
Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
1.  Społeczne      
1.1. Starzenie 

się 
ludności 

Wilda 
Wyspy 

- zał. nr 1, poz. nr 142, zad. nr ZSS/DPS2/10, 
uzyskanie wymaganych standardów DPS przy 
ul. Konarskiego 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  
2006-2007 – 3 mln 375 tys. zł 
 
zał. nr 2, poz. nr 23, zad. nr ZSS/DPS1/11, 
uzyskanie wymaganych standardów DPS przy 
ul. Niedziałkowskiego 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  
2006 r. – 203 tys. zł 

Zadania WZiSS: 
-zlecanie świadczenia usług opiekuńczych dla 
mieszkańców miasta, 
-organizowanie odpowiedniej liczby miejsc w domach 
pomocy społecznej  
i ośrodkach wsparcia (w tym również zlecanie 
prowadzenia ww. placówek organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym). 
 
MOPR, wydziały UMP, org. pozarządowe: 
”Program seniorzy”, 
Projekt I: Pomoc socjalno-bytowa, 
Projekt II: Zdrowie, 
Projekt III: Bezpieczeństwo osobiste, 
Projekt IV: Aktywizacja fizyczna i psychiczna, 
Projekt V: Edukacja społeczna, 
Program: "Ku  międzypokoleniowej solidarności", 
„Wolontariat w Poznaniu” 
 
Zadania MOPR: 
Nr 01.11.: organizowanie instytucjonalnych form 
opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 
poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej i 
dziennych ośrodków wsparcia 
 
Komenda Miejska Policji: Program: "Seniorzy - 
Aktywni i Bezpieczni" 

Plan Rozwoju Miasta  Poznania na lata 2005-
2010: 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ, 
Programy: „Pomagajmy sobie”, „Seniorzy” 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA 
Program: „Mieszkajmy w Poznaniu-program 
tworzenia warunków mieszkaniowych” 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej: „Polityka 
społeczna miasta Poznania wobec seniorów” 
 
Plan zdrowotny miasta Poznania na lata 2003-
2008: 
Działania na rzecz osób starszych 
4.1.2. Stymulowanie rozwoju osobowego i 
sprawności fizycznej mieszkańców 
 
Roczny Program Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których  
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na 2006 r. - uchwała nr 
LXXXI/909/IV/2005 Rady Miasta Poznania 
z dnia 15 listopada 2005 r 

1.2. Odpływ ludności, 
spadek liczby 
mieszkańców 

Centrum 
Jeżyce 
Wilda 

- - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Mieszkajmy w Poznaniu-program 
tworzenia warunków mieszkaniowych”, 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ, 
Program: „Program pomocy osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym”, 
 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej: 
„Partycypacja/ aktywność społeczna” 
 
Plan zdrowotny miasta Poznania na lata 2003-
2008: 
pkt. 3.6.  Realizacja akcji prozdrowotnych na 
terenie miasta Poznania, 
Rozdz. IV. Czynniki społeczne, środowiskowe 
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oraz związane z infrastrukturą i wpływające na 
jakość życia – działania Miasta w kontekście 
poprawy zdrowia i warunków życia 
poznaniaków 

1.3. Ubóstwo - 
konieczność 
prowadzenia 
polityki społecznej 
miasta dotyczącej 
ubóstwa 

Łazarz - - Zadania MOPR: 
Nr 01.1. udzielanie pomocy w formie świadczeń 
pieniężnych 
Nr 01.3. dożywianie dzieci w szkołach 
Nr 01.5 zaspokojenie podstawowych potrzeb 
mieszkańców, w tym osób bezdomnych, w tym: 
01.9. praca socjalna i inne działania zmierzające do 
poprawy sytuacji mieszkańców Poznania.
Nr 01.9.2. - poradnictwo, pomoc w załatwieniu 
trudnych spraw urzędowych, prowadzenie mediacji 
służących poprawie sytuacji klienta, rzecznictwo, 
zawieranie umów w sprawie realizowania 
indywidualnych programów wychodzenia z 
bezdomności, 
 
MOPR: Program: „Posiłek dla potrzebujących” 
 
MOPR i WRM: Diagnoza zjawiska ubóstwa w 
mieście- element badawczy na potrzeby Miejskiego 
Programu Rewitalizacji 

Program Strategicznego Rozwoju Miasta: 
I J.1. Rozwijanie inicjatyw i działań społecznych 
na rzecz osób potrzebujących 
 
Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010, 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ:  
Programy: „Program pomocy osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym” , 
„Pomagajmy sobie” 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej: 
„Polityka społeczna wobec rodzin 
wielodzietnych” 
„Polityka społeczna miasta Poznania wobec 
dzieci i młodzieży” 
 
Plan zdrowotny Miasta Poznania na lata 2003-
2008:  
„Polityka Miasta w zakresie pomocy społecznej-
Rozwijanie inicjatyw i działań społecznych na 
rzecz osób potrzebujących” 
pkt. 4.6.1. Budownictwo mieszkaniowe 
pkt. 4.6.2. Współtworzenie rozwiązań 
wspomagania przedsiębiorczości i ograniczania 
bezrobocia 
 
Miejski Program Rewitalizacji-etap pilotażowy- 
Śródka: „Badania stanów kryzysowych- Poziom 
ubóstwa”  

1.4. Bezrobocie      
1.4. a 
 

Potrzeba tworzenia 
lokalnych 
inicjatyw  w walce 
z bezrobociem 

Centrum - - PUP: działania finansowane ze środków Funduszu 
Pracy oraz środków unijnych (w ramach projektów 
aktualnie realizowanych – „Twój debiut”, „Moja 
szansa”, „Być aktywną” i podjętych do 2013 roku)  
Dotyczy to głównie aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu: 
- szkoleń i przekwalifikowań, 
- prac interwencyjnych, 
- przygotowań zawodowych, 
- staży zawodowych, 
- prac społecznie użytecznych, 
- przyznania jednorazowych środków na podjęcie 

Program Strategicznego Rozwoju Miasta: 
I J.1. Rozwijanie inicjatyw i działań społecznych 
na rzecz osób potrzebujących: 
II F.1.Współtworzenie rozwiązań wspomagania 
przedsiębiorczości i ograniczenia bezrobocia 
 
Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010:  
Priorytet: NOWE MIEJSCA PRACY, 
Programy: „Innowacyjna gospodarka”, 
„Konkurencyjne MŚP”, „Praca dla aktywnych”, 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ, 
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działalności gospodarczej. 

 
WZiSS i partnerzy: Programy: „Reintegracja 
społeczno – zawodowa osób długotrwale 
bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu”, 
„Kompleksowy program doradczo – szkoleniowy 
szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego”. 

Program: „Program pomocy osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym”, 
 
Plan zdrowotny Miasta Poznania na lata 2003-
2008:  
4.6.2.Współtworzenie  rozwiązań wspomagania 
przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia 

1.4. b 
 

Zagrożenie 
likwidacją zakładu 
„Goplana” 

Jeżyce - - - Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005-
2010,  
Priorytet: „NOWE MIEJSCA PRACY”,  
Program: „Praca dla aktywnych” 

1.4. c 
 

Potrzeba 
zwalczania 
bezrobocia 
poprzez wzrost 
aktywności 
mieszkańców 

Wyspy - - WZiSS oraz partnerzy: Projekt: "Kampania Przeciw 
Ubóstwu - Najwyższy Szczebel Dobroczynności" - w 
ramach Programu EQUAL  
 
MOPR i partnerzy: Programy: „Klub wsparcia dla 
osób bezrobotnych”, „Program pracy z rodziną i 
Profilaktyki Społecznej”, „Reintegracja zawodowo-
społeczna osób długotrwale bezrobotnych i 
bezdomnych w Poznaniu” 
 
PUP: Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 
poprzez: 
- usługi doradztwa zawodowego,  
-szkolenia i zajęcia aktywizujące w Klubie Pracy, 
- umożliwienie dostępu do portali internetowych 
celem poszukiwania zatrudnienia. 

j.w.  
 
Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 - 
2010 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ 
Program: Program pomocy osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, 
 
Miejski Program Rewitalizacji-etap pilotażowy-
Śródka:  
Programy: „Objęcie Śródki ogólnomiejskim 
projektem -Reintegracja społeczno – zawodowa 
osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w 
Poznaniu”, „Kompleksowy program doradczo – 
szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i 
powiatu poznańskiego, projekt utworzenia klubu 
wsparcia dla osób bezrobotnych” 

1.5. 
 

Występowanie 
zjawisk 
patologicznych 

     

1.5. a 
 

Problem 
alkoholizmu 

Centrum - - Zadania WZiSS 
- zlecanie i powierzanie zadań ujętych w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Poznaniu na 2006 r. 
 
MOPR:  „Program pomocy rodzinom z problemem 
alkoholowym”, „Praca z osobami uzależnionymi od 
alkoholu. Monitoring leczenia odwykowego osób 
uzależnionych”, 
 
Zadania MOPR: 
Nr 01.8: pomoc rodzinom, w których występuje 
problem alkoholowy, w tym: 
Nr 01.8.1. - prowadzenie programu diagnostyczno -

Program Strategicznego Rozwoju Miasta: 
IJ2. Stymulowanie rozwoju osobowego i 
sprawności fizycznej mieszkańców oraz 
przeciwstawianie się zjawiskom patologii 
społecznej  
 
Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010, 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ, 
Program: „Pomagajmy sobie” 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej:  
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii 
społecznej, przestępczości i demoralizacji dzieci 
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terapeutycznego dla w/w rodzin  
Nr 01.8.2. - utworzenie grup wsparcia z elementami 
psychoedukacji dla współuzależnionych członków 
rodzin, 
Nr 01.8.3. - pomoc rodzinom w rozwiązywaniu 
problemów opiekuńczo - wychowawczych, 
Nr 01.8.4. - organizacja specjalistycznego 
wypoczynku letniego dla dzieci 
 

i młodzieży w polityce społecznej miasta 
Poznania 
 
Plan zdrowotny Miasta Poznania na lata 2003-
2008:  
„Profilaktyka uzależnień-Alkoholizm” 
 
Miejski  Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2006 
r. - uchwała  nr LXXXIII/944/IV/2005 Rady 
Miasta Poznania  z dnia 13 grudnia 2005 r.  

1.5. b 
 

Demoralizacja 
młodzieży i dzieci 
w rodzinie 

Łazarz -  - WZiSS: Wspieranie organizacji pozarządowych w 
ramach zadań: 
- realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie, w 
tym szczególnie specjalistyczne poradnictwo, terapia 
rodzinna, przeciwdziałanie przejawom przemocy 
emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz 
zaniedbaniom wobec dzieci; 
- zapewnienie wsparcia dzieciom  
w ramach małej placówki socjalizacyjnej; 
- zapewnienie pomocy stacjonarnej kobietom z 
dziećmi w ramach ośrodka interwencji kryzysowej 
- zlecanie i powierzanie zadań ujętych w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Poznaniu na 2006 r. 
 
MOPR i partnerzy: Poradnictwo specjalistyczne , 
„Program Pracy z Rodziną i Profilaktyki Społecznej”, 
„Starszy brat-starsza siostra”, „Od przemocy do 
rozwiązania” (MOPR – realizator), „Wolontariat 
razem z MOPR” (MOPR – partner), „Lokalne Centra 
Partnerstwa” (MOPR – adresat),  „Wsparcie rodzin 
przebywających w zastępczych formach opieki” 
(MOPR – realizator) 
 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu: Programy: 
„Bezpieczne miasto” „Bezpieczna szkoła”, „Przemoc 
w rodzinie-Niebieskie karty”, 
Kursy prewencyjne: „Kobieta Bezpieczna”, 
 
Komenda Miejska Policji, MOPR, Straż Miejska: 
„Powrót z ulicy”: działania prewencyjno-represyjne w 
zakresie rozpoznawania zjawiska żebractwa dzieci i 
młodzieży 
 
Straż Miejska w Poznaniu: „Program edukacji 
społeczności lokalnej na temat istniejących zagrożeń 

Program Strategicznego Rozwoju Miasta: 
I F.3. Organizacja bloków zajęć pozalekcyjnych, 
na podobieństwo szkolnych centrów 
rekreacyjnych, w celu wspierania zamiłowań 
twórczych, artystycznych i sportowych dzieci i 
młodzieży, 
I F.4. Wspieranie organizacji społecznych i 
innych pozaszkolnych placówek prowadzących 
działalność opiekuńczo - wychowawczą i 
pedagogiczną, zwłaszcza na rzecz dzieci i 
młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią 
społeczną 
 
Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ, 
Programy: „Pomagajmy sobie”, „Świadomi 
poznaniacy”- np. „Kształtowanie relacji 
społecznych z mieszkańcami”, 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Bezpieczny Poznań” 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej: 
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii 
społecznej, przestępczości i demoralizacji dzieci 
i młodzieży w polityce społecznej miasta 
Poznania, 
 
Plan zdrowotny Miasta Poznania na lata 2003-
2008:  
„Profilaktyka uzależnień: Alkoholizm, 
Narkomania” 
 
Roczny Program Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których  

k i i
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życia codziennego” 
 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na 2006 r.- uchwała nr 
LXXXI/909/IV/2005 Rady Miasta Poznania z 
dnia 15 listopada 2005 r.  
 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2006 
r. - uchwała  nr LXXXIII/944/IV/2005 Rady 
Miasta Poznania  z dnia 13 grudnia 2005 r.  

1.6. 
 

Przestępczość      

 
1.6. a 

Przestępczość 
wśród młodzieży, 
złe zachowanie 
młodzieży na ul. 
Kolejowej na 
Dolnym Łazarzu, 
brak resocjalizacji 

Jeżyce 
Łazarz 

- - MOPR i partnerzy: Programy: „Starszy brat-starsza 
siostra”,  
„Od przemocy do rozwiązania” (MOPR – realizator), 
„Wolontariat razem z MOPR” (MOPR – partner), 
„Wsparcie rodzin przebywających w zastępczych 
formach opieki” (MOPR – realizator), „Lokalne 
Centra Partnerstwa” (MOPR – adresat) 
 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu: Programy: 
„Bezpieczne miasto”, „Bezpieczna szkoła”, „Uwaga 
zagrożenie”,  „Wielkopolski Sąsiedzki Program 
Przeciwdziałania Przestępczości”, 
Kursy prewencyjne „Kobieta Bezpieczna”, 
 
 
Komenda Miejska Policji, WRM: analiza poziomu 
przestępczości w mieście - element badawczy na 
potrzeby Miejskiego Programu Rewitalizacji  
 
Straż Miejska w Poznaniu: „Program edukacji 
społeczności lokalnej na temat istniejących zagrożeń 
życia codziennego”, 
 

Program Strategicznego Rozwoju Miasta: 
I F 1. Podjęcie kompleksowych działań o 
charakterze prewencyjnym w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa w mieście 
 
Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Programy  „Bezpieczny Poznań”, „Miejski 
Program Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego”,  
kursy pt. „Bezpieczne Miasto”, 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej: 
Program : „Przeciwdziałanie zjawiskom 
patologii społecznej, przestępczości i 
demoralizacji dzieci i młodzieży w polityce 
społecznej miasta”, 
Program: „Bezpieczeństwo, dewiacje, 
patologie”, 
Program: „Polityka społeczna miasta Poznania 
wobec dzieci i młodzieży” 
 
Plan zdrowotny miasta Poznania na lata 2003-
2008: 
pkt. 4.4.2. Inspirowanie i koordynowanie działań 
wyrównujących dysproporcje w dostępie do 
kultury, 
pkt.. 4.4.4.- Organizacja zimowego i letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży, 
pkt. 4.5.1. Programy prewencyjne prowadzone 
przez Miejską Komendę Policji w Poznaniu, 
pkt. 4.5.2. Działania realizowane przez Straż 
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itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
Miejską w Poznaniu, 
 
Miejski Program Rewitalizacji-etap pilotażowy- 
Śródka: Badania stanów kryzysowych- Poziom 
przestępczości 

1.6. b 
 

Konieczność 
wprowadzenia 
monitoringu na 
Łazarzu, w tym na 
ul. Głogowskiej i 
innych 

Łazarz - zał. nr 1, poz. nr 214, zad. nr ZKB/ZKB/4 
System Monitoringu Wizyjnego, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2009 – 6  mln 500 tys. zł. 

- Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Programy: „Miejski Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego”, 
„Bezpieczny Poznań”, „Bezpieczne miasto” 
 

1.6. c 
 

Wysokie poczucie 
zagrożenia 
mieszkańców w 
parku Jana Pawła 
II 

Wilda - zał. nr 1, poz. nr 30, zad. nr ZZM/ZZM/51 
Rewaloryzacja parku im. Jana Pawła, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006 
r.- 152 tys. zł, 2007-2010-2 mln zł, po 2010- 
2mln 350 tys. zł 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu: Budowa 
systemu monitoringu wizyjnego na Wildzie 
 
MPU: „Południowy klin zieleni miasta Poznania - 
obszar A”- uchwała nr XCII/1033/IV/2006 Rady 
Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2006 r. ws. 
przystąpienia do sporządzenia mpzp  
 
Rada Osiedla Wilda: przekazanie środków 
finansowych na rewaloryzację Parku Jana Pawła II w 
2006 r.. (zadanie finansowane również przez GFOŚ) 

Program Strategicznego Rozwoju Miasta: 
I F 1. Podjęcie kompleksowych działań o 
charakterze prewencyjnym w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa w mieście 
 
Plan Rozwoju Miasta Poznania lata 2005 – 2010, 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Programy:  „Miejski Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego”, 
„Bezpieczny Poznań”, „Bezpieczne miasto”,  
 

1.6. d 
 

Niebezpieczna 
dzielnica Śródka i 
ul. Ostrówek 

Wyspy - -  Komenda Miejska Policji: Programy: „Bezpieczne 
miasto”, „Bezpieczna szkoła”, „Wielkopolski 
Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości”,  
Kursy prewencyjne „Kobieta Bezpieczna”, System 
monitoringu wizyjnego 
 
Straż Miejska w Poznaniu: „Program edukacji 
społeczności lokalnej na temat istniejących zagrożeń 
życia codziennego” 

j.w.  
 
Miejski Program Rewitalizacji dla miasta 
Poznania-etap pilotażowy Śródka 
Projekt nr 3: Budowa sytemu monitoringu 
wizyjnego na obszarze Śródki 
Projekt nr 12:  Projektowanie bezpiecznych 
przestrzeni – żyjmy bezpiecznej 
 

1.7. 
 

Dewastowanie 
mienia 

     

1.7. a 
 

Dewastowanie 
kamienic przez 
mieszkańców 

Jeżyce - - Komenda Miejska Policji w Poznaniu 
Programy: „Bezpieczne miasto”, „Bezpieczna szkoła”, 
„Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania 
Przestępczości” 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010, 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ, 
Programy: „Miejski Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego”, 
„Bezpieczny Poznań”, „Bezpieczne Miasto”,  
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
1.7. b 
 

Dewastowanie 
ławek, wiat 
przystankowych, 
bram, klatek 
schodowych 

Łazarz - - jw. 
 
Straż Miejska w Poznaniu: „Program poprawy 
porządku i czystości w mieście” 

j.w. 

2. Mieszkalnictwo      
2.1. Potrzeba renowacji 

kamienic i 
zagospodarowania 
podwórzy 

     

2.1. a Potrzeba 
zwolnienia 
kamienic 
prywatnych, które 
będą 
rewitalizowane, z 
podatku od 
nieruchomości 

Centrum - - - - 

2.1. b Zaniedbane 
wnętrze bloku po 
zachodniej stronie 
Placu 
Wielkopolskiego 

Centrum - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na  lata 2005 – 
2010, 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Mieszkajmy w Poznaniu-program 
tworzenia warunków mieszkaniowych”, 
 
"Obszar Staromiejski w Poznaniu" - uchwała nr 
XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z 
dnia 9 lipca 2002 r. ws. przyjęcia mpzp  

2.1. c Zły stan kamienic 
oraz ich fasad 

Jeżyce Wniosek nr 130 b: remont obiektów 
przy ul. Słowackiego 
62/Wawrzyniaka 12, Galla 3, 3a, 5, 
Wawrzyniaka 38, Św.Wawrzyńca 
26, Dąbrowskiego116/120 
Wnioskodawca: ZKZL 
Przewidywany termin realizacji: I-III 
kw. 2007 
 
Wniosek nr 74: remonty obiektów 
przy ul. Dąbrowskiego 3, Roosvelta 
10,  
Wnioskodawca: osoba prywatna, 
Przewidywany termin realizacji: lato 
2006-lato 2007 

zał. nr 1, poz. nr 125, zad. nr GKM/GKM/88,  
Renowacja kamienic komunalnych, w tym przy 
ul. Dąbrowskiego 42,  
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2009 r. – 62 mln 800 tys. zł 
 
zał. nr 1, poz. nr 127, zad. nr GKM/ZKZL/112, 
Termomodernizacja 17 budynków, w tym przy 
ul: Słowackiego 62 / Wawrzyniaka 12, Galla 3, 
3a, 5, Wawrzyniaka 38, Św.Wawrzyńca 26, 
Dąbrowskiego116/120, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2007 r. – 7 mln 394,7 tys. zł 
(+ planowane dofinansowanie w 2007r. z MF 
EOG i NMF – 473, 8 tys. zł) 
 
zał. nr 2, poz. nr 172, zad. nr MKZ/MKZ/37,  
Remonty obiektów zabytkowych,  
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006 r. 

ZKZL: Program renowacji kamienic:  
Budynki przy ul. Szamarzewskiego 46-54/ul. 
Długosza 21-25, Dąbrowskiego 84, Staszica 6, 
Szamarzewskiego 21, Szamarzewskiego 29, 
Wawrzyniaka 41, Kraszewskiego 19, Prusa 5, 
Dąbrowskiego 51, Dąbrowskiego 42, Poznańska 32, 
Jeżycka 6, Kochanowskiego 8 
 
ZKZL: Program termomodernizacji budynków 
mieszkalnych, w tym przy ul: Słowackiego62 / 
Wawrzyniaka 12, Galla 3, 3a, 5, Wawrzyniaka 38, 
Św.Wawrzyńca 26, Dąbrowskiego116/120 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010, 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Mieszkajmy w Poznaniu-program 
tworzenia warunków mieszkaniowych”, 
 
Strategia Rozwoju Narodowego Produktu 
Turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski”, 
Projekt: Rewitalizacja zespołu zabytkowych 
secesyjnych budynków mieszkalnych („secesja 
jeżycka”) na obszarze Traktu Królewsko-
Cesarskiego w Poznaniu 
 
Określenie zasad i trybu udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie, lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków – uchwała nr 
LXXII/758/IV/2005 Rady Miasta Poznania z 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
– 300 tys. zł dnia 21 czerwca 2005 r.  

2.1. d 
 

Potrzeba renowacji 
budynków i 
zagospodarowania 
podwórzy na ul.  
Małeckiego 
(posesja nr 37), 
Kanałowej, 
Gąsiorowskich, 
Śniadeckich, 
Matejki, Rynek 
Łazarski 
17/Lodowa 2,  

Łazarz 
 

- - ZKZL: Program renowacji kamienic,  
w tym: ul. Matejki 59 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Mieszkajmy w Poznaniu-program 
tworzenia warunków mieszkaniowych 

2.1. e 
 

Konieczność 
rewitalizacji w 
pierwszej 
kolejności dla 
starych zasobów; 
zły stan kamienic 
przy Rynku 
Wildeckim 

Wilda Wniosek nr 62: renowacja kamienicy 
przy ul. Kilińskiego13 
Wnioskodawca: Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Termin realizacji: 2006-2007 
 
Wniosek nr 68: renowacja kamienicy 
przy ul. Fabryczna 36/ 
Madalińskiego 4 
Wnioskodawca: Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Termin realizacji: lipiec 2006- 
październik 2009, I etap 2006 
 
Wniosek nr 69: remont kamienicy 
przy ul. Niedziałkowskiego 2 
Wnioskodawca: Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Termin realizacji: sierpień 2008-
październik 2009 
 
Wniosek nr 89: renowacja kamienicy 
przy ul. Dąbrówki 1-2 róg 
Chłapkowskiego 9 
Wnioskodawca: Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Termin realizacji: 
kwiecień 2006-2009, 
I etap 2006-2007 

- ZKZL: Program renowacji kamienic: 
II i III etap programu: ul. Wierzbięcice 8, Wspólna 51-
53, Wspólna 55-57. 
Pozostałe budynki zakwalifikowane: 
Fabryczna 2, 2a, 18, Górna Wilda 80, 92 + oficyna, 
Kilińskiego 4i 5, Ku Dębinie 1, Sikorskiego 16, 19, 
20, 24/25, Umińskiego 19 a, b, c, Wierzbięcice 14, 
Wspólna 45-49 

 

jw. 

2.1. f Problem 
zrujnowanych 
kamienic 

Wyspy Wniosek nr 8: odnowa elewacji 
budynku wraz z ociepleniem ścian 
oraz poprawa estetyki otoczenia przy 
ul. Gdańskiej 10-16 
Wnioskodawca: SM Śródka, 

zał. nr 1, poz. nr 125, zad. nr GKM/GKM/88, 
Renowacja kamienic komunalnych, w tym: ul. 
Grobla 4,5, 22,  
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  2006-
2009 r. – 62 mln 800 tys. zł 

ZKZL: Program renowacji kamienic, w tym: ul. 
Grobla 4, 5, Nowe Zagórze 9/11, Wieżowa 71 
 
ZKZL: Program termomodernizacji budynków 
mieszkalnych, w tym: ul. Wilczak 4, 4a, 4b 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na  lata 2005 – 
2010, 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Mieszkajmy w Poznaniu-program 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
Termin realizacji: kwiecień-sierpień 
2006 
 
Wniosek Nr 17: renowacja i 
modernizacja kamienicy przy ul. 
Gdańska 6 – 8, 
Wnioskodawca: Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Termin realizacji: 2006-2020, I – II 
etap 2006, III etap: 2006-2010, IV i 
V etap: do roku 2020 
 
Wniosek Nr 122: renowacja i 
modernizacja kamienicy przy ul. 
Rynek Śródecki 1, 
Wnioskodawca: osoba prywatna 
Termin realizacji: wiosna 2006 
 
Wniosek Nr 136: renowacja i 
modernizacja kamienicy oraz 
zagospodarowanie podwórzy przy ul. 
Rynek Śródecki 15, 
Wnioskodawca: Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Termin realizacji: 2008-2013, 
I etap 2008-2010, 
II etap 2012-2013 

zał. nr 1, poz. nr 127, zad. nr GKM/ZKZL/112, 
Termomodernizacja 17 budynków, w tym: 
Wilczak 4, 4a, 4b  
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2007 r. – 7 mln 394,7 tys. zł  
(+ planowane dofinansowanie w 2007r.  z MF 
EOG i NMF – 473,8 tys. zł) 

tworzenia warunków mieszkaniowych” 
 
Miejski Program rewitalizacji dla miasta 
Poznania-etap pilotażowy- Śródka: 
Projekt nr 1: Odnowienie elewacji z poprawą 
funkcjonalności i estetyki otoczenia budynku 
przy ulicy Gdańskiej 10-16 
Projekt nr 2: Renowacja elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Rynek Śródecki 1 
Projekt nr 4: Modernizacja budynków 
mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 6-8 wraz z 
poprawą estetyki otoczenia 
Projekt nr 15: Odnowienie elewacji z poprawą 
funkcjonalności i estetyki otoczenia budynku 
przy ulicy Rynek Śródecki 15 
 
Określenie zasad i trybu udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie, lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków – uchwała nr 
LXXII/758/IV/2005 Rady Miasta Poznania z 
dnia 21 czerwca 2005 r. 

2.2. Zbyt wysokie 
koszty 
utrzymywania 
mieszkań 

     

2.2. a Możliwość 
pogłębienia się 
stanu kryzysowego 
dotyczącego 
mieszkań w 
wyniku decyzji 
radnych o 
podwyższeniu 
czynszów 

Centrum 
Jeżyce 

- - - Wieloletni Program Gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na 
lata 2004-2008 – uchwała nr L/535/IV/2004 
Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004 r. 
 
Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania- 
uchwała nr XLV/531/III/2000 Rady Miasta 
Poznania z dnia 17 października 2000 r. 

2.2. b Zniesienie ulg 
mieszkaniowych 
pomimo braku 
podniesienia 
standardu 
mieszkań 

Wilda - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania lata 2005 – 2010 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Mieszkajmy w Poznaniu-program 
tworzenia warunków mieszkaniowych” 

2..3. Problem wykupu 
mieszkań
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
mieszkań 
komunalnych 

2.3. a Konieczność 
umożliwienia 
przez Miasto 
wykupu mieszkań 
oraz uregulowania 
stosunków 
własnościowych; 
potrzeba 
przyspieszenia 
sprzedaży lokali 
najemcom oraz 
wydłużenia 
terminu wykupu 
mieszkań 

Centrum 
Jeżyce 
Łazarz 

- - - Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych / z 
późn. zm. / - uchwała nr XLV/532/III/2000 Rady 
Miasta Poznania z dnia 17 października 2000 r. 
 
 

 

2. 3. b Rewitalizacja 
stanowi zagrożenie 
dla realizacji 
prawa pierwokupu 
przez lokatorów; 
możliwość 
przeprowadzenia 
skuteczniejszej 
rewitalizacji przez 
właścicieli niż 
miasto 

Centrum -  -  -  - 

2. 3. c Mieszkańcy przy 
ul. Ratajczaka nr 
22-24 i ul. 
Kościuszki nr 80 
jeśli nie będą 
mogli wykupić 
mieszkań, nie 
zgodzą się na 
rewitalizację 

Centrum - - ZKZL: „Program renowacji kamienic” –D.3. Budynki 
przewidziane do ujęcia na ramowej liście kamienic II i 
III etapu programu renowacji kamienic, w których 
ponad 50% najemców zadeklarowało chęć wykupu 
lokalu mieszkalnego- ul. Kościuszki 80 
 

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych - 
uchwała Nr XLV/532/III/2000 Rady Miasta 
Poznania z dnia 17 października 2000 r. 
 
Zasady gospodarowania komunalnym zasobem 
użytkowym, zarządzanym przez Zarząd 
Komunalnych Zasobów Lokalowych – uchwała 
XC/1039/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 
2 lipca 2002r. w sprawie 

2. 3. d Blokowana przez 
Miasto możliwość 
wykupienia 
mieszkań przy ul. 
Opolskiej 42-50 i 
Akacjowej 5,7,9 

Wilda Wniosek nr 129: rozbiórka baraków 
mieszkalnych oraz budowy w ich 
miejsce nowego zespołu 
mieszkaniowego z usługami 
podstawowymi przy ul. Opolskiej, 
Sempołowskiej, Okrzei 
Wnioskodawca: ZKZL 
Termin realizacji: 2006 – 2007 

- ZKZL: Koncepcja przebudowy ul. Opolskiej w rejonie 
istniejących baraków mieszkalnych, ograniczonych ul: 
Opolską, Sempołowską, Okrzei, Kołłątaja 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010, 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Mieszkajmy w Poznaniu. Projekty 
rewitalizacji terenów zdegradowanych” 
 
 

2.4. Konflikty 
społeczne 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
2. 4a Brak konsekwencji 

egzekwowania 
przez Miasto 
obowiązków 
właścicieli 
kamienic 

Centrum - - - Ustalenie Szczegółowych  Zasad Utrzymania 
Czystości i Porządku na Terenie Miasta 
Poznania -uchwała nr LVII/595/IV/2004 Rady 
Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2004 r.  
 
Obowiązek właścicieli oraz zarządców 
nieruchomości z terenu miasta Poznania 
dotyczący usuwania nieczystości-uchwała nr 
LVI/287/92 Rady Miasta Poznania z dnia 19 
maja 1992 r.  

2. 4. b Kolizja funkcji 
mieszkalnych i 
usługowych przy 
ul. Taczaka i ul. 
Kościuszki 

Centrum - - - - 

2. 4. c Konflikt wspólnot 
mieszkaniowych 
przy Zachodniej 
stronie Pl. 
Wielkopolskiego 

Centrum - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ 
Program: „Świadomi poznaniacy” 
Przedsięwzięcia: „Samorządność osiedlowa” – 
wzmocnienie roli rad osiedli, „Kształtowanie 
relacji społecznych z mieszkańcami” 

3.   Infrastruktura 
społeczna 

     

3. 1. Brak terenów 
zielonych i 
rekreacyjnych 
 

Centrum 
Jeżyce 
Łazarz 

Wniosek nr 58: modernizacja skweru 
zieleni wraz z wprowadzeniem 
elementów oświetlenia i małej 
architektury oraz wymianą 
nawierzchni dróg przy ul. 
Krakowskiej/Karmelickiej/Królowej 
Jadwigi 
Wnioskodawca: Rada Osiedla 
Rybaki-Piaski 
Termin realizacji: 2006-2007 

zał. nr 1, poz. nr 32, zad. nr ZZM/ZZM/37, 
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Park 
im. ST. Moniuszki przy ul. F. Chopina/ K. 
Libelta, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 r. – 624 tys. zł 
 
zał. nr 1, poz. nr 33, zad. nr ZZM/ZZM/31, 
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-
zieleniec przy ul. Zielonej, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2005-
2008 r. – 2 mln 170 tys.750 zł + projekt: 61 tys. 
zł (GFOŚ- 700 tys. zł) 
 
zał. nr 1, poz. nr 40, zad. nr ZZM/ZZM/59, 
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-park 
im. K. Marcinkowskiego,  
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006 
r.-127 tys. zł, 2007-2010 – 600 tys. zł 
 
zał. nr  1, poz. nr 43, zad. nr ZZM/ZZM/58, 
Realizacja miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

ZZM i partnerzy: Program VULPES: Program 
zintegrowanego reagowania na zagrożenia dla 
przyrody i środowiska  
 
WUiA: projekt mpzp „Centrum 3” zakłada stworzenie 
dużego terenu zieleni publicznej pomiędzy terenem 
Starej Rzeźni i Kościołem Św. Wojciecha – uchwała 
nr XL/415/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 
marca 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na  lata 2005 – 
2010, Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Zielony Poznań przyjaznego 
środowiska” 
Przedsięwzięcie: „ Rozwój i wzbogacanie zieleni 
w mieście” 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
wykupu gruntów pod budowę nowych parków, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: po 
2010 r. – 20 mln zł 

3.2. Zdegradowana 
zieleń 

     

3.2. a 
 

Potrzeba 
zagospodarowania 
Dębiny na cele 
rekreacyjne, np. 
poprzez 
reaktywację 
kolejki 

Wilda Wniosek nr 44: rewaloryzacja parku 
Jana Pawła II 
Wnioskodawca: Rada Osiedla Wilda 
Przewidywany termin realizacji: 
2006-2010, 
I etap: 2006-2007, 
II etap:: 2008-2010 

zał. nr 1, poz. nr 30, zad. nr ZZM/ZZM/52: 
Rewaloryzacja parku im. Jana Pawła II 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 
2006-152 tys. zł, 2007-2010-2 mln, po 2010-2 
mln 350 tys. zł 
 
zał. nr 1, poz. nr 24, zad. nr ZZM/ZZM/26 
Budowa parku przy ul. Dolna Wilda – 
Czechosłowacka 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 
po roku 2010 – 1 mln 900 tys. zł 

ZZM i partnerzy: Program VULPES: Program 
zintegrowanego reagowania na zagrożenia dla 
przyrody i środowiska  
 
MPU: "Południowy klin zieleni miasta Poznania - 
obszar A"- uchwała nr XCII/1033/IV/2006 Rady 
Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2006 r. ws. 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
 
"Południowy klina zieleni miasta Poznania - obszar 
B"- uchwała nr XCII/1034/IV/2006 Rady Miasta 
Poznania z dnia 25 kwietnia 2006 r. ws. przystąpienia 
do sporządzenia mpzp 
 
"Południowy klin zieleni miasta Poznania - obszar C" 
- uchwała nr XCII/1035/IV/2006 Rady Miasta 
Poznania z dnia 25 kwietnia 2006 r. ws. przystąpienia 
do sporządzenia mpzp 
 
ZZM: budowa parku przy ul. Dolna 
Wilda/Czechosłowacka wymaga uzgodnień z 
Aquanetem 

Plan Rozwoju Miasta 
Poznania na  lata 2005 – 2010 
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Zielony Poznań przyjaznego 
środowiska” 
 
Priorytet: KULTURA I REKREACJA 
 
Plan zdrowotny miasta  Poznania na lata 2003-
2008: Przywracanie czystości cieków wodnych i 
jezior na terenie Poznania 
 
Program Strategicznego Rozwoju miasta: 
III D.3. Zwiększenie atrakcyjności terenów 
rekreacyjno – wypoczynkowych 
 
 
 

3. 2.b 
 

Potrzeba 
wykorzystania pod 
rekreację parku 
Szelągowskiego  
w połączeniu z 
Cytadelą 
i obszarem 
nadwarciańskim 

Wyspy Wniosek nr 126: rewaloryzacja 
parków na starych Winogradach 
(Park Szelągowski, Cytadela), wraz z 
odbudowa obiektów Bractwa 
Kurkowego w Parku Szelągowskim, 
Wnioskodawca: Rada Osiedla Stare 
Winogrady 
Termin realizacji: 2007-2010 

zał. nr 1, poz. nr 31, zad. nr  ZZM/ZZM/36- 
Rewaloryzacja zieleni w Centrum miasta – Park 
Cytadela, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006- 
250 tys. zł, GFOŚ: 1 mln 100 tys. zł, 2007-2010- 
2 mln 900 tys. zł 
 
zał. nr 1, poz. nr 36, zad. nr ZZM/ZZM/56 
Rewitalizacja Starego Koryta Warty, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  
2010 r. – 50 tys. zł, po 2010 r. – 1mln 500 tys. zł 
 

ZZM: Program rewaloryzacji zieleni w centrum 
miasta Poznania - remont Rosarium w parku Cytadela 
w Poznaniu. 
Rewaloryzacja parku Szelągowskiego nastąpi po 
ukończeniu prac na Cytadeli, odbudowa obiektów 
Bractwa Kurkowego wymaga szerszej dyskusji.  
 
MPU: „Rejon Ostrowa Tumskiego”- uchwała nr 
LXXIV/784/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 12 
lipca 2005 r.  
ws. przystąpienia do sporządzania mpzp  

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Zielony Poznań przyjaznego 
środowiska” 
Przedsięwzięcie: „Rewaloryzacja zieleni w 
centrum miasta – park Cytadela” 
 
Program Strategicznego Rozwoju Miasta 
I A.4. Kształtowanie i utrzymanie zieleni 
miejskiej 
I A.5. Promocja zachowań proekologicznych, 
kontynuowanie działań na rzecz edukacji 
ekologicznej: 
I A.12. Ochrona istniejących i budowa nowych 
zespołów przyrodniczych 
III D.3. Zwiększenie atrakcyjności terenów 
rekreacyjno – wypoczynkowych 

3. 3.  Place zabaw dla 
dzieci 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
3. 3. a Nieodpowiednia, 

nierówna kostka 
brukowa oraz brak 
urządzeń do 
zabawy dla dzieci 
w parku przy ul. 
Podgórnej,  
wymiana zużytych 
elementów 
zjeżdżalni przy ul. 
Solnej, 
ogrodzenie placu 
przy ul. Za Groblą 

Centrum 
 
 

- - 
 

ZZM:  realizacja programu naprawy placów zabaw dla 
dzieci i modernizacji placów zabaw – zadania ciągłe, 
- w planie jest budowa placu zabaw na zieleńcu przy 
ul. Zielonej,  
- projekt placu zabaw przy ul. Za Groblą w 2007 r. 
wraz z kompleksową modernizacją zieleńca  

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010, 
Priorytet: KULTURA I REKREACJA, 
Program: „Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy” 
 
 

3. 3. b Brak placów 
zabaw dla dzieci 

Łazarz - - ZZM: W 2006 r doposażenie placu zabaw w 
urządzenia zabawowe dla dzieci  przy ul. 
Iłłakowiczówny 

j.w. 

3. 3. c Modernizacja 
placów zabaw dla 
dzieci: 
- w parku na 
Grolmanie, 
- przy ul. 
Saperskiej 
- przy Domu 
Dziecka na ul. 
Traugutta  

Wilda  - - ZZM: - realizacja programu naprawy placów zabaw 
dla dzieci i modernizacji placów zabaw – zadania 
ciągłe, 
  
WO: 21.07.2006 r zrealizowany remont placu zabaw 
przy ul. Saperskiej 

j.w. 
 

3.4.  Placówki  
oświatowo-
kulturalne 

     

3.4 a Brak obszarów 
integracji dla 
mieszkańców 

Centrum - 
 
 

- WZiSS: Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach 
placówek wsparcia dziennego; 
projekt utworzenia Lokalnych Centrów Partnerstwa 
realizowany przez SIC!  

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010  
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA,  
Program: „Zielony Poznań przyjaznego 
środowiska” 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ, 
Program: „Pomagajmy sobie” 

3.4. b Zły stan 
techniczny 
budynku SP nr 36 
przy ul. 
Słowackiego 

Jeżyce Wniosek nr 10: modernizacja 
zabytkowego obiektu SP nr 36 przy 
ul. Słowackiego 54/56 
Wnioskodawca: Wydział Oświaty 
Termin realizacji: 2008-2017 
 

zał. nr 2 , poz. nr  45, zad. nr OW/OW/1: Szkoły 
podstawowe – remonty, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  2006-
2010 –  5 mln 600 tys. zł  

- Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010,  
Priorytet: INWESTOWANIE W WIEDZĘ,   
Program: „Wysoka jakość kształcenia” 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
3.4. c Brak osiedlowego 

domu kultury oraz 
klubu seniora  

Jeżyce - zał. nr 1, poz. nr  141, zad. nr ZSS/DPS1/15: 
Poprawa termoizolacyjności Domów Pomocy 
Społecznej przy ul. Konarskiego, Bukowskiej, 
Ugory  
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  2007-
2008 –  580,5  tys. zł, planowane 
dofinansowanie z  NiMF EOG – 3 mln 938,6 
tys. zł 
 
zał. nr 2, poz. nr 22, zad. nr ZSS/DPS1/11: Dom 
Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Bukowskiej - 
uzyskanie wymaganych standardów 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  2006 
– 18  tys. zł 
 
zał. nr 2, poz. nr 26, zad. nr ZSS/DPS1/15: Dom 
Pomocy Społecznej  przy ul. Bukowskiej - 
wykonanie dokumentacji na adaptację 
pomieszczeń dla nowego Oddziału  
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  2006 
–  30  tys. zł 

Zadania WZiSS:  
- zapewnienie warunków do działania domów pomocy 
społecznej, dziennych domów pomocy społecznej i 
ośrodków wsparcia 
 
Zadania MOPR: 
Zapewnienie wsparcia seniorom  w Dziennym Domu  
Pomocy Społecznej, ul. Nowy Świat 7/11 
Dziennym Oddziale Domu Pomocy Społecznej nr 1 
 ul. Bukowska 27/29 
 
Program: Seniorzy 
Projekt nr 4 - Aktywizacja fizyczna i psychiczna 
Projekt nr 5.2.  Wspieranie procesu dydaktycznego 
przez seniorów w świetlicach szkolnych i 
socjoterapeutycznych, 
5.3 Kawiarenka internetowa dla seniorów na terenie 
szkół 
 
 

Program Strategicznego Rozwoju Miasta: 
I F.3. Organizacja bloków zajęć pozalekcyjnych, 
na podobieństwo szkolnych centrów 
rekreacyjnych, w celu wspierania zamiłowań 
twórczych, artystycznych i sportowych dzieci i 
młodzieży 
I F.4. Wspieranie organizacji społecznych i 
innych pozaszkolnych placówek prowadzących 
działalność opiekuńczo - wychowawczą i 
pedagogiczną, zwłaszcza na rzecz dzieci i 
młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią 
społeczną 
 
Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010, Priorytet: KULTURA I REKREACJA,  
Program: „Kultura bez granic” 
 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ,  
Program: „Program Seniorzy”: programy 
wspierające dla seniorów oraz organizowanie 
imprez dla seniorów 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej:  
„Polityka społeczna miasta Poznania wobec 
seniorów; 
„Polityka społeczna miasta Poznania wobec 
dzieci i młodzieży”  
A Tworzenie/rozbudowa infrastruktury i 
warunków służących edukacji kulturalnej 
młodego pokolenia. 
 

3.4. d Potrzeba otwarcia 
świetlicy dla 
młodzieży; brak 
dotacji od Miasta 
na prowadzenie 
świetlicy dla 
młodzieży 
(siedziba 
stowarzyszenia- 
ul. Skryta 14/1) 

Łazarz - - WZiSS: Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach 
placówek wsparcia dziennego  
 
MOPR: Programy „Starszy brat-starsza siostra”, 
„Wyrównywanie szans życiowych” itp. 
 
  

Plan Rozwoju Miasta  Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ  
Program: „Pomagajmy sobie”, 
Przedsięwzięcie:  Tworzenie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży – świetlic 
realizujących programy terapeutyczne 
adekwatne do potrzeb dzieci i młodzieży 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej: 
„Polityka społeczna miasta Poznania wobec 
dzieci i młodzieży”  
 
Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2006 
rok. - uchwała nr LXXXI/909/IV/2005 Rady 
Miasta Poznania z dnia 15 listopada 2005 r.  
 
Zarządzenie nr 93/2006/P z 13 lutego 2006 r. w 
sprawie wydatkowania środków z Budżetu 
Miasta, z działu 852, rozdział 85201 „Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawcze” na realizację zadań 
w zakresie pomocy społecznej w 2006 r przez 
organizacje pozarządowe oraz os. Prawne i 
jednostki organizacyjne, których cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności w zakresie 
pomocy społecznej 

3..5.  Obiekty sportowe      
3.5. a Brak pływalni Jeżyce Wniosek nr 95: utworzenie 

aquaparku na Jeżycach 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Wielki Poznań i Wielkopolska 
Termin realizacji nie jest ustalony 
 

- - Plan Rozwoju Miasta na Poznania na lata 2005 – 
2010,  
Priorytet: KULTURA I REKREACJA  
Program: „Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy 
Przedsięwzięcia: „Popularyzacja i 
upowszechnianie sportu i turystyki”, „Rozwój 
bazy sportowej” 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej: „Polityka 
społeczna miasta Poznania wobec seniorów” 
VI. Sport - rekreacja – wypoczynek 
a  Urzeczywistnianie założeń programu 
aktywnego starzenia się,  
„Polityka społeczna miasta Poznania wobec 
dzieci i młodzieży”  
VII. Sport, rekreacja i wypoczynek 
A Tworzenie/rozbudowa infrastruktury i 
warunków służących aktywności sportowej i 
rekreacyjnej młodego pokolenia 
B Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych 
 
„Śródmieście Poznania - Gajowa” – uchwała nr 
XXXV/290/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 
dnia 16 grudnia 2003 r. ws. przyjęcia mpzp 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
3. 5. b Potrzeba 

stworzenia 
obiektów 
sportowych dla 
młodzieży np. 
„skatepark” przy 
"Arenie" 

Łazarz - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 
Priorytet: KULTURA I REKREACJA  
Program: „Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy” 
Przedsięwzięcia: „Popularyzacja i 
upowszechnianie sportu i turystyki”, „Rozwój 
bazy sportowej” 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej: „Polityka 
społeczna miasta Poznania wobec dzieci i 
młodzieży” 
VII. Sport, rekreacja i wypoczynek 
A Tworzenie/rozbudowa infrastruktury i 
warunków służących aktywności sportowej i 
rekreacyjnej młodego pokolenia 
B Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych 

3. 5. c Zlikwidowany 
stadion przy ul. 
Rolnej, stadion 
Warty oraz  złe 
zagospodarowanie 
byłego stadionu 
Kolejarza 

Wilda - - MPU:  "Południowy klin zieleni miasta Poznania - 
obszar A" – uchwała nr XCII/1033/IV/2006 Rady 
Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2006 r. ws.  
przystąpienia do sporządzenia mpzp  
 
"III rama komunikacyjna odcinek południowy" w 
Poznaniu – uchwała nr L/530/IV/2004 Rady Miasta 
Poznania z dnia 20 lipca 2004 r. ws. przystąpienia do 
sporządzenia mpzp 
 
WUiA: ogłoszony został  konkurs na studium 
funkcjonalno-przestrzenne rzeki Warty wraz z 
Ostrowem Tumskim i Śródką – termin zakończenia 
konkursu: grudzień 2006 r. 

 

3. 5. d Niezadowalający 
projekt koncepcji 
przebudowy 
ośrodka 
sportowego  MOS 
(np. ogrodzenie 
płyty boiska, brak 
parkingów); 
potrzeba 
wykorzystania 
ośrodka przez 
społeczność 
lokalną                     

Wyspy Wniosek nr 141: modernizacja 
obiektów sportowych 
Młodzieżowego Ośrodka 
Sportowego przy ul Gdańskiej 1 w 
Poznaniu 
Wnioskodawca: Poznańskie Ośrodki 
Sportu i Rekreacji  
Termin realizacji: 2006-2008  
 
Wniosek nr 142: działania 
Młodzieżowego Ośrodka 
Sportowego przy ul. Gdańskiej 1, 
skierowanie na rozwój 
psychofizyczny mieszkańców 
Poznania 
Wnioskodawca: Poznańskie Ośrodki 

zał. nr 1, poz. nr 160, zad. nr KFT/POSiR/7,  
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - renowacja 
boiska 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  
2006-2 mln 945,8 tys. zł , po roku 2010 – 7 mln 
zł  

- Miejski Program Rewitalizacji dla miasta 
Poznania – etap pilotażowy –Śródka,  
Projekt nr 8: Modernizacja obiektów sportowych 
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ul. 
Gdańskiej 1 
Projekt nr 10: Działania Młodzieżowego 
Ośrodka Sportowego przy ul Gdańskiej 1, 
skierowane na rozwój psychofizyczny 
mieszkańców Poznania  
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej: „Polityka 
społeczna miasta Poznania wobec dzieci i 
młodzieży”  
VII. Sport, rekreacja i wypoczynek 
B Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
Sportu i Rekreacji  
Termin realizacji: 2006-2008  

4 Zarządzanie mia-
stem i planowanie 
rozwoju, komuni-
kacja społeczna  

     

4.1.  Problem 
partycypacji 
społecznej 

     

4.1. a  
 
 
 
 
 
 
      

Brak konsultacji 
społecznych 

Centrum - - WRM: cykl konsultacji społecznych w ramach 
Miejskiego Programu Rewitalizacji  
 
Wykładanie mpzp do publicznego wglądu zgodnie 
z założeniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010,  
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ,  
Program: „Świadomi poznaniacy” 

4.1. b Konieczność 
uwzględnienia 
społeczeństwa w 
zagospodarowaniu 
terenów 
pofabrycznych 

Jeżyce - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010,   
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ,  
Program: „Świadomi poznaniacy” 
Przedsięwzięcia: „Kształtowanie relacji 
społecznych z mieszkańcami”, „Polityka 
informacyjna Urzędu Miasta” 

4.1. c  Potrzeba 
współdziałania 
środowisk 
opiniotwórczych 

Łazarz - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010,   
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ,  
Program: „Świadomi poznaniacy” 
Przedsięwzięcie: „Kształtowanie relacji 
społecznych z mieszkańcami” 

4.1. d Potrzeba 
włączania 
mieszkańców do 
budowania 
projektów np. 
budowanie placów 
zabaw przez 
młodzież, 
aktywizowanie 
mieszkańców 

Łazarz - - - Plan Rozwoju Miasta 
Poznania na lata 2005 – 2010  
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ,  
Program: „Świadomi poznaniacy” 
Przedsięwzięcia: „Kształtowanie relacji 
społecznych z mieszkańcami”, „Polityka 
informacyjna Urzędu Miasta” 

4.1. e Konieczność 
informowania 
mieszkańców 
Wildy o 
propozycjach 
zagospodarowania 
„Wolnych Torów”

Wilda - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010,   
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ,  
Program: „Świadomi poznaniacy” 
Przedsięwzięcia: „Kształtowanie relacji 
społecznych z mieszkańcami”, „Polityka 
informacyjna Urzędu Miasta” 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
4.1. f Brak 

„społeczeństwa 
obywatelskiego” w 
procesie 
planowania 
przestrzennego 
potrzeba 
zwiększenia 
partycypacji 
społecznej w 
procesie 
planowania;  
brak wpływu 
społeczności  
na decyzje władz 
miasta dotyczące 
architektury i 
urbanistyki 

Wilda 
Wyspy 

- - WRM: cykl konsultacji społecznych w ramach 
Miejskiego Programu Rewitalizacji  
 
Wykładanie mpzp do publicznego wglądu zgodnie z 
założeniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010,   
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ,  
Program: „Świadomi poznaniacy” 
Przedsięwzięcie: „Kształtowanie relacji 
społecznych z mieszkańcami” 

4.1. g Potrzeba 
umieszczenia w 
Miejskim 
Programie 
Rewitalizacji 
zasad udziału 
społeczeństwa w 
organizowaniu 
aktywności 
gospodarczej 

Wyspy - - UMP, PUP: działania Poznańskiego Ośrodka 
Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie: 
-  indywidualnych konsultacji i porad specjalistów 
dyżurujących w ośrodku,  
- prelekcji tematycznych obejmujących zagadnienia 
dotyczące różnych aspektów prowadzenia małej 
formy,  
- seminariów pt: „Pierwszy krok w biznesie”, 
przygotowujących do rozpoczęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej  

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010  
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ 
Program: „Pomagajmy sobie” 
 
Miejski Program Rewitalizacji dla miasta 
Poznania – etap pilotażowy - Śródka  
Projekt nr 5: Objęcie Śródki ogólnomiejskim 
projektem „Kompleksowy program doradczo-
szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i 
powiatu poznańskiego” 
Projekt nr 6: Objęcie Śródki ogólnomiejskim 
programem „Reintegracja społeczno-zawodowa 
osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w 
Poznaniu” 
Projekt nr 13: Projekt utworzenia klubu dla osób 
bezrobotnych 

4.1. h Konieczność 
wykorzystania 
działających na 
Śródce 
organizacji, 
stowarzyszeń (np. 
w  walce z 
bezrobociem), w 
tym Centrum 
Ekonomii 
Społecznej  

Wyspy Wniosek nr 137: Budowa centrum 
przedsiębiorczości społecznej i 
intensywnych działań socjalnych 
przy ulicy Św. Wincentego 
Wnioskodawca: 
Fundacja Pomocy Wzajemnej 
BARKA  
Termin realizacji 
wrzesień 2006- grudzień 2007 
 

- WRM: Współpraca w ramach Miejskiego Programu 
Rewitalizacji – etap pilotażowy Środka: 
- Stowarzyszenie Środek Świata - projekt 
wakacyjnych warsztatów dla dzieci w ramach MPR: 
„Pomaluj z nami miasto” 
- Centrum Integracji Społecznej sic! 
Lokalne Centrum Partnerstwa 
- Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA 
- Centrum Ekonomii Społecznej: przedsiębiorczość 
społeczna, powrót na rynek pracy osób długotrwale 
bezrobotnych 

Miejski Program Rewitalizacji dla miasta 
Poznania – etap pilotażowy - Śródka 
Integracja działań społecznych  

4..2. Uwagi dotyczące 
zarządzania
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
zarządzania 
miastem 

4.2. a Brak koordynacji 
w zarządzaniu 
terenami zieleni 

Centrum - - - - 

4.2. b Konieczność 
precyzyjnego 
sformułowania 
celów rewitalizacji

Centrum - - - Założenia Miejskiego Programu Rewitalizacji 
dla miasta Poznania 
 
Miejski  Program Rewitalizacji dla Miasta 
Poznania – etap pilotażowy - Śródka  

4..2. c Potrzeba 
wykonania analizy 
ekologicznej w 
ramach MPR 

Centrum - - - - 

4..2. d Postępująca 
degradacja starych 
drzew  w  wyniku 
wadliwej polityki 
Miasta w Parku 
Dąbrowskiego 

Centrum - - - - 

4.2. e Nieskuteczny 
dialog Urzędu 
Miasta Poznania z 
Panią M. 
Musierowicz 

Jeżyce - - - - 

4.2. f Potrzeba 
zabezpieczenia 
cennych terenów 
przed 
nieodpowiednimi 
inwestycjami 

Wilda - - - - 

4.2. g Brak koordynacji 
wszystkich służb 
planistycznych w 
Mieście 

Wilda - - - - 

4.2. h Konieczność 
kompleksowego 
rozwiązywania 
problemów 

Wilda - - - - 

4.2. i Postulat zwrócenia 
szczególnej uwagi 
na wniosek do 
MPR w sprawie 
rewaloryzacji 
parku Jana Pawła 
II 

Wilda por. 3.2.b por. 3.2.b - Miejski  Program Rewitalizacji dla Miasta 
Poznania – etap pilotażowy - Śródka  
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
4.2. j Potrzeba dotarcia 

do  
właścicieli 
zabytkowych 
budynków poprzez 
aktywizację 
ludności 

Wilda - - - - 

4.2. k Konieczność 
zintegrowania 
planowania 
urbanistycznego z 
programem 
rewitalizacji, w 
oparciu o częstsze 
spotkania z 
mieszkańcami i 
respektowanie 
wniosków 
dotyczących 
rewitalizacji 

Wilda - - WRM: cykl konsultacji społecznych w ramach 
Miejskiego Programu Rewitalizacji 

- 

4.2. l Konieczność 
zmiany struktury 
administrowania 
dla usprawnienia 
procesów 
planistycznych 

Wyspy - - - - 

4.2. ł  Słaba rola Miasta 
w procesie 
planowania 
przestrzennego  
np. Nowe Zawady, 
św. Jacka 

Wyspy - - - - 

4.2.m Konieczność 
skierowania 
środków na 
konkretne 
działania  

Wyspy - - - - 

4.2. n Konieczność 
zatrzymania  
inwestycji zanim 
nie będzie 
całościowej wizji 
obszaru 

Wyspy - - - - 

4.2. o Propozycja 
utworzenia 
dzielnicy 
artystycznej na 

Wyspy - - -  Miejski  Program Rewitalizacji dla Miasta 
Pznania – etap pilotażowy - Śródka  
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
Śródce 

4.3. Uwagi dotyczące 
pracy urzędu  

     

4.3.a Ignorowanie 
obywateli przez 
władze 

Centrum - - - - 

4.3. b Nieskuteczność i 
brak koordynacji 
pracy urzędu 

Centrum - - - - 

4.3. c Konieczność 
opublikowania 
postulatów na 
stronie 
internetowej 

Centrum - - WRM: postulaty opublikowane na stronie: 
www.city.poznan.pl/rewitalizacja 

- 

4.3. d Zignorowanie 
przez Radę Miasta 
uchwały Rady 
Osiedla w sprawie 
mpzp Os. Bielniki 

Wilda - - - „Rejon ulicy Bielniki” w Poznaniu – uchwała nr 
XCII/1032/IV/2006 Rady Miasta Poznania z 
dnia 25 kwietnia 2006 r. ws. przyjęcia mpzp 
 
Uchwała nr XCV/1082/IV/2006 Rady Miasta 
Poznania z dnia 6 czerwca 2006 r. ws. 
zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego 
Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego 
uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 25 
kwietnia 2006 r. nr XCII/1032/IV/2006, w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy 
Bielniki" w Poznaniu 

4.3. e Nieprecyzyjny 
zakres 
kompetencji w 
mieście 

Wyspy - - - - 

4.3.f Brak konsultacji 
/rozmów z Radami 
Osiedli 

Wyspy - - WRM: cykl konsultacji społecznych w ramach 
Miejskiego Programu Rewitalizacji  
 
Wykładanie mpzp do publicznego wglądu zgodnie z 
założeniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ  
Program: „Świadomi Poznaniacy” 
Przedsięwzięcie: „ Samorządność Osiedlowa” – 
wzmocnienie roli rad osiedli 

4.3.g Potrzeba 
wykonania  
inwentaryzacji 
struktury 
własności 
miejskiej i 
określenia ich roli 

Wyspy - - WRM: w opracowaniu studium operacyjne dla Śródki Istniejące mapy ewidencyjne w posiadaniu 
Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego 
„Geopoz” 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
w rozwoju 
dzielnicy 

4. 4. 
 

Uwagi do działań 
policji i straży 
miejskiej 

     

4. 4. a 
 

Brak działań 
policji na Łazarzu, 
w tym na ul. 
Limanowskiego, 
Niegolewskich, 
Szczanieckiej, nie 
pilnowanie 
porządku przez 
straż miejską  i 
rozpalanie ognisk 
na środku ul. 
Małeckiego 

Łazarz  - - - - 

4. 4. b 
 

Mała ilość patroli 
popołudniowych 
straży miejskiej 
potrzeba,  
nasilenia patroli 
policyjnych na 
placu zabaw przy 
ul. Saperskiej 

Wilda - - - - 

4. 5. 
 

Planowanie  
przestrzenne 

     

4. 5. a 
 

Postulat o nie 
przeznaczaniu 
części placu zabaw 
przy ul. Solnej na 
hotel 

Centrum - - - "Śródmieście Centrum 1 - fragment" – uchwała 
nr LXXXIX/1000/IV/2006 Rady Miasta 
Poznania z dnia 7 marca 2006 r. ws. przyjęcia 
mpzp  

4. 5. b 
 

Propozycja zmiany 
funkcji w stosunku 
do ustalonych w 
mpzp 
„Śródmieście 
Poznania -
Gajowa”, 
zagospodarowanie 
Zajezdni na 
Gajowej 
niezgodne z 
postulatami 

Jeżyce - - - „Śródmieście Poznania - Gajowa” – uchwała nr 
XXXV/290/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 
dnia 16 grudnia 2003 r. ws. przyjęcia mpzp 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
społeczności 
lokalnej 

4. 5. c 
 

Potrzeba 
opracowania mpzp 
dla Rynku 
Łazarskiego wraz 
z otoczeniem 

Łazarz - - - - 

4. 5. d 
 

Brak planów 
zagospodarowania 
dla Wildy 

Wilda - - MPU: "Południowy klin zieleni miasta Poznania - 
obszar A”- uchwała nr XCII/1033/IV/2006 z dnia 25 
kwietnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
mpzp  
 
"Południowy klin zieleni miasta Poznania - obszar B"- 
uchwała nr  XCII/1034/IV/2006 z dnia z dnia 25 
kwietnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
mpzp 
 
"Południowy klin zieleni miasta Poznania - obszar C"- 
uchwała nr XCII/1035/IV/2006 z dnia z dnia 25 
kwietnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
mpzp 
 
"III rama komunikacyjna odcinek południowy" w 
Poznaniu- uchwała nr L/530/IV/2004 z dnia 20 lipca 
2004 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp  

- 
 

4. 6.  
 

Propozycje 
mieszkańców 
dotyczące 
koncepcji 
przestrzenno-
funkcjonalnych dla 
miasta 

     

4. 6. a 
 

 Konieczność 
przywrócenia 
integracji centrum 
miasta z 
Ostrowem 
Tumskim i 
Wzgórzem Św. 
Wojciecha  

Centrum - - MPU: „Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - 
uchwała nr LXXIV/784/IV/2005 Rady Miasta 
Poznania z dnia 12 lipca 2005 r. ws. przystąpienia do 
sporządzenia mpzp 
 
WUiA:  
- Konkurs na studium funkcjonalno-przestrzenne rzeki 
Warty wraz z Ostrowem Tumskim i Śródką – termin 
zakończenia konkursu grudzień 2006 r. 
- Konkurs na Studium programowo-przestrzenne 
zagospodarowania Chwaliszewa i Starego Koryta 
Warty – konkurs rozstrzygnięty 24 września 2005 r. 
- "Centrum 3"- uchwała nr XL/415/IV/2004 Rady 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010,  Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA,  
Program: „Odbudowa ciągów spacerowo-
handlowych”; „Śródka – przywrócenie rzeki 
miastu”; „Ring Stubbena – rewitalizacja 
obszarów poprzemysłowych”  
 
"Śródmieście Centrum 1 - fragment" uchwała nr 
LXXXIX/1000/IV/2006 Rady Miasta Poznania z  
dnia 7 marca 2006 r. ws. przyjęcia mpzp  
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia mpzp 

4. 6. b 
 

Konieczność 
przywrócenia rzeki 
miastu 

Centrum - - MPU: „Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - 
uchwała nr LXXIV/784/IV/2005 Rady Miasta 
Poznania z dnia 12 lipca 2005 r. ws. przystąpienia do 
sporządzenia mpzp  
 
WUiA: Konkurs na studium funkcjonalno-
przestrzenne rzeki Warty wraz z Ostrowem Tumskim i 
Śródką – termin zakończenia konkursu 29 grudnia 
2006 r. 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Śródka – przywrócenie rzeki miastu” 
 

4. 6. c 
 

Konieczność 
wypromowania 
wyraźniejszego 
obrazu miasta pod 
kątem celów i 
funkcji;   
określenia profilu 
rozwojowego w 
centrum miasta; 
brak całościowej 
wizji 
kształtowania 
przestrzeni i 
architektonicznego 
uporządkowania 
centrum 

Centrum - - WRM:  w trakcie opracowanie następnej edycji 
Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta 
Poznania  
 
 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Programy: „Trakt Królewsko-Cesarski”; 
„Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych” 
 
Strategia Rozwoju Narodowego Produktu 
Turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski w 
Poznaniu” 

4. 6. d 
 

Brak koncepcji 
rozwoju układu 
komunikacji 

Centrum - - WGKiM: wykonanie mapy zbiorczej w zakresie 
przekształceń obsługi transportowej Centrum 
Poznania z 2006 r. 

Program Budowy Dróg Lokalnych na Terenie 
Miasta Poznania na lata 2005-2015 
 
Polityka Transportowa Poznania – załącznik do 
uchwały nr XXIII/269/III/99 Rady Miasta 
Poznania z dnia  
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania 

4. 6. e 
 

Konieczność 
zaproszenia 
przedstawicieli 
władz PKP na II 
spotkanie w 
dzielnicy Łazarz w 
celu omówienia 
problemu rozwoju 
terenów PKP po 
wschodniej stronie 

Łazarz - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 
Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ 
Program: „Poznań blisko” 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
ul. Kolejowej 

4. 6. f 
 

Konieczność 
współpracy 
Urzędu Miasta, 
PKP i PKS oraz 
mieszkańców 
Wildy przy 
budowie 
wspólnego dworca 
głównego 

Wilda - - - - 

4. 6. g 
 

Potrzeba 
zachowania oraz 
chronienia 
ogródków 
działkowych 

Wilda - - MPU: Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania 

- 

4. 6. h 
 

Brak koncepcji 
rozwoju układu 
komunikacji oraz 
skoordynowanie 
projektów 
komunikacyjnych 
dot. III Ramy z 
ochroną terenów 
zielonych 

Wilda - - MPU: Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania 
 
"III rama komunikacyjna odcinek południowy" w 
Poznaniu – uchwała nr L/530/IV/2004 Rady Miasta 
Poznania z dnia 20 lipca 2004 r. ws. przystąpienia do 
sporządzenia mpzp  
 
„Południowy  klin  zieleni miasta Poznania – obszar 
C”-  uchwała Rady Miasta Poznania nr 
XCII/1035/IV/2006 z dnia 25.04.2006 r. ws 
przystąpienia do opracowania m.p.z.p. 
 

por. 4.6.d 
 
 

4. 6. i 
 

Brak całościowej 
wizji, koncepcji 
dla Śródki 

Wyspy - - WRM: w opracowaniu szczegółowe „Studium 
operacyjne dla Śródki” 
 
WUiA: konkurs na studium funkcjonalno-
przestrzenne rzeki Warty wraz z Ostrowem Tumskim i 
Śródką – termin zakończenia konkursu grudzień  
2006 r. 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Śródka – przywrócenie rzeki miastu”  
 
Miejski  Program Rewitalizacji dla Miasta 
Poznania – etap pilotażowy – Śródka 
 
Strategia Rozwoju Narodowego Produktu 
Turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski w 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
Poznaniu” 

4. 6. j 
 

Brak koncepcji dla 
zaniedbanego 
Chwaliszewa 

Wyspy Wniosek nr 31: stworzenie dzielnicy 
artystycznej  POTATOS 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Intercity 
Termin realizacji: 2006 
 

- WRM: planowane włączenie do następnej edycji 
Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta 
Poznania 
 
WUiA:  
- Konkurs na studium funkcjonalno-przestrzenne rzeki 
Warty wraz z Ostrowem Tumskim i Śródką – termin 
zakończenia konkursu 29 września  
2006 r. 
- Konkurs na Studium Programowo-przestrzenne 
zagospodarowania Chwaliszewa i Starego Koryta 
Warty – konkurs rozstrzygnięty 24 września 2005 r. 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Ring Stubbena – rewitalizacja 
obszarów poprzemysłowych” 
Przedsięwzięcie: Chwaliszewo 

4. 6. k 
 

Potrzeba 
utworzenia 
systemu bulwarów 
dla obszaru 
nadwarciańskiego 

Wyspy - - WUiA: Konkurs na studium funkcjonalno-
przestrzenne rzeki Warty wraz z Ostrowem Tumskim i 
Śródką – termin zakończenia konkursu 29 grudnia 
2006 r. 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 , Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Programy: „Śródka – przywrócenie rzeki 
miastu”; 
„Odbudowa ciągów spacerowo-handlowych” 

4. 6. l 
 

Cytadela - terenem 
martwym 
wymagającym 
nowych koncepcji 
zagospodarowania

Wyspy Wniosek nr 26: rewaloryzacja 
Cytadeli Poznańskiej i dawnego 
Fortu Winiary 
Wnioskodawca: Miasto Poznań 
(Zarząd Zieleni Miejskiej),  
Termin realizacji: 2006-2009 
 

zał. nr 1, poz. nr 31, zad. nr ZZM/ZZM/36 
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Park 
Cytadela 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
250 tys. zł, 1 mln 100 tys. z GFOŚ, 2007-2010- 
2 mln 900 tys. zł 

ZZM: w opracowaniu otwarty projekt rewaloryzacji 
dla Cytadeli: 
- projekt toru dla rowerów górskich, 
- ścieżki dydaktyczne, ekologiczne, 
- zagospodarowanie fortyfikacji.  
 

Plan Rozwoju Miasta Poznania lata 2005 – 2010 
Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Ring Stubbena – rewitalizacja 
obszarów poprzemysłowych” 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania  

4. 6. ł 
 

Konieczność 
dowartościowania  
obszaru „Wysp” 
jako kluczowego 
obszaru dla miasta 
poprzez 
odtworzenie 
zasypanego koryta 
Warty 

Wyspy - - WUiA: Konkurs na studium funkcjonalno-
przestrzenne rzeki Warty wraz z Ostrowem Tumskim i 
Śródką – termin zakończenia konkursu 29 września 
2006 r.  
 
WUiA, SARP: Konkurs na Studium Programowo-
przestrzenne zagospodarowania Chwaliszewa i 
Starego Koryta Warty – konkurs rozstrzygnięty 24 
grudnia 2005 r. 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010  
Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Śródka – przywrócenie rzeki miastu” 

5.  Estetyka miasta      
5.1.  Brak estetyki 

przestrzennej 
     

5.1. a Brak estetyki 
architektonicznej 
dotyczącej 
kolorystyki fasad    

Centrum - - - - 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
5.1. b Zła polityka 

handlu: szpecące 
stragany oraz 
puste sklepy  

Centrum - - WRM: opracowanie „Sieć handlowa Miasta Poznania 
i jej ocena z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb 
konsumentów i lokalizacji nowych obiektów 
handlowych”  
 
Targowiska Sp z o.o.: przewidywana modernizacja 
płyty Rynku Bernardyńskiego w latach 2006-2007 

- 

5.1. c Potrzeba 
kontynuacji 
rewitalizacji ul. 
Półwiejskiej w 
kierunku ul. 
Królowej Jadwigi 

Centrum - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010,  Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Odbudowa ciągów spacerowo-
handlowych” 

5.1. d Utrudnianie 
przejścia pieszym 
przez klientów 
straganów przy 
„Kupcu 
Poznańskim”  

Centrum - - - j.w. 

5.1. e Degradowanie 
panoramy miasta 
przez „bilboardy” 
przy ul. Kórnickiej

Centrum - - - - 

5.1. f Nadmiar 
szpecących reklam

Jeżyce - - - - 

5.1. g Brzydota 
targowiska na 
Rynku Łazarskim: 
szpetne budki, 
potrzeba 
rewitalizacji 
„lejka” 

Łazarz - zał. nr 2, poz. nr 194, zad. nr GKM/ZUK/163 
Rozbudowa szaletu przy Rynku Łazarskim 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  
2009 – 370 tys. zł  
 

Targowiska Sp. z o.o.: przewidywana modernizacja 
płyty Rynku Łazarskiego latach 2007-2008 

- 

5.1. h 
 

Brak ładu 
przestrzennego  
zaniedbane  tereny 
nadwarciańskie 

Wyspy Wniosek nr 46: rewitalizacja 
budynków Ostrowa Tumskiego oraz 
ich otoczenia  
Wnioskodawca: Archidiecezja 
Poznańska 
Termin realizacji: 2008 
 
Wniosek nr 61: pensjonat "Czartoria" 
adaptacja obiektu pełniącego funkcje 
hotelowe, rekreacyjno-sportowe i 
gastronomiczne  
Wnioskodawca: SM Domy 
Spółdzielcze 
Termin realizacji: 2010 
 

- MPU: „Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - 
uchwała nr LXXIV/784/IV/2005 Rady Miasta 
Poznania z dnia 12 lipca 2005 r. ws. przystąpienia do 
sporządzenia mpzp 
 
"Kampus Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta" 
w Poznaniu – uchwała nr LI/539/IV/2004 Rady 
Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2004 r. ws. 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
 
WUiA:  
- Konkurs na studium funkcjonalno-przestrzenne rzeki 
Warty wraz z Ostrowem Tumskim i Śródką – termin 
zakończenia konkursu 29 grudnia 2006 r. 
- Konkurs na studium programowo-przestrzenne 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010,  Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA,  
Program: „Śródka – przywrócenie rzeki miastu” 
 
Priorytet: KULTURA I REKREACJA 
Program: „Czynnie i atrakcyjnie wypoczywamy” 
 
Miejski  Program Rewitalizacji dla Miasta 
Poznania – etap pilotażowy - Śródka  
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
Wniosek nr 126: rewaloryzacja 
parków na starych Winogradach, 
wraz z odbudową obiektów Bractwa 
Kurkowego w Parku Szelągowskim i 
przystanią kajakową nad Wartą 
Wnioskodawca: Rada Osiedla Stare 
Winogrady 
Termin realizacji: 2007-2010 
 
Wniosek nr 132: budowa Mostu 
Cybińskiego 
Wnioskodawca: Zarząd Dróg 
Miejskich 
Termin realizacji: 2006-2007 
 
Wniosek nr 132: budowa Mostu 
Cybińskiego 
Wnioskodawca: Zarząd Dróg 
Miejskich 
Termin realizacji: 2006-2007 

terenu „Starej Gazowni” w Poznaniu – rozstrzygnięty 
11 sierpnia 2006 r. 
- Konkurs na Studium Programowo-przestrzenne 
zagospodarowania Chwaliszewa i Starego Koryta 
Warty – konkurs rozstrzygnięty 24 września 2005 r. 
 
ZZM: Program rewaloryzacji zieleni w centrum 
miasta Poznania - remont Rosarium w parku Cytadela 
w Poznaniu,  
Rewaloryzacja parku Szelągowskiego nastąpi po 
ukończeniu prac na Cytadeli, odbudowa obiektów 
Bractwa Kurkowego wymaga szerszej dyskusji.  
 

5.1. i Skandaliczny stan 
Pn. i Pd. części 
Ostrowa 
Tumskiego i ul. 
Zagórze 

Wyspy - - MPU: „Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - 
uchwała nr LXXIV/784/IV/2005 Rady Miasta 
Poznania z dnia 12 lipca 2005 r. ws. przystąpienia do 
sporządzenia mpzp 

j.w. 

5.2. Niezagospodarowa
ne, wolne, 
zaniedbane 
przestrzenie 

     

5.2. a Potrzeba 
rewitalizacji 
zdegradowanego i 
niezagospodarowa
nego Placu 
Wiosny Ludów 

Centrum - - WUiA: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na 
zagospodarowanie Placu Wiosny Ludów w Poznaniu 
– rozstrzygnięty w 2004 r. 
 
MPU: „ Plac Wiosny Ludów” w Poznaniu – uchwała 
nr  LXXIV/782/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 
12 lipca 2005 r. ws. przystąpienia do sporządzenia 
mpzp  

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Odbudowa ciągów spacerowo-
handlowych” 

5.2. b Problem Zajezdni 
przy ul. Gajowej 

Jeżyce - - - „Śródmieście Poznania - Gajowa” – uchwała nr 
XXXV/290/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 
dnia 16 grudnia 2003 r. ws. przyjęcia mpzp – 
zapisy niezgodne z oczekiwaniami opinii 
społecznej 

5.2. c Wiepofama Jeżyce - - - - 

5.2. d „Dzikie pola” przy 
ul. Hetmańskiej, 
Dmowskiego 

Łazarz - - - - 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
5.2. e Konieczność 

odnowienia  
budynku 
elektrowni przy ul. 
Dolna Wilda 

Wilda - - - - 

5.2. f Problem nowego 
zagospodarowania 
Starej Rzeźni i 
Gazowni  

Wyspy - - WUiA: 
- „Centrum 3” w Poznaniu  - uchwała nr 
XL/415/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 
marca 2004 r. ws. przystąpienia do sporządzenia 
mpzp,  
- Konkurs na studium programowo-przestrzenne 
terenu „Starej Gazowni” w Poznaniu– rozstrzygnięty 
11 sierpnia 2006 r. 
 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Ring Stubbena – rewitalizacja 
obszarów poprzemysłowych” 

5.2. g Postulat 
wykorzystania 
Gazowni pod 
działalność 
Politechniki 
Poznańskiej 

Wyspy - - j.w.  j.w. 

5.3. Brudne i 
zaniedbane ulice 
-zanieczyszczenie 
psimi odchodami 

     

5..3. a Zanieczyszczenie 
ulic psimi 
odchodami 

Centrum 
Jeżyce 
Wilda 

- - - - 

5.3. b Konieczność 
przedstawienia 
problemu psich 
odchodów na sesji 
Rady Miasta 

Łazarz - - - - 

5.3. c Konieczność 
stworzenia 
odpowiedniej 
instytucji 
zajmującej się 
sprzątaniem „psich 
kup” 

Łazarz - - - - 

5.3. d Problem psich 
odchodów w parku 
Kasprowicza 

Łazarz - - - - 

5.3. e Zaniedbana ul. 
Wyspiańskiego 

Łazarz - - - - 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
5.3. f Zaniedbana ul. 

Winogrady 
Wyspy - zał. nr 1, poz. nr 73, zad. nr GKM/ZDM/341: 

Przebudowa ul. Winogrady,  
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne:  
2007-2008 – 11 mln zł, środki AQUANET – 4,5 
mln zł , środki  MPK – 11 mln  zł 
 
zał. nr 1, poz. nr  86, zad. nr GKM/ZDM/39 
Opracowanie koncepcji układów 
komunikacyjnych, projekty i studia 
wykonalności 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 – 5 mln zł 
w tym: Raport Oddziaływania na Środowisko 

- - 

6. Infrastruktura 
komunalna i 
transportowa 

     

6.1. 
 

Miejska sieć 
wodociągowa 

     

6.1. a 
 

Budowa, wymiana 
i modernizacja 
miejskiej sieci 
wodociągowej i 
kanalizacyjnej 

Centrum 
Jeżyce  
Łazarz 
Wilda  
Wyspy  

Wnioski nr 96/ 98/ 103/ 108/ 111; ul. 
Ogrodowa, Długa, Garncarska, 
Wysoka, Taczaka, Krysiewicza, 
Piekary, Kopernika, Łąkowa, 
Karmelicka, Szymańskiego, Plac 
Wiosny Ludów/ ul. Krakowska na 
odcinku ul. Rybaki do ul. 
Strzeleckiej/ Inżynierskiej, Libelta, 
Nowowiejskiego, Młyńska, 
Mielżyńskiego, Pl. Wolności, Pl. 
Cyryla Ratajskiego, 23 Lutego, 3 
Maja/ al. Niepodległości/ ul. 
Półwiejska – ul. Królowej Jadwigi 
Wnioskodawca: Aquanet SA 
 
Wniosek nr 102 – ul. Długosza 
Wnioskodawca: Aquanet SA 
 
Wnioski nr 101/ 109/ ul. 
Rogalińskiego/ Hetmańska- 
(przepompownia+rurociągi tłoczne), 
Wnioskodawca: Aquanet SA 
 
Wnioski nr 106 od ul. Dolna Wilda 
do 28 czerwca 1956, 
Wnioskodawca: Aquanet SA 
 
Wnioski nr 100/ 104/ 105/ ul. Św. 
Wincentego/ Ugory/ Północna, od. 

- - - 
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Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
ul. Garbary do ul. Na Pogórniku,  Ku 
Cytadeli,  
Wnioskodawca: Aquanet SA  

6.1. b 
 

Brak wodociągu w 
ulicy Sytkowskiej 

Jeżyce - - Aquanet: możliwość wprowadzenia do Planu 
Inwestycyjnego Spółki Aquanet w zależności od 
środków finansowych pozostałych po realizacji zadań 
obowiązkowych 

- 

6.1. c 
 

Brak kolektora 
wód opadowych 
na Świerczewie 

Wilda - - - - 

6.2. Miejska sieć 
cieplna 

     

6.2. a 
 

Brak centralnego 
systemu 
ogrzewania -
cieplika 

Jeżyce Wniosek nr 123: budowa sieci 
cieplnej dla obszaru ograniczonego 
ulicami: H. Dąbrowskiego – 
Roosevelta – Św. Wawrzyńca – 
Przybyszewskiego  
Wnioskodawca: Dalkia Poznań SA 
Termin realizacji: 2006-2010 

- - - 

6.2. b 
 

potrzeba 
podłączenia do 
miejskiej sieci 
cieplnej posesji na 
ul. Kolejowej 

Łazarz Wniosek nr 123: budowa sieci 
cieplnej oraz przyłączy na ul. 
Kolejowa, Krauthofera, 
Arciszewskiego – Reymonta, 
Jarochowskiego, Matejki, 
Gąsiorowskich, 
Wnioskodawca: Dalkia Poznań SA 
Termin realizacji: 2006-2010 

- - - 

6.2. c 
 

Konieczność 
podłączenia 
posesji do 
miejskiej sieci 
cieplnej oraz 
likwidowania 
„junkersów” 

Wilda - - - - 

6.2. d 
 

Budowa miejskiej 
sieci cieplnej 

 Wniosek nr 123: „ Renowacja 
kamienic z zasobów komunalnych 
Miasta Poznania” – budowa sieci 
cieplnej 
Wnioskodawca: Dalkia Poznań SA 

- - - 

6.3. 
 

Toalety publiczne      
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
6.3. a 
 

Brak toalet 
publicznych w 
centrum oraz na 
terenach targowisk

Centrum Wniosek nr 41 b: przebudowa 
publicznych toalet miejskich na Al. 
Niepodległości, Rondzie Kaponiera, 
Stary Rynek 9, Placu Wolności 
Wnioskodawca: Usługi Komunalne 
Termin realizacji: 2006-2010, etap I: 
2006-2007 

zał. nr 1, poz. nr 222, zad. nr GKM/ZUK/348 
Modernizacja szaletów publicznych 
termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 – 935 tys. zł  
 
zał. nr 1, poz. nr 223, zad. nr GKM/ZUK/162 
Budowa szaletów publicznych 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2007-
2010 – 870 tys. zł  

WGKiM: powołany zostanie Zespół ds. Programu 
Rozwoju Sieci Miejskich Szaletów w Poznaniu celem 
ustalenia planu działań w sprawie rozwoju, 
modernizacji, budowy sieci szaletów w Poznaniu ze 
szczególnym uwzględnieniem Centrum. Zespół 
pracować będzie jeszcze w br. 
Realizacja wniosków 41a i c oraz 41b a także 
ubieganie się o potrzebne do ich realizacji środki 
uzależnione będzie od wyników prac Zespołu. 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Odbudowa ciągów spacerowo – 
handlowych” 

6.3. b Konieczność 
dostosowania 
standardów toalet 
publicznych do 
wymogów osób 
niepełnosprawnyc
h 

Centrum  
Jeżyce 
Łazarz 
Wilda  
Wyspy 

- - - - 

6.3. c 
 

Brak toalet 
publicznych 

Łazarz 
Wyspy 

Wnioski nr 41a i c: przebudowa 
publicznych toalet miejskich przy ul. 
Berwińskiego i na Ostrowie 
Tumskim   
Wnioskodawca: Usługi Komunalne 
Termin realizacji: 2006-2010 

- - j.w. 

6.4. 
 

Stan jezdni i 
chodników 

     

6.4. a 
 

Konieczność 
dokończenia 
remontu 
chodników  na 
Placu Cyryla 
Ratajskiego; 
konieczność 
wymiany 
chodników na ul. 
Żydowskiej i ul. 
Dominikańskiej 

Centrum Wniosek nr 79: modernizacja 
parkingu oraz pieszych ciągów 
komunikacyjnych w otoczeniu 
Zamku oraz stworzenie systemu 
informacji wizualnej w CK Zamek – 
ul. św. Marcin 80/82 
Wnioskodawca: CK Zamek 
Termin realizacji: 2006-2007 

- - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Odbudowa ciągów spacerowo – 
handlowych” 

6.4. b 
 

Zły stan jezdni i 
zły stan 
chodników 

Jeżyce - - - j.w. 
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Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
6.4. c 
 

Nierówne płyty 
chodnikowe przy 
ul. Kolejowej 
/Calliera; potrzeba 
modernizacji 
chodników na ul. 
Głogowskiej od ul. 
Hetmańskiej do 
Parku Wilsona 

Łazarz - - - j.w. 

6.4. d 
 

Zły stan 
chodników, jezdni 
np. ul. 28 Czerwca 
1956 roku (w tym 
także torowisko) 

Wilda - - - j.w. 

6.4. e 
 

Zły stan 
chodników na  ul. 
Winogrady 

Wyspy - zał. nr 1, poz. nr 73, zad. nr GKM/ZDM/341 
Przebudowa ulicy Winogrady 
termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2007-
2008 – 11 mln zł, środki AQUANET – 4,5 mln 
zł , środki  MPK – 11 mln  zł  

- j.w. 

6.5. 
 

Sygnalizacja 
świetlna 

     

6.5. a Brak sygnalizacji 
dźwiękowej na 
przejściach dla 
pieszych 

Centrum 
Jeżyce 
Łazarz 
Wilda 
Wyspy 

- - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, 
Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ,  
Program: Poznań bez korków 
 

6.5. b 
 

Problem 
sygnalizacji od 
Parku Wilsona do 
wiaduktu 
Górczyńskiego, ul. 
Matejki od strony 
Berwińskiego 

Łazarz - zał. nr  1, poz. nr  67, zad. nr GKM/ZDM/33: 
system sterowania ruchem, małe modernizacje i 
sygnalizacja świetlna 
termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 – 32 mln zł, po roku 2010 – 10 mln zł, 24 
mln planowane dofinansowanie z funduszu UE-
ERDF: 2008-2010- 6 mln po roku 2010, 
w tym: 
modernizacja sygnalizacji na skrzyżowaniach 
ulic: Głogowskiej/Śniadeckich/Gąsiorowskich;  
Głogowskiej/Stablewskiego i 
Głogowskiej/Potockiej – ogłoszony przetarg; 
Palacza/Jarochowskiego  

ZDM: Przeprowadzona modernizacja sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Kasprzaka/Niegolewskich  

Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005-
2010, Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ,  
Program: „Poznań bez korków” 

6.5. c 
 

Konieczność 
zainstalowania 
sygnalizacji 
świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. 
Dolna Wilda i 
Chwiałkowskiego 

Wilda - j.w. - j.w. 
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Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
przy pływalni oraz 
na skrzyżowaniu 
Dolna Wilda i 
Chłapowskiego 

6.6. 
 

Zbyt duży ruch 
samochodów 

     

6.6. a 
 

Postulat o 
zamknięcie 
Centrum dla ruchu 
samochodowego 

Centrum - - - Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005-
2010, Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ,  
Program: Poznań bez korków – rozbudowa linii 
tramwajowej 
 
Polityka Transportowa Poznania – Stworzenie 
warunków dla uspokojenia ruchu w śródmieściu 
oraz w innych obszarach konfliktowych; 

6.6. b 
 

Potrzeba 
dokończenia 
systemu ram 
komunikacyjnych 
w celu odciążenia 
centrum 

Centrum - zał. nr 1, poz. nr 102, zad. nr GKM/ZDM/26 
Realizacja odcinków RING-u: ul. Ewangelickiej 
odc. Mostowa – Chwaliszewo, Szyperskiej odc. 
Garbary – Chwaliszewo i odc. Wschodniego do 
al. Niepodległości wraz z niezbędnymi 
przeprawami mostowymi 
termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006- 
2,5 mln , 2009-2010 – 11 mln 500 tys.  zł, po 
2010 – 175 mln 900 tys. zł  

- Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005-
2010, Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA, Program: „Ring Stubbena – 
rewitalizacja obszarów poprzemysłowych” 

6.6. c 
 

Propozycja 
budowy metra 

Centrum - - - - 

6.6. d 
 

Korki w ruchu 
ulicznym 

Jeżyce - - - Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005-
2010, Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ,  
Program: „Poznań bez korków” 

6.6. e 
 

Konieczność 
poprawy 
funkcjonowania 
ruchu w ul. 
Dąbrowskiego i ul. 
Św. Wawrzyńca  

Jeżyce Wniosek nr 94: odciążenie ulicy 
Dąbrowskiego 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Wielki Poznań i Wielkopolska 
Przewidywany termin realizacji: 
kwiecień-listopad 2006 

zał. nr 1, poz. nr 111, zad. nr GKM/ZDM/24 
ul. św. Wawrzyńca- od ul. Żeromskiego do ul. 
Kościelnej” 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne po 
2010 r – 35 mln zł  

- j.w. 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania 

6.6. f 
 

Konieczność 
uspokojenia ruchu 
na ul. Głogowskiej 
oraz zdefiniowania 
przebiegu 
planowanej ul. 
Dolna Głogowska; 
konieczność 
połączenia ul. 
Kolejowej z ul. 
Zachodnią  przy 
przebudowie 
dworca 

Łazarz - zał. nr 1, poz. nr  86, zad. nr GKM/ZDM/39 
Opracowanie koncepcji układów 
komunikacyjnych, projekty i studia 
wykonalności 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 – 5 mln zł  
w tym: Raport Oddziaływania na Środowisko 

ZDM: Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy 
Dworcu Zachodnim 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 
Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ,  
Program: „Poznań bez korków” 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania  
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Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 
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(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
6.6. g 
 

Duże nasilenie 
ruchu na Rynku 
Wildeckim i ul. 
Dolna Wilda; 
problem 
wzmożonego 
ruchu przy 
zjeździe z 
autostrady w  ul. 
Łęgi Dębińskie 

Wilda - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 
Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ,  
Programy: „Poznań bez korków”; „Poznań 
blisko” 
Przedsięwzięcie: Rozbudowa infrastruktury 
drogowej – skomunikowanie miasta z autostradą 
A2 

6.7. 
 

Organizacja ruchu 
komunikacyjnego 

     

6.7. a 
 

Potrzeba zmiany 
kierunku zjazdu z 
Mostu Św. Rocha 
w kierunku ul. 
Mostowej 

Centrum - - - - 

6.7. b 
 

ul. Berwińskiego -
konieczność 
wprowadzenia 
zakazu skrętu w 
lewo, potrzeba 
rozwiązania 
problemu 
organizacji ruchu -  
ul. Głogowska/ 
Berwińskiego 

Łazarz - - - - 

6.7. c 
 

Zły system 
komunikacji - 
Trasa 
Berdychowska 

Wyspy - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 
Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA, Program: „Ring Stubbena – 
rewitalizacja obszarów poprzemysłowych” 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania 

6.8. 
 

Połączenia 
tramwajowe 

     

6.8. a 
 

Postulat o 
przeniesienie 
planowanego 
połączenia 
tramwajowego 
przez ul. 
Ratajczaka na ul. 
Towarową 

Centrum - - MPK Sp. z o.o. : opracowana została koncepcja 
projektowa „Modernizacji torowiska tramwajowego w 
ul. Towarowej od ul. Wierzbięcice do Placu 
Mickiewicza”. Przewidywany koszt realizacji: 33 – 42 
mln zł.  

Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005-
2010, Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Programy: „Odbudowa ciągów spacerowo – 
handlowych”; „Poznań bez korków” 
Przedsięwzięcie: Rozbudowa linii tramwajowej 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
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Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
Poznania  

6.8. b 
 

Brak połączenia 
tramwajowego z 
Łazarza do ul. 
Królowej Jadwigi  
(Multikino, Stary 
Browar) 

Łazarz - - - - 

6.8. c 
 

Propozycja 
przedłużenia 
Poznańskiego 
Szybkiego 
Tramwaju do 
Lubonia 

Wilda - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ 
Program: „Poznań bez korków” 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania 

6.9. 
 

Parkingi      

6.9. a 
 

Konieczność 
zagwarantowania 
miejsc 
parkingowych dla 
mieszkańców, w 
tym przy ul. 
Wolnica 

Centrum  - zał. nr 1, poz. nr 87, zad. nr GKM/ZDM/38 
Rozwój bazy parkingowej 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 – 2 mln zł  

WGKiM:  „Analiza potencjalnych możliwości 
systemu parkowania na obszarze m. Poznania i jego 
obszaru centralnego”. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania  
 
Polityka Transportowa Poznania – rozbudowa i 
modernizacja sieci drogowo – ulicznej; układ 
parkingowy 
 
 

6.9. b 
 

Brak parkingów Jeżyce - j.w. - j.w. 

6.9. c 
 

Brak parkingów 
między ul. 
Limanowskiego i 
Niegolewskich 

Łazarz - j. w. - j.w. 

6.10. 
 

Ścieżki rowerowe      

6.10. 
a 
 

Brak ścieżek 
rowerowych 

Centrum 
Jeżyce 
Łazarz 
Wyspy 

- Zał. nr 1, Poz. nr 94 
Nr zad. GKM/ZDM/37 
Budowa dróg rowerowych 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 – 1mln 800 tys. zł  

- Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ,  
Program: Poznań bez korków: planowane 
przedsięwzięcie-„Projekt rozwoju tras 
rowerowych” 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania  

6.11.  Ruch pieszy      
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Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
6.11. 
a 
 

Problem w 
poruszaniu się 
pieszych związany 
z parkowaniem 
samochodów na 
chodnikach i 
taksówek w 
obrębie Starego 
Miasta 

Centrum - - WGKiM: „Analiza potencjalnych możliwości systemu 
parkowania na obszarze m.Poznania i jego obszaru 
centralnego” 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010, Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA, 
Program: „Odbudowa ciągów spacerowo – 
handlowych” 
 
Polityka Transportowa Poznania – rozwój 
ciągów i stref dla ruchu pieszego 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania  
 
 

6.11. 
b 

Problem w 
poruszaniu się 
osób 
niepełnosprawnyc
h  na przejściach 
dla pieszych i 
podziemnych, 
pasach 
chodnikowych 
przystankach 
autobusowych 
 i tramwajowych) 
 

Centrum  
Jeżyce 
Łazarz 
Wilda 
Wyspy  

- - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, 
Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ,  
Program: Poznań bez korków 
 

6.11.c Konieczność 
dostosowania 
przejść 
podziemnych do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnyc
h - Rondo 
Kaponiera, okolice 
dworca PKP, PKS, 
Rondo Śródka i 
inne 

Centrum  
Jeżyce 
Łazarz 
Wilda 
Wyspy 

- - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, 
Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ,  
Program: Poznań bez korków 
 

6.11.d 
 

Brak bezpiecznych 
przejść dla 
pieszych 

Jeżyce - zał. nr 1, poz. nr 67, zad. nr GKM/ZDM/33, 
System sterowania ruchem, małe modernizacje i 
sygnalizacja świetlna, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 r. – 32 mln, po roku 2010 – 10 mln zł, 
2008-2010 - 24 mln zł-planowane 
dofinansowanie z funduszu UE-ERDF, po roku 
2010- 6 mln 

- Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-
2010, 
Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ, 
Program: „Poznań bez korków” 
 
Polityka Transportowa Poznania – rozwój 
ciągów i stref dla ruchu pieszego 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
6.11. 
e 

Potrzeba 
kontynuowania 
promenady od ul. 
Królowej Jadwigi 
do Dębiny 

Wilda - - WUiA: Konkurs na studium funkcjonalno – 
przestrzenne rzeki Warty wraz z Ostrowem Tumskim i 
Śródką – termin zakończenia konkursu 29  grudnia 
2006 r.  

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 
Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA 
Program: „Śródka – przywrócenie rzeki miastu” 
Przedsięwzięcie: Budowa ciągów pieszo – 
rowerowych na wałach przeciwpowodziowych 

6.12. 
 

Bezpieczeństwo na 
drogach 

     

6.12. 
a 
 

Przekraczanie 
prędkości przez 
kierowców w 
Centrum; w tym 
na ul. Grobla i Za 
Groblą 

Centrum 
 

- j.w. - j.w. 

6.12. 
b 
 

Zbyt szybki ruch 
samochodów na 
ul. Staszica i 
Sytkowskiej 

Jeżyce - j.w. - j.w. 

6.12. 
c 
 

Przekraczanie 
prędkości 
samochodów na 
ul. Kolejowej od 
ul. Gąsiorowskich 
do ul. Hetmańskiej

Łazarz - zał. nr 1, poz. nr 67, zad. nr GKM/ZDM/33, 
System sterowania ruchem, małe modernizacje i 
sygnalizacja świetlna, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 r. – 32mln zł , po roku 2010 – 10 mln zł, 
2008-2010- 24 mln zł- planowane 
dofinansowanie z funduszu UE-ERDF, po roku 
2006-6 mln zł 

WGKiM: Miasto Poznań przystąpiło do programu 
„Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
(EKBRD)”. Działania deklarowane: 
- budowa ścieżek rowerowych, 
- budowa chodników, 
- budowa sygnalizacji świetlnych wraz z przebudową 
skrzyżowań (18 szt./3 lata), 
- zakup urządzenia do pomiaru prędkości wraz 
zakupem 5 słupów na skrzynki do montażu 
stacjonarnego, 
- poszerzanie bazy danych o wypadkowości, 
- promowanie idei „KARTY” wśród firm i instytucji 
działających na terenie Poznania, 
- promowanie „KARTY” wśród mieszkańców Miasta 
Poznania, 
- promowanie idei „KARTY” w środkach masowego 
przekazu (np. na  miejskiej stronie internetowej w 
prasie, radiu i telewizji), 
- szkolenie dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 
- szkolenie dla mieszkańców Miasta z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, 
- objęcie patronatem działań różnych firm, które mają 
za cel wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 
- podejmowanie innych działań lobbingowych na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Polityka Transportowa Poznania – Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu w celu ochrony zdrowia i 
życia mieszkańców 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
6.12. 
d 
 

Konieczność 
założenia 
spowalniaczy na 
ul. Traugutta przy 
SP nr 5 

Wilda - j.w. - j.w. 

6.12. 
e 
 

Brak możliwości 
bezpiecznego 
dotarcia z terenów 
mieszkaniowych 
do południowego 
klina zieleni 
 
 

Wilda - zał. nr 1, poz. nr 100, zad. nr GKM/ZDM/353, 
Budowa chodników, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006- 
2010 – 2mln 500 tys. zł  
 
zał. nr 1, poz. nr 67, zad. nr GKM/ZDM/33, 
System sterowania ruchem, małe modernizacje i 
sygnalizacja świetlna, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 r. – 32 mln zł, po roku 2010 – 10mln zł , 
2008-2010- 24 mln zł- planowane 
dofinansowanie z funduszu UE-ERDF, po roku 
2006-6 mln zł 

ZDM: Zrealizowana sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu ul. Św.Jerzego/Droga Dębiska  

- 

7.  Ochrona 
środowiska 

     

7.1. 
 

Ochrona powietrza     
 

 

7.1. a 
 

Zanieczyszczenie 
środowiska 
(atmosfera) 

Jeżyce - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA, 
Program: „Zielony Poznań przyjaznego 
środowiska” 
Przedsięwzięcie: „Czyste powietrze w Poznaniu” 
 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta 
Poznania na lata 2004 – 2007 – emisja niska – 
realizacja program czystości powietrza dla 
dzielnic 
 
Plan Zdrowotny Miasta Poznania na lata 2003 – 
2008 - poprawa jakości powietrza na terenie 
miasta 

7.1. b 
 

Problem 
zanieczyszczenia 
powietrza na 
Łazarzu związany 
z eksploatacją 
indywidualnych 
palenisk 

Łazarz - - - j.w. 

7.2. 
 

Ochrona przed 
hałasem 
komunikacyjnym 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
7.2. a 
 

Wysokie 
obciążenie 
hałasem na ul. 
Grobla 

Centrum - - 
 
 

WGKiM: „Wykonanie pomiarów hałasu w otoczeniu 
dróg powiatowych i gminnych w obszarze m. 
Poznania” 

Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005-
2010, Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ:  
Program: „Poznań bez korków” 
Przedsięwzięcie: „Budowa ekranów 
akustycznych” 
 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta 
Poznania na lata 2004 – 2007 – Zmniejszenie 
uciążliwości akustycznych występujących na 
obszarze miasta do poziomu akceptowalnego 
pod względem prawnym i społecznym 
 
Plan Zdrowotny Miasta Poznania na lata 2003 – 
2008 - ograniczenie natężenia hałasu 
powodowanego przez komunikację i przemysł 

7.2. b 
 

Brak ekranów 
akustycznych na 
Trasie 
Niestachowskiej 

Jeżyce - - j.w. j. w. 

7.2. c 
 

Problem hałasu na 
ul. Hetmańskiej 
oraz propozycja 
montażu ekranów 
akustycznych 

Łazarz - - j.w.  j.w. 

7.2. d 
 

Propozycja 
zamontowania 
ekranów 
akustycznych pod 
wiaduktem  Trasy 
Hetmańskiej 

Wilda - - j.w.  j.w. 

7.2. e 
 

Problem hałasu 
przy zjeździe z 
autostrady w ul. 
Łęgi Dębińskie 

Wilda - - j.w. j.w. 

7.3. Ochrona zieleni      
7.3. a 
 

Problem 
zniszczonej, 
zdegradowanej 
zieleni na Placu 
Cyryla Ratajskiego

Centrum - - ZZM: przewidywane zabezpieczenie placu Cyryla 
Ratajskiego trwałymi barierkami ochronnymi  
w 2006 r. 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 –  
2010  
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA,  
Program: „Zielony Poznań przyjaznego 
środowiska” 

7.3. b 
 

Wycinka drzew  
w Parku J.H. 
Dąbrowskiego 

Centrum - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 –  
2010  
Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ 
ZAMIESZKANIA,  
Program: „Zielony Poznań przyjaznego 
środowiska” 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
7.3. c 
 

Potrzeba 
szczególnej 
dbałości o tereny 
zielone 

Wilda Wniosek nr 44: rewaloryzacja parku 
Jana Pawła II 
Wnioskodawca: Rada Osiedla Wilda 
Termin realizacji: 2006-2010, 
I etap: 2006-2007, 
II etap: 2008-2010 

zał. nr 1, poz. nr 30, zad. nr  ZZM/ZZM/52: 
Rewaloryzacja parku im. Jana Pawła II 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
152 tys. zł, 2007-2010- 2 mln zł, po 2010 – 2mln 
350 tys. zł 

- j.w. 
 
Program Strategicznego Rozwoju Miasta: 
III D.3. Zwiększenie atrakcyjności terenów 
rekreacyjno - wypoczynkowych  
 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta 
Poznania na lata 2004 – 2007 : Ochrona i 
utrzymanie użytków zielonych kształtujących 
krajobrazy miejskie 
 
Plan zdrowotny miasta Poznania na lata 2003 – 
2008: Przywracanie czystości cieków wodnych i 
jezior na terenie miasta Poznania 

7.3. d 
 

Zły stan zieleni Wyspy - - - j.w. 

8. 
 

Gospodarka      

8.1. 
 

Przedsiębiorczość      

8.1. a 
 

Konieczność 
połączenia 
inwestycji ze sferą 
usług i handlu oraz  
aktywizowania 
mieszkańców 
Śródki w celu 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej; 
konieczność 
wprowadzenia 
nowych inwestycji 
na Śródkę 

Wyspy  - - WZiSS i partnerzy: Programy: „Reintegracja 
społeczno – zawodowa osób długotrwale 
bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu”, 
„Kompleksowy program doradczo – szkoleniowy 
szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego” 
 
Zadania MOPR: 
nr 01.12.4: zapewnienie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego 
nr 01.12.5: udzielanie informacji o prawach i 
uprawnieniach 
nr 01.12.6: organizowanie doradztwa metodycznego 
 
Działania MOPR:  
- „Klub wsparcia dla osób bezrobotnych”, 
- „Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych” 
 
PUP: jednorazowa pomoc finansowa w podejmowaniu 
działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy 
oraz środków unijnych (w ramach projektów aktualnie 
realizowanych – „Twój debiut”, „Moja szansa”, „Być 
aktywną” i podjętych do 2013 roku)  
 
UMP+PUP: poprzez działania Poznańskiego Ośrodka 
Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie: 
- indywidualnych konsultacji i porad specjalistów 
dyżurujących w ośrodku, 

Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, Priorytet: NOWE MIEJSCA PRACY,  
Program: ”Praca dla aktywnych” 
 
Priorytet: OBYWATELSKI POZNAŃ,  
Program: „Pomagajmy sobie” 
 
Miejska Strategia Polityki Społecznej 
Zwiększanie dostępności programów 
edukacyjnych służących zmianie kwalifikacji 
zawodowych oraz nabywaniu umiejętności 
niezbędnych w uruchamianiu działalności 
 
Plan zdrowotny Miasta Poznania na lata 2003 – 
2008: 
4.6.2. Współtworzenie rozwiązań wspomagania 
przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia 
 
Miejski Program Rewitalizacji – etap pilotażowy 
– Śródka: Programy: „  
Kompleksowy program doradczo – szkoleniowy 
szansą dla kobiet Poznania i powiatu 
poznańskiego, projekt utworzenia klubu 
wsparcia dla osób bezrobotnych” 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
- prelekcji tematycznych obejmujących zagadnienia 
dotyczące różnych aspektów prowadzenia małej firmy
seminariów pt. ”Pierwszy krok w biznesie”, 
przygotowujących do rozpoczęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej 
 

8.1. b 
 

Postulat 
pierwszeństwa 
inwestowania dla 
inwestorów 
lokalnych 

Wyspy - - WDG: Program bezpłatnej i powszechnie dostępnej 
informacji i porad Urzędu Miasta Poznania dla 
przedsiębiorców poznańskich, m. in.:  
- Punkt Informacji Gospodarczej Wydziału 
Działalności Gospodarczej,  
- Program bezpłatnych cyklicznych szkoleń nt 
możliwości korzystania przez małych i średnich 
przedsiębiorców z dotacji ze środków UE, podatku 
VAT oraz innych zagadnień i inne. 
 

Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, Priorytet: NOWE MIEJSCA PRACY,  
Program: „Praca dla aktywnych” 

8.1. c 
 

Konieczność 
wspierania 
przedsiębiorczości 
w dziedzinie 
handlu poprzez 
odpowiednią 
politykę miasta 
dotyczącą 
ustalania 
wysokości 
podatków 

Wyspy - - WDG, WF: w przygotowaniu projekt uchwały o 
zwolnieniu z podatku od nieruchomości 
przedsiębiorców dokonujących inwestycji i 
tworzących nowe miejsca pracy w ramach programu 
pomocy publicznej dla przedsiębiorców o wymiarze 
regionalnym  
 
WDG: Program aktywnego wspierania 
przedsiębiorczości i promocji gospodarczej, np. 
uproszczony system ewidencji działalności 
gospodarczej. 

Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, Priorytet: NOWE MIEJSCA PRACY,  
Program: „Innowacyjna gospodarka” 

8.2. 
 

Program "Trakt 
Królewsko-
Cesarski" 

     

8.2. a 
 

Konieczność 
włączenia do 
programu „Trakt 
Królewsko-
Cesarski” zagrody 
bamberskiej przy 
ul. Kościelnej 

Jeżyce - - - Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM,  
Program: „Trakt Królewsko-Cesarski”  
 
Strategia Rozwoju Narodowego Produktu 
Turystycznego – „Trakt Królewsko–Cesarski w 
Poznaniu” 

8.2. b 
 

Potrzeba 
powiązania 
atrakcji Śródki z 
programem „Trakt 
Królewsko-
Cesarski” oraz 
odnowy zabytków 
w ramach 
programu 

Wyspy - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA, 
Program: „Śródka – przywrócenie rzeki miastu „ 
 
Miejski Program Rewitalizacji dla miasta 
Poznania – etap pilotażowy Śródka 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
8.3. 
 

Infrastruktura 
turystyczna 

     

8.3. a 
 

Brak informacji 
turystycznej 

Jeżyce -  ZDM: wdrażanie programu Systemu Informacji 
Miejskiej 

Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005-
2010, Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
Program: „Trakt Królewsko-Cesarski” 
  
Priorytet: DOSTĘPNY POZNAŃ 
Program: „System Informacji Miejskiej” 
 
Strategia Rozwoju Narodowego Produktu 
Turystycznego – Trakt Królewsko– Cesarski w 
Poznaniu 

8.3. b 
  

Konieczność 
zlokalizowania 
parkingów dla 
turystów na 
Śródce  oraz 
umieszczenia 
informacji o nich  
w  materiałach 
informacyjnych 

Wyspy - zał. nr 1, poz. nr 87, zad. nr GKM/ZDM/38, 
Rozwój bazy parkingowej 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 – 2 mln zł  

WRM: Konkurs na koncepcję funkcjonalno - 
przestrzenną systemu punktów obsługi ruchu 
turystycznego na obszarze objętym programem „Trakt 
Królewsko –Cesarski w Poznaniu”– termin składania 
ofert 31 października 2006 r.  

Strategia Rozwoju Narodowego Produktu 
Turystycznego – Trakt Królewsko–Cesarski w 
Poznaniu 

8.4. 
 

Obiekty 
turystyczne 

     

8.4. a 
 

Konieczność 
zrekonstruowania 
murów miejskich i 
Zamku Przemysła 
w celu 
uatrakcyjnienia 
miasta 

Centrum - zał. nr 1, poz. nr 189, zad. nr  MKZ/MKZ/10, 
Restytucja wraz z konserwacją istniejących 
średniowiecznych murów Zamku Przemysła, 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 – 1 mln zł  
 
zał. nr 1, poz. nr 195, zad. nr ZKB/MKPSP/3,  
Remont konserwatorski średniowiecznych 
murów miejskich na terenie Strażnicy przy ul. 
Masztalerskiej 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 – 500 tys. zł  
 
zał. nr 1, poz. nr 194, zad. nr KSZ/KSZ/1 
Partycypacja w kosztach odbudowy Zamku 
Królewskiego w Poznaniu 
Termin realizacji i nakłady inwestycyjne: 2006-
2010 – 6 mln zł  

WUiA: w 2006 r. ogłoszony zostanie konkurs 
urbanistyczno – architektonicznego obejmujący swym 
zasięgiem teren synagogi (pływalni miejskiej), Bramy 
Wronieckiej i starych murów miejskich. 

Plan Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2010,  
Priorytet: KULTURA I REKREACJA,  
Program: „Kultura bez granic” 
 
Strategia Rozwoju Narodowego Produktu 
Turystycznego – Trakt Królewsko–Cesarski w 
Poznaniu 

8.4. b 
 

Konieczność jak 
najlepszego 
wykorzystania 
zbiorów muzeum 
Iłłakowiczówny w 
turystyce 

Jeżyce - - - Plan rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 
2010, Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM  
Program: „Trakt Królewsko-Cesarski” 
 
Strategia Rozwoju Narodowego Produktu 
Turystycznego – Trakt Królewsko–Cesarski w 
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Tabela: Problemy zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji 
 

Lp. Problem ogólny i 
problemy 

szczegółowe: 

Dzielnica: Wnioski o włączenie projektów do 
MPR: 

(porównaj- tabela wniosków) 

WPI Wybrane działania Wydziałów UM, miejskich 
jednostek organizacyjnych i innych  

Dokumenty miejskie: strategie, plany, uchwały 
itp. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
Poznaniu 

8.4. c  
 

Konieczność 
zagospodarowania 
 Fortu IX a 

Wilda - - - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010,  
Priorytet: KULTURA I REKREACJA, 
Program: „Kultura bez granic” 

8.4. d 
 

Potrzeba 
przystosowania 
korytarzy i 
podziemi Fortu 
Cytadela pod 
atrakcje 
turystyczne 

Wyspy Wniosek nr 26: rewaloryzacja 
Cytadeli Poznańskiej, dawnego Fortu 
Winiary wraz z odbudową reduty 
Wnioskodawca: Zarząd Zieleni 
Miejskiej 
Termin realizacji: 2006-2009 

- ZZM: projekt „Rewitalizacja Cytadeli Poznańskiej – 
dawnego fortu Winiary” został wpisany do Systemu 
Ewidencji Przedsięwzięć na lata 2007-2013 jako 
kwalifikowany do uzyskania dofinansowania ze 
środków unijnych w ramach RPO 

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 
Priorytet: KULTURA I REKREACJA 
Program: „Kultura bez granic” 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania – Polityka przestrzenna promująca 
kulturę miasta Poznania 

8.4. e 
 

Potrzeba 
wykorzystania 
wartości 
historycznej 
Ostrowa 
Tumskiego, 
Chwaliszewa 

Wyspy Wniosek nr 46: rewitalizacja 
budynków Ostrowa Tumskiego oraz 
ich otoczenia 
Wnioskodawca: Archidiecezja 
Poznańska 
Termin realizacji: 2008 

- WUiA: Konkurs na studium funkcjonalno – 
przestrzenne rzeki Warty wraz z Ostrowem Tumskim i 
Śródką – termin zakończenia konkursu 29 grudnia 
2006 r 
 
WUiA, SARP: Konkurs na Studium Programowo-
przestrzenne zagospodarowania Chwaliszewa i 
Starego Koryta Warty – konkurs rozstrzygnięty 24 
września 2005 r.  
MPU: „Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - 
uchwała nr LXXIV/784/IV/2005 Rady Miasta 
Poznania z dnia 12 lipca 2005 r. ws. przystąpienia do 
sporządzenia mpzp 

Plan Rozwoju Miasta na lata 2005 –2010,  
Priorytet: KULTURA I REKREACJA,  
Program: „Kultura bez granic” 
 
Strategia Rozwoju Narodowego Produktu 
Turystycznego – Trakt Królewsko–Cesarski w 
Poznaniu  
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania  

8.4. f 
 

Konieczność 
uaktywnienia 
żeglugi 
turystycznej 
poprzez budowę 
portu nad Wartą 

Wyspy Wniosek nr 135: utrzymanie żeglugi 
pasażerskiej – dydaktycznej i 
turystyczno –rekreacyjnej na rzece 
Warcie w Poznaniu 
Wnioskodawca: Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
Termin realizacji: 15 kwietnia 2006 

- - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005 – 
2010 , Priorytet: NOWA JAKOŚĆ CENTRUM 
MIASTA Program: „Śródka – przywrócenie 
rzeki miastu”  

 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: kolorem niebieskim wpisane zostały informacje uzyskane bezpośrednio od poszczególnych wydziałów UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych  
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