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Analiza lokalizacji schroniska – kryteria brane pod uwagę przy 

wyborze lokalizacji schroniska 

- trwały zarząd lub zarząd; 

- użytkowanie wieczyste 

- trwały zarząd lub zarząd; 

- trwały zarząd lub zarząd, gospodarowanie zasobem 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnymi powiatowymi 
i wojewódzkimi zasobami nieruchomości; 

- użytkowanie wieczyste; 

- użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub zarząd; 

- wykonywanie praw własności Skarbu Państwa i innych praw 
rzeczowych (np. przez AWRSP, WAM, AMW) 

- gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 
oraz gminnymi powiatowymi i wojewódzkimi zasobami 
nieruchomości;  

- gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 
oraz gminnymi powiatowymi i wojewódzkimi zasobami 
nieruchomości, użytkowanie 

- gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 
oraz gminnymi powiatowymi i wojewódzkimi zasobami 
nieruchomości;  

- użytkowanie wieczyste, gospodarowanie zasobem 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnymi powiatowymi 
i wojewódzkimi zasobami nieruchomości; 

- użytkowanie 

Własność działek 

Miasto Poznań Skarb Państwa 

Studium 

Tereny o funkcji usługowej 

Wskazane przez MPU tereny inwestycyjne 

Do zainwestowania Do doinwestowania 

Wyłączenie rodzajów władania 

Rodzaj władania (uwzględnione) 



Analiza lokalizacji – weryfikacja wyznaczonych terenów 

konieczność porozumienia z 

sąsiednią gminą; w granicach 

Poznania ok. 3,5 ha 

pow. 18,5 ha, 

zbyt wartościowy 

działki do doinwestowania, do 7 ha 

działki do doinwestowania, powyżej 7 ha 

działki do zainwestowania, do 7 ha 

działki do zainwestowania, powyżej 7 ha 

przeznaczanie pod MN/U lub MW/U  

przeznaczenie pod U/P 

Bridgestone – teren inwestycyjny 

teren objęty oprac. mpzp „Strefa  

przemysłowa przy ul. Bałtyckiej”  

- przeznaczony do sprzedaży 

teren wartościowy dla rozwoju   

  zajezdni; pow. tylko 4,5 ha 

mpzp terenów Poznańskiego Centrum Logistycznego  

Franowo-Żegrze – tereny inwestycyjno-przemysłowe 

dyskwalifikacja ze względu na geometrię działek 

teren pod GPZ, zbyt mały 

dyskwalifikacja ze względu na wielkość 
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6a 

Analiza lokalizacji – tereny wyznaczone do pogłębionej analizy 

działki do doinwestowania, do 7 ha 

działki do doinwestowania, powyżej 7 ha 

działki do zainwestowania, do 7 ha 

działki do zainwestowania, powyżej 7 ha 

przeznaczanie pod MN/U lub MW/U  

przeznaczenie pod U/P 

6b 

 4 



Kryteria oceny: 

• geometria działki 

• dostępność komunikacji publicznej 

• planowane zagospodarowanie (w tym zapisy mpzp) 

• aktualne zagospodarowanie w granicach lokalizacji 

• istniejąca zabudowa w otoczeniu (zgodnie z rozporządzeniem dot. prowadzenia schronisk) 

• ocena standardów akustycznych (z uwzględnieniem oddziaływania hałasu na zwierzęta) 

 

 

 

Analiza lokalizacji schroniska 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 

czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt: 

„Schronisko dla zwierząt powinno być zlokalizowane w miejscu 

oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektów 

użyteczności publicznej, (…)” 

 

Interpretacja Głównego Lekarza Weterynarii: 
 

• siedziby ludzkie można odnosić do obiektów przeznaczonych 

do stałego lub czasowego zamieszkania, ale termin nie 

powinien obejmować takich miejsc jak: garaże, wiaty, szopy, 

altanki, itd. 

• natomiast obiekty użyteczności publicznej można rozumieć 

jako budynki użyteczności publicznej, co skutkuje 

uwzględnieniem wszystkich funkcji usługowych 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 

Ocena akustyczna 

 

Warunki akustyczne zostały wyznaczone na podstawie dodatkowo 

sporządzonej w MPU analizy akustycznej, w której przyjęto 

standardy akustyczne dla zwierząt jak dla ludzi (bo dla zwierząt 

nie istnieją żadne regulacje). 

 

Uwzględniono odmienną specyfikę poszczególnych rodzajów 

hałasu, np. lotniczy w porównaniu do kolejowego jest dla zwierząt 

bardziej niekorzystny ze względu na zakres częstotliwości oraz 

mocno podwyższone oddziaływanie podczas startów i przelotów 

(hałas uderzeniowy), który nie jest widoczny w uśrednionych 

wartościach map akustycznych. 

 



Analiza lokalizacji schroniska 



Analiza lokalizacji – podsumowanie 

nr lokalizacja 
pow. 

[ha] 
rekomendacja 

1 pomiędzy lotniskiem Ławica, a Torem Poznań 25,1 

2 pomiędzy lotniskiem Ławica, a południową częścią Smochowic 21,6 

3 pomiędzy lotniskiem Ławica, a ul. Dąbrowskiego 10,3 

4 w rejonie ulic Lutyckiej i Koszalińskiej (Strzeszyn)  17,4 

5 Kobylepole 7,3 

6a pomiędzy lotniskiem Krzesiny, a autostradą A2  6,4 

6b pomiędzy lotniskiem Krzesiny, a autostradą A2  7,2 



Lokalizacja, sytuacja planistyczna, ortofotomapa, granica mpzp 
(uchwała nr XXII/192/V/2007 RMP z 25 września 2007 r.) 

Powierzchnia: ok. 13,6 ha  

granica mpzp „Wschodni klin zieleni A” część B w Poznaniu 

granica mpzp „Wschodni klin zieleni A” część B w Poznaniu 

mpzp „Wschodni 

klin zieleni A” 

część A 

mpzp w opracowaniu 

mpzp uchwalone 

granica mpzp „Wschodni klin zieleni A” część B 

mpzp terenów  

„rejonu ul. 

Darzyborskiej” 

mpzp  obszaru  

„III rama 

komunikacyjna 

odcinek 

wschodni" 

mpzp „Michałowo 

– Kobylepole  

– część 

wschodnia" 

mpzp „Wschodni 

klin zieleni B" 



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   

Akt prawa miejscowego 

1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 25.09.2007 r. 
2. Ogłoszenie w prasie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz o terminie i miejscu zbierania 

wniosków 
3. Zbieranie wniosków do planu (termin składania wniosków 10.10.-31.10.2007 r.) zakończone rozpatrzeniem 

wniosków przez Prezydenta Miasta. 
4. Sporządzenie projektu planu,  

 Konsultacje społeczne (pozaustawowe) + opiniowanie projektu z jednostkami miejskimi Zaopiniowanie i 
uzgodnienie projektu planu przez właściwe organy i instytucje 

5. Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z opinii i uzgodnień 
6. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu dyskusji 

publicznej oraz o terminie i miejscu składania uwag  
7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu – przez co najmniej 21 dni i przeprowadzenie w tym czasie 

dyskusji publicznej 
8. Możliwość składania uwag do projektu planu – przez co najmniej 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu 

planu do publicznego wglądu 
9. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z uwzględnionych 

uwag 
10. Przedstawienie Radzie Miasta projektu planu do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag 
11. Uchwalenie przez Radę Miasta planu wraz z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag 
12. Przekazanie uchwalonego planu Wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi i publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
 
  Plan wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Procedura na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 



Struktura własności terenu 

Miasto Poznań 

Skarb Państwa 

Własności: 

Osoba fizyczna 

Spółdzielnia mieszkaniowa,  

osoba fizyczna 

Spółka handlowa,  

osoba fizyczna 

Miasto Poznań – użytkowanie 

wieczyste, trwały zarząd lub zarząd 



Studium 2014  

OZNACZENIA:  

U/P - TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ, PRODUKCYJNEJ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW

MN - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ

ZD - TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

kdZ...     - DROGI ZBIORCZE

TERENY DRÓG - UKŁAD PODSTAWOWY

U* - TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ NISKIEJ

TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ POŁOŻONE NA OBSZARACH STRUKTURALNYCH KLINÓW ZIELENI,
NATURA 2000, OBSZARACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ, NA OBSZARACH ATRAKCYJNYCH 

PRZYRODNICZO I KRAJOBRAZOWO LUB SĄSIADUJĄCYCH Z OBSZARAMI CENNYMI PRZYRODNICZO 

(MORASKO - RADOJEWO - UMULTOWO, NARAMOWICE):

TERENY O SPECJALNYCH WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA

kk... - TERENY KOLEJOWE

ZO - TERENY  ZIELENI NIEURZĄDZONEJ, TERENY LEŚNE I DO ZALESIEŃ, UŻYTKI ROLNE, NIEUŻYTKI,
 TERENY ZADRZEWIONE, WODY POWIERZCHNIOWE

TERENY  WYŁĄCZONE Z  ZABUDOWY

I2

GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK

GRANICA MPZP "WSCHODNI KLIN ZIELENI A” CZĘŚĆ B W POZNANIU

TERENY ZAMKNIĘTE

OZNACZENIA INNE

ELEMENTY STRUKTURY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ

STRUKTURALNE KLINY ZIELENI

STACJE / PRZYSTANKI KOLEJOWE

ELEMENTY UKŁADU TRANSPORTOWEGO - ISTOTNE DLA SYSTEMU

PAS OCHRONNY LINII ŁĄCZNOŚCI TELERADIOWEJ

OBSZARY I STREFY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Symbol  

terenu 

  

  

Rodzaj kierunku 

przeznaczenia  

terenu 

kierunek przeznaczenia parametry zabudowy 

Wiodący Uzupełniający  Min. pow. 

nowych 

działek 

budowlanych 

Maks pow. 

zabudowy 

terenu 

Min. pow. 

biologicz-

nie czynna 

terenu 

Wysokość 

budynków 

Uwagi 

U* Tereny 

zabudowy 

usługowej 

niskiej 

Tereny zabudowy 

usługowej (inwestycje 

celu publicznego, 

usługi komercyjne, 

biura) 

Zieleń (parki, skwery, zadrzewienia 

przyuliczne, parki naukowo-techno-

logiczne tereny komunikacji i 

infrastruktury technicznej 

nie określa 

się 

30% 50% niska na etapie planu miejscowego w 

przypadku terenu o funkcji 

usługowej dopuszcza się 

podwyższenie wysokości dla 

dominanty w postaci np.: wieży 

kościoła, dzwonnicy, pływalni, 

usług oświaty 

 

 



Dokumentacja fotograficzna (1.07.2015 r.) 



Dokumentacja fotograficzna 



Inwentaryzacja zieleni (29.04.2015 r.) 

 

• nie odnotowano roślin należących do gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem oraz wymagających ochrony,  

• nie odnotowano drzew pomnikowych, a także takich, które kwalifikowałyby się do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody, 

• przy ogrodzeniu i w pobliżu głównej bramy dawnego gospodarstwa oraz na nasypie ziemnym, od strony ul. Kobylepole, rośnie kilka 

wartościowych czy też wyróżniających się wyglądem drzew, dla których należałoby utrzymać obecne, dogodne warunki wzrostu,  

• zachowanie zadrzewień i zakrzewień na nasypie ziemnym (w tym najwartościowszych pośród nich klonów pospolitych Acer platanoides) 

wpłynie na zapewnieniem stabilności samego nasypu, na którym rosną, 

• zachowanie zadrzewień i zakrzewień umacniających podstawy skarp nasypów kolejowych wpłynie na ustabilizowanie obiektów 

infrastruktury kolejowej, 

• na obszarze opracowania, poza wyżej wyszczególnionymi pojedynczymi wartościowymi egzemplarzami drzew a także zadrzewieniami i 

zakrzewieniami, przeważają liczebnie drzewa (i ich samosiejki) należące do gatunków o niskiej wartości dendrologicznej  



Wydana decyzja o warunkach zabudowy (schronisko) 

Decyzja nr 565/2010  

z 23 czerwca 2010 r. 

 

Wydana dla jednostki budżetowej  

USŁUGI KOMUNALNE w Poznaniu 

 

budynek 

administracyjny 
lecznica dla zwierząt budynki boksów budynek garażu 

powierzchnia zabudowy maksymalnie 26% 

szerokość elewacji frontowej (maksymalna) 37 m 47 m 40 m 21 m 

wysokość  (maksymalna) 7 m; 2 kondygnacje 5,5 m; 2 kondygnacje 5 m; 1 kondygnacja 5 m; 1 kondygnacja 

geometria dachu płaski płaski skośny (20-45o) skośny (20-45o) 

dopuszczenie kondygnacji podziemnej tak tak - - 



Koncepcja funkcjonalno-użytkowa schroniska 



Koncepcja funkcjonalno-użytkowa schroniska 



Dostępność komunikacji publicznej 

analizowana lokalizacja 

zasięg 300 m od przystanków autobusowych (12.08.2015) 



Osoby zameldowane 

Odpowiedź Wydziału Spraw 

Obywatelskich:  

29 czerwca 2015 r. 

 

 

 

Brak osób zameldowanych na 

pobyt czasowy 

 

Brak faktycznej możliwości 

stwierdzenia zameldowań na 

terenie ogrodów działkowych 

 

 

Jedyny bezpośredni konflikt 

zameldowań ze strefą 150 m: 

Stowarzyszenie 

MONAR 

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg punktów adresowych  

na tle strefy 150 m od linii zabudowy z wydanej WZ 

8 -  liczba osób zameldowanych pod danym punktem adresowym 



Uwarunkowania akustyczne 

Komentarz: 
 

 poziomy hałasu kolejowego nie przekraczają wartości dopuszczalnych w środowisku – przyjętych dla schroniska dla zwierząt 

 obie linie kolejowe biegną na nasypach i nie krzyżują się z ul. Kobylepole w jednym poziomie, co pozwala zakładać, że ostrzegawcze sygnały dźwiękowe 

nie są tu używane; nie powinny być także słyszane piski i zgrzyty, związane z hamowaniem pociągów 

 brak uciążliwego akustycznie oddziaływania na sąsiednie tereny zabudowy mieszkaniowej i ogrody działkowe 



Uwarunkowania akustyczne 

Komentarz: 
 

 poziom hałasu samochodowego nie przekraczają wartości dopuszczalnych w środowisku – przyjętych dla schroniska dla zwierząt 

 częściowe oddziaływanie na sąsiednie tereny zabudowy mieszkaniowej i ogrody działkowe 

 



Uwarunkowania akustyczne – ekspertyza zewnętrzna 

źródło: Akustix sp. z o.o. (kwiecień 2014) 



Uwarunkowania akustyczne – ekspertyza zewnętrzna 



Uwarunkowania akustyczne – ekspertyza zewnętrzna 

Główne wnioski: 
 

 obliczenia wykonano z zachowaniem zasady przezorności, uwzględniając czynniki zwiększające emisję hałasu do środowiska względem 

rzeczywistych warunków eksploatacji oraz uwzględniono poprawkę („karę”) ze względu na impulsową naturę źródła hałasu; 

 poziom hałasu ze schroniska w porze dziennej średnio będzie się kształtował na poziomie co najmniej o 6.6 dB poniżej wartości dopuszczalnej  

(ul. Wiewiórcza 46),  ale w najmniej korzystnej lokalizacji (szkoła – tylko w porze dziennej) będzie to o 4.0 dB poniżej wartości dopuszczalnej  

(na mniej korzystnej II kondygnacji); 

 poziom hałasu ze schroniska w porze nocnej średnio będzie się kształtował na poziomie co najmniej o 3.1 dB poniżej wartości dopuszczalnej  

(ul. Wiewiórcza 46); 

 biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie hałasu komunikacyjnego (głównie samochodowego, ale też kolejowego) i hałasu ze schroniska  

dla zwierząt, realizacja planowanej inwestycji spowoduje, że hałas na analizowanych liniach zabudowy będzie kształtował się na poziomach 

wartości: w porze dziennej – w przedziale od 39.4 dB do 47.4 dB, a w porze nocnej – w przedziale od 33.0 dB do 40.9 dB; 

 wartości dopuszczalne w środowisku wynoszą obecnie: w porze dziennej – 50÷55 dB, a w porze nocnej – 40÷45 dB; 

 stwierdza się, że pod względem akustycznym lokalizacja przedsięwzięcia jest dobrana optymalnie, wykorzystuje obniżenie terenu pomiędzy 

nasypami kolejowymi do ograniczenia emisji hałasu, a przyjęte rozwiązania projektowe, uwzględniające wymagania przeciwhałasowe,  

są wystarczające i skuteczne; 

 z przedstawionych analiz akustycznych wynika, że przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie schroniska dla zwierząt  

przy ul. Kobylepole w Poznaniu – wg ocenianej koncepcji, nie będzie negatywnie oddziaływać na klimat akustyczny w środowisku,  

na terenach przyległych do terenu inwestycji. 

 



Dostępność infrastruktury – stan istniejący 



Dostępność infrastruktury – stan planowany 



• Sieć wodociągowa – właścicielem na dzień dzisiejszy jest PKP. Aquanet chce przejąć sieć wodociągową od 

ostatniego obsługiwanego budynku na terenie PKP przy ul. Darzyborskiej do końca lutego 2016 r. i nie widzi 

przeszkód, aby zasilać w wodę teren objęty planem. 

• Sieć kanalizacji sanitarnej – w rejonie opracowywanego planu nie istnieje sieć kanalizacji grawitacyjnej. 

Obecnie istnieje sieć kanalizacji tłocznej obsługująca zabudowania między ul. Darzyborską i Borówki, tłocząc 

ścieki w rejon ul. Piwnej. Sieć należy do ZKZL. 

 

 

Koszty wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kobylepole 

• Sieć wodociągowa: 1000m * 700zł/mb = 700 000 zł 

• Sieć kanalizacji sanitarnej: 450m * 1000zł/mb = 450 000 zł 

• Rurociąg tłoczny: 1600m * 1000zł/mb = 1 600 000 zł 

• Mała przepompownia ścieków: 100 000 zł 

Całkowity koszt budowy sieci infrastruktury: 2 850 000 zł 

 

Według naszych informacji schronisko będzie się starało o: 

• uzyskanie pozwolenia na własne ujęcie wody, 

• odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego. 

 

 

 

Urząd Marszałkowski nie posiada informacji na temat planowanych prac w sąsiedztwie obszaru opracowania.  

W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. zadanie „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” znajdują się na 

liście rezerwowej. Jeśli byłyby prowadzone prace remontowe/modernizacyjne, to z pozytywnym skutkiem dla 

akustyki (obniżenie hałasu). 

 

 

 

 

Informacje uzyskane od spółki Aquanet oraz plany kolejowe 



Elektroenergetyka, telekomunikacja 





Otoczenie planistyczne – mpzp terenów „w rejonie ul. Darzyborskiej” 

Uchwała nr LXIX/807/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 r. Dla terenów Ua1, Ua2, Ua3, Ua4, Ua5, Ua6 

przyjęto m.in. następujące ustalenia: 

• obowiązek utrzymania i/lub wprowadzenia 

tylko zabudowy o funkcji: usługowej, w tym 

usługi oświaty, z ograniczeniami 

wynikającymi z pozostałych ustaleń planu, 

 

 

 

Dla terenu Uo2 przyjęto m.in. następujące 

ustalenia: 

• obowiązek utrzymania i/lub wprowadzenia 

tylko zabudowy o funkcji: oświaty i 

szkolnictwa wyższego, 

• na wskazanym terenie utrzymuje się 

Policealne Studium Pracowników Służb 

Socjalnych; rozbudowa możliwa wyłącznie 

przez dobudowę kondygnacji; 
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