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Rola integracji planowania przestrzennego na poziomie 
metropolitalnym w adaptacji do zmian klimatycznych  

Przykład Metropolii Poznań 
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Adaptacja do zmian klimatu - działania: 

 
- Naukowo-badawcze 

- Prawno-polityczne 

- Planistyczno-strategiczne 

- Organizacyjne 

- Technicznologiczne 

- Edukacyjno-informacyjne 

- Monitorujące, ewaluujące, kontrolujące 
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Adaptacja a planowanie przestrzenne 

Adaptacja do zmian to dostosowanie systemów, zarówno 

naturalnych, jak i antropogenicznych, do aktualnych bądź prognozowanych 
skutków zmieniających się warunków klimatycznych.  

Planowanie przestrzenne to działalność zmierzająca do 

racjonalnego zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem bieżących          
i przyszłych potrzeb społeczeństwa. Polega na optymalnym wykorzystaniu 
naturalnych i nabytych cech obszarów i racjonalnym rozmieszczeniu w 
przestrzeni sił wytwórczych, osadnictwa , urządzeń usługowych … – 
przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. 
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Istotne wyzwania planowania przestrzennego            
w obszarach metropolitalnych 

 
 Redystrybucja ludności, migracje do strefy podmiejskiej 

 Rozpraszanie terenów mieszkaniowych (urban sprawl) 

 Nowe tereny inwestycyjne (green field) 

 Antropopresja na tereny przyrodnicze 

 Zatracanie cennych przyrodniczo zasobów metropolii 

 Degradacja obszarów kulturowych, w tym walorów 
krajobrazowych 

 Dysfunkcje systemu transportowego, niedorozwój transportu 
publicznego 

 Wzrost codziennych migracji, kongestia transportowa 
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Porozumienie 
Aglomeracja 
Poznańska 
2007 

Stowarzyszenie 
2010 

2014 MOF 
Poznania 
Związek ZIT 

„Ścieżka integracji” w Metropolii Poznań 
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Zmiany liczby ludności 2000 – 2015 (2002=100%) 





Planowanie w obszarach metropolitalnych - 
podstawy prawne 
 
1/ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - Plan zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego 
ośrodka wojewódzkiego (art. 39 ust. 6 UPZP). 

 

2/ Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim – Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego związku metropolitalnego (Art. 23) 
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Soft planning for soft spaces 

Miękkie planowanie przestrzenne odnosi się do rodzaju 
planowania, która nie jest oparte na aktach prawnych 
lub finansowych a jedynie odnosi się do nieformalnych 
sposobów działania i do wspólnego visioning. 

                                 Waterhout, 2010 

                    Soft Spaces and Governance: The Transformation of Planning  

Planowanie przestrzeni "miękkich" w oparciu o 
konsensus polityczny i dobrowolną współpracą gmin             
                                                Haughton &Allmendinger 2009 
                                                     The Soft Spaces of Local Economic Development 
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Cele projektu 
 

• Opracowanie spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej 
zintegrowane podejście, Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań.  

• Opracowanie zasad wdrażania ustaleń Koncepcji do studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

• Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko w odniesieniu do 
skutków wprowadzenia ustaleń Koncepcji w życie.  
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Zintegrowane podejście 

 

Planowanie 
metropolitalne 

Integracja 
terytorialna 

Obszar funkcjonalny 
(metropolitalny) 

Integracja 
funkcjonalna 

Koordynacja rozwoju 
funkcji  i sieci, 

szczególnie 
ponadlokalnych 

Integracja 
planistyczna 

Koncepcja - Strategia 
Metropolia Poznań 2020 

- Strategia ZIT 

Integracja 
instytucjonalna 

Samorządy 3 szczebli, 
instytucje, organizacje 
działające na obszarze 

Metropolii 
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Akademia Metropolitalna – Metropolitalne Forum Planistyczne 
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Metropolitalne dokumenty planistyczne 
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Zakres opracowania 
1. Przegląd dokumentów planistycznych i strategicznych na obszarze opracowania, w tym 

dokumentów lokalnej polityki przestrzennej. 

2. Uspójnienie dokumentów planistycznych w granicach obszaru opracowania na 
poziomie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
(jednolita baz informacyjna).  

3. Zasady rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań w oparciu o wytyczne dokumentów 
polityki przestrzennej kraju (KPZK 2030).  

4. Wskazanie obszarów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu 
kulturowego, w tym obszarów z postulowanym zakazem zabudowy, proponowanych do 
objęcia formami ochrony przyrody oraz wskazanymi do zadrzewień i zalesień. 

5. Określenie kierunków użytkowania terenów rolniczych. 

6. Wskazanie działań, mających na celu zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na 
obszarze metropolii. 

7. Określenie stanu i kierunków zagospodarowania obszarów turystycznych, w tym przede 
wszystkim doliny rzeki Warty. 
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Mozaika 

SUiKZP 
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Standaryzacja ustaleń 

SUiKZP gmin 
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   Zasady rozwoju przestrzennego metropolii  

1. Zasada zintegrowanego planowania przestrzennego i społeczno-
gospodarczego 

2. Zasada zrównoważonego rozwoju terytorialnego 

3. Zasada racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego 

4. Zasada zwartej Metropolii 

5. Zasada pierwszeństwa regeneracji terenów zainwestowanych nad 
zajmowaniem terenów pod nową zabudowę 

6. Zasada bilansowania potrzeb społeczno-gospodarczych i planowania nowych 
terenów inwestycyjnych 

7. Zasada równoległej realizacji celów publicznych i prywatnych 

8. Zasada dobrego dostępu do usług na obszarze całej Metropolii 

9. Zasada energooszczędności struktur przestrzennych 

10. Zasada koordynacji planowania przestrzennego i spójnego zarządzania 
infrastrukturą komunalną 

 
 IX KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE 

Klimatyczna Metropolia Poznań, MTP 16-17 kwietnia 2018 r. 



Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań  
PODEJŚCIE ZINTEGROWANE 

 

Zakres opracowania 
1. Przegląd dokumentów planistycznych i strategicznych na obszarze opracowania, w tym 

dokumentów lokalnej polityki przestrzennej. 

2. Uspójnienie dokumentów planistycznych w granicach obszaru opracowania na poziomie 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (jednolita 
baz informacyjna).  

3. Zasady rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań w oparciu o wytyczne dokumentów 
polityki przestrzennej kraju (KPZK 2030).  

4. Wskazanie obszarów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu 
kulturowego, w tym obszarów z postulowanym zakazem zabudowy, proponowanych 
do objęcia formami ochrony przyrody oraz wskazanymi do zadrzewień i zalesień. 

5. Określenie kierunków użytkowania terenów rolniczych. 

6. Wskazanie działań, mających na celu zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na 
obszarze metropolii. 

7. Określenie stanu i kierunków zagospodarowania obszarów turystycznych, w tym 
przede wszystkim doliny rzeki Warty. 
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Zakres opracowania 

8. Analiza chłonności terenów dotychczas wyznaczonych w dokumentach gminnych pod 
rozwój funkcji mieszkaniowych.  

9. Wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, 
usługowych i produkcyjnych w oparciu o analizę możliwości wyposażenia terenów w 
niezbędną infrastrukturę techniczną. 

10. Wskazanie obszarów zdegradowanych, wymagających pilnych działań 
rewitalizacyjnych. 

11. Kierunki rozwoju transportu publicznego z uwzględnieniem ustaleń projektu planu 
transportowego miasta Poznania i powiatu poznańskiego. 

12. Kierunki rozwoju sieci kolejowej, przede wszystkim w oparciu o koncepcję kolei 
metropolitalnej. 

……. 

23. Syntetyczne ujęcie zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie priorytetowych                                                                       

      działań kierunkowych na obszarze Metropolii Poznań. 
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Kształtowanie zielonej 
infrastruktury 
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obszary o znaczeniu priorytetowym wskazane do ochrony

obszary o znaczeniu istotnym wskazane do restrykcji w zainwestowaniu

obszary wskazane do wzmocnienia struktury przyrodniczej/ funkcji korytarzy ekologicznych
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Koncepcja Poznańskiej  
Kolei Metropolitalnej 
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Tereny do 
zainwestowania  
według SUiKZP gmin 
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• „Ambicje” zawarte w studiach gminnych: 

– 3-krotny wzrost terenów mieszkaniowych 

– blisko 7-krotny terenów produkcyjno-usługowych,  

• Jednolite kryteria metropolitalne: 

– wyłączenie terenów kolizyjnych z formami ochrony przyrody  oraz ich 
otulinami, a także położonych na glebach II i III klasy bonitacyjnej.  

– aglomeracje kanalizacyjne 

– dostępność transportowa 

• Pełne zaspokojenie popytu na tereny mieszkaniowe w perspektywie 2030 
r. wymaga wskazania obszarów o łącznej chłonności ok. 300 tys. osób. 

Od inwentaryzacji gminnych ambicji do „wizji 
metropolitalnej” 
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WSKAZANIE PRIORYTETOWYCH 
OBSZARÓW INWESTYCYJNYCH  

- perspektywa 2030 

1. OGRANICZENIA terenów  
do zainwestowania: 

1) wyłączenie terenów kolizyjnych 

z formami ochrony przyrody  

oraz ich otulinami,  

2) wyłączenie terenów położonych 

na glebach II i III klasy 

bonitacyjnej. 
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WSKAZANIE PRIORYTETOWYCH 
OBSZARÓW INWESTYCYJNYCH  

- perspektywa 2030 

1. OGRANICZENIA terenów  
do zainwestowania: 

3) Uwzględnienie terenów 

położonych w obrębie aglomeracji 

ściekowych 

4) Dla terenów usługowo-

produkcyjnych uwzgl. kryterium 

max odległości od węzłów 

komunikacyjnych: 
• 2 km od węzła drogi ekspresowej lub 

autostrady, 

• 1 km od pozostałych dróg krajowych  

i wojewódzkich 

• 1km od przystanków linii kolejowych 
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REKOMENDACJE DLA GMIN 

1) nie wskazywanie kolejnych terenów inwestycyjnych w zmianach studiów do czasu 
zainwestowania potencjału wskazanego w aktualnych dokumentach, 

2) uzupełnianie zabudowy w ramach istniejących jednostek osadniczych, 
3) rozważne uchwalanie planów miejscowych na terenach do zainwestowania, 
4) weryfikacja aglomeracji ściekowych,  
5) weryfikacja form ochrony przyrody, 
6) dla obszarów inwestycyjnych na terenach  zurbanizowanych, nie wskazanych  

w Kierunkach, a niekolidujących z formami ochrony przyrody lub glebami II i III klasy 
bonitacyjnej można traktować jako rezerwę rozwojową do ewentualnego 
uruchomienia po 2030 r. 

7) tereny produkcyjno-usługowe wyznaczone w studiach, nie wskazane  
w Kierunkach z uwagi na położenie poza aglomeracjami kanalizacyjnymi mogą 
zostać uruchomione pod zagospodarowanie w przypadku pojawienia się dużego 
inwestora, który będzie w stanie wykonać na własny koszt uzbrojenie danego 
terenu. 
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I nagroda dla Stowarzyszenia  
Metropolia Poznań za projekt KKRPMP  
w konkursie  
Razem dla Rozwoju 
Samorządowy Lider Zarządzania 2015  



2017 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów w kategorii 
osiągnięcia naukowo-techniczne 
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System wdrażania ustaleń Koncepcji Kierunków Rozwoju 
Przestrzennego Metropolii Poznań 



Koordynacja planowania przestrzennego 
Start: 21.02.2017 

 



Rola Metropolitalnej Komisji Planistycznej w kontekście 
adaptacji do zmian klimatu 

• Powołana przez Radę Metropolii w dniu 21 lutego 2017 r. (uchwały nr 
6/2017 i 7/2017)  jako element systemu wdrażania Koncepcji Kierunków 
rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań  

• Organ doradczy Stowarzyszenia w zakresie polityki przestrzennej 

• Skład Komisji – 13 członków (naukowcy, samorządowcy, urbaniści) 

• Opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin (22) Stowarzyszenia pod kątem zgodności z 
Koncepcją Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań 

• Do tej pory Komisja zaopiniowała 12 zmian częściowych lub całościowych 
studiów 

• Działania Komisji w kontekście adaptacji do zmian klimatu to opinie do 
studiów wskazujące na konieczność: 

- sytuowania zabudowy w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej (w tym komunikacji publicznej) 

- ochrony terenów zielonych, rolniczych, szczeg. korytarzy ekologicznych 
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Dotychczasowe doświadczenia, problemy 

• Prognozowanie zapotrzebowania (demografia, standard 
mieszkaniowy) i bilans chłonności (wskaźniki) 

- w większości przypadków racjonalne analizy, choć zdarzały się 
„operacje matematyczne” generujące zapotrzebowanie na 
nowe tereny  

• Wyznaczanie zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej  

- w większości przypadków racjonalne analizy, choć zdarzają się            
zapisy sprzeczne z ustaleniami KKRPMP w zakresie 
wyznaczania zwartej struktury funkcjonalno – przestrzennej  

• Analiza możliwości finansowych  

- de facto pomijana, gminy nie analizują w  żaden sposób 
kosztów suburbanizacji 

 



www.planowanie.metropoliapoznan.pl 
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