, które nie zostały ujęte, ani w 
pierwszej grupie badanych terenów pod zabudowę (w ramach zwartej jednostki) ani w drugiej (uchwalone mpzp). W ramach dalszych opracowań funkcjonalno-
przestrzennych sugeruje się, aby obszary nowej zabudowy zlokalizowane poza tymi dwoma grupami, pokrywały się z terenami przeznaczonymi w obowiązującym 
studium pod zabudowę. W ten sposób zachowana zostanie ciągłość polityki przestrzennej miasta. Jeśli te tereny nie odpowiedzą na zapotrzebowanie na nową 
zabudowę należy uruchamiać kolejne. 
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6. ART.10 UST. 5 PKT 5 a i b 
Puszczykowo jest praktycznie w całości skomunikowane. W ostatnich latach zostało 
wybudowanych większość dróg podrzędnych. Tereny obecnie zainwestowane są zaopatrzone w 
infrastrukturę techniczną (sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną itd.). Potrzeby 
infrastrukturalne są w mieście wykonywane na bieżąco. Dalsze finasowanie rozbudowy sieci i 
budowy dróg nie będzie stanowiło problemu dla miasta, oczywiście przy zachowaniu etapowości 
działań związanych z ekspansją zabudowy. Pieniądze na dalszy rozwój pochodzić będą z budżetu 
miasta, m.in. z podatków od nieruchomości. 
Baza oświatowa jest w Puszczykowie wystarczająca i mocno rozbudowana.  Na terenie miasta 
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 Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego, (podlegające samorządowi 

gminnemu) 
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. 
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 pięć aptek.  

Reasumując, na dzień dzisiejszy liczba funkcji usługowej – oświaty i opieki zdrowotnej jest 
wystarczająca. Zakłada się również iż mimo dalszego rozwoju przestrzennego miasta nie będzie 
istniała potrzeba rozbudowy obiektów oświatowych na terenie Puszczykowa. Istniejące jednostki 
są wystarczające dla całego docelowego rozwoju. Podobnie wygląda sfera sportu i rekreacji, 
stanowiąca w dzisiejszych czasach dość ważny element społecznego życia. Powstająca od wielu 
lat sieć kompleksów sportowych i rekreacyjnych w Puszczykowie takich jak korty tenisowe Hala 
Angie, Sportoteka, kompleks basenowy + Spa, boiska sportowe czy klub jeździecki, wydają się być 
wystarczającą bazą. Uzupełnianie jej jest też możliwe w ramach rosnących potrzeb mieszkańców 
np. o kompleks basenów.  
 

7. ART.10 UST. 6 
W przypadku Puszczykowa potrzeby inwestycyjne wynikające z konieczności realizacji zadań 
własnych , związanych z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach: o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach miasta oraz przeznaczonych w 
miejscowych planach i poza nimi, nie przekraczają możliwości finansowania miasta. W związku z 
powyższym nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w celu dostosowania zapotrzebowania na 
nową zabudowę do możliwości finansowania przez miasto wykonania sieci komunikacyjnej i 
infrastruktury technicznej i społecznej..  
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8. BILANS TERENÓW WG OKREŚLONYCH W OBOWIĄZUJĄCYM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - KIERUNKI PRZEZNACZENIA 
 
 
 
 

9. BILANS TERENÓW WG OKREŚLONYCH W PROJEKCIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GRUDZIEŃ 2015) - KIERUNKI PRZEZNACZENIA 

 

PRZEZNACZENIE W STUDIUM: symbol

powierzchnia 

[ha]

procent w 

skali miasta

tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej UM 1,50 0,09%

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU, MU* 58,96 3,59%

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M1 243,68 14,84%

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M2 305,30 18,59%

tereny zabudowy usługowej- usług nieuciążliwych, 

usług kultu religijnego U1, Uk, U* 27,71 1,69%

tereny zabudowy  usługowej U2 4,91 0,30%

tereny zabudowy usługowej - usług administracji Ua 18,85 1,15%

tereny usług sportu i rekreacji US1 10,94 0,67%

tereny usług sportu i rekreacji US2 27,55 1,68%

tereny usług turystyki UT 15,10 0,92%

cmentarz ZC 8,15 0,50%

tereny zieleni urządzonej ZP 41,02 2,50%

tereny infrastruktury technicznej NO, I 10,66 0,65%

teren zieleni - lasy, dolesień ZL 740,54 45,10%

teren zieleni otwartej ZO 71,00 4,32%

tereny wód WS 34,00 2,07%

pozostałe tereny 22,15 1,35%

RAZEM: 1642,00 100%
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Diagram I. BILANS WSZYSTKICH TERENÓW

tereny zabudowy usługowo-
mieszkaniowej - UM

tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej - MU, MU*

tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - M1

tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - M2

tereny zabudowy usługowej - usług
nieuciążliwych, usług kultu religijnego
- U1,Uk

tereny zabudowy  usługowej - U2

tereny zabudowy usługowej - usług
administracji - Ua

tereny usług sportu i rekreacji - US1

tereny usług sportu i rekreacji - US2

tereny usług turystyki - UT

cmentarz - ZC

tereny zieleni urządzonej - ZP

tereny infrastruktury technicznej - N, I

tereny zieleni - lasy, dolesień - ZL

tereny zieleni otwartej - ZO

tereny wód

pozostałe tereny
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Diagram II. BILANS TERENÓW POD ZABUDOWĘ

tereny zabudowy usługowo-
mieszkaniowej - UM

tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej - MU, MU*

tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - M1

tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - M2

tereny zabudowy usługowej - usług
nieuciążliwych, usług kultu
religijnego - U1,Uk

tereny zabudowy  usługowej - U2

tereny zabudowy usługowej - usług
administracji - Ua

 
 

  
 

 


