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Lokalizacja



Lokalizacja



Powierzchnia działki: 

5378m

Powierzchnia 

zabudowana: 120 m

% zabudowy: 2,2%

Powierzchnia  całkow. 

domu: 350 m2

Powierzchnia 

schronu: 715 m2

MPZP – brak, biała 

plama, w 

opracowaniu od 

października 2008 

nowy plan

Studium: usługi 

oświaty



Historia obiektu

• Wybudowany w 1960-1962 jako schron 
przeciwatomowy na wypadek wojny 
jądrowej dla wojewody i współpracowników

• Wyposażony w urządzenia zasilające w 
energię, wodę, tlen, magazyny 
żywnościowe, urządzenia łączności, śluzy 
chroniące przed skażeniem radiologicznym

• Przeznaczony dla 70 osób

• Zapasy umożliwiające przetrwanie przez 
ok.6 miesięcy

• Obsługiwany przez wojsko stacjonujące w 
budynku nad ziemią



Historia obiektu c.d

• Budynek w roku 1993 został opuszczony przez 
wojsko i stanowiąc mienie Skarbu Państwa 
został oddany w zarząd Wielkopolskiemu 
Urzędowi Wojewódzkiemu

• W 2003 roku Naczelnik Wydziału 
Gospodarowania Nieruchomościami Organów 
Państwowych protokołem zdawczo odbiorczym 
przekazał nieruchomość wraz z zabudowaniami   
Staroście  Poznańskiemu

• 24.11. 2003 roku Starosta zwrócił się z 
pytaniem do burmistrza Puszczykowa, czy jest 
zainteresowany skomunalizowaniem obiektu 

• 13.08 2003 – odtajnienie obiektu

• 04.04 2004 została zawarta umowa 
bezpłatnego użyczenia obiektu miastu 
Puszczykowo, podpisano protokół zdawczo 
odbiorczy



Stan obiektu w 2004 roku



Stan obiektu w 2004 roku



Stan obiektu w 2004 roku



Historia obiektu po 2004r.

• Do 2004 roku obiekt chroniony

• 2004 - 2006 starania miasta o 
komunalizację, 

• 2004 zima zalanie obiektu/ ocena 
techniczna (dewastacja budynku) 

• 2005-2006 – kilka włamań do schronu, 
ujęto sprawców, rozprawy, umorzenie

• 11 października 2006 roku Wojewoda 
Wielkopolski przekazał miastu nieodpłatnie 
obiekt na realizację zadań z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, a także gminnego 
budownictwa mieszkaniowego



Stan w roku 2006-2007































Historia obiektu po 2006r.

• Od 2007 r- postępująca dewastacja obiektu, 
wybijane szyby, wyrywane kable i urządzenia w 
schronie.

• 2007r. – powstał projekt adaptacji budynku na 
mieszkania komunalne

• 2008 r.- wykonano przyłącze gazu, wody i 
kanalizacji

• 2008 rok  - protesty mieszkańców przeciwko 
utworzeniu mieszkań komunalnych, 
poszukiwanie innej funkcji

• Październik 2008 r. – wywołanie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z 
intencją zlikwidowania białej plamy i ustalenia 
funkcji dla obiektu

• Marzec 2009 r. wykonanie inwentaryzacji obiektu



Historia obiektu po 2006r.

• Mimo zakazu wejścia  na teren, zabezpieczeń i 
zasadzek straży miejskiej – liczne włamania            
(z uwagi na dużą odległość od budynków 
mieszkalnych nie były rejestrowane przez 
mieszkańców)

• Stała penetracja podziemi ( film na Youtube z 
czerwca b.r)

• Po wykonaniu inwentaryzacji schron został 
zaspawany

• Od kwietnia 2009 - do chwili obecnej przygotowanie 
do projektu technicznego, który pozwoli pozyskać 
fundusze z programu rewitalizacji obiektów 
powojskowych

• Poszukiwanie funkcji, które dają szansę na 
otrzymanie dotacji.



Stan na 2009 rok

















Co możemy na tym terenie zrobić?

• Zgodnie z informacją od wojewody, z 

uwagi na duże koszty adaptacji 

budynku, możemy nieruchomość 

wykorzystać niekoniecznie na 

zadania określone przy przekazaniu, 

ale na realizację innych zadań 

własnych gminy 



1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 
i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 
oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami,

10 )kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych,

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania własne obejmują 
sprawy:



11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży 
opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym 
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek 
pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 
obywatelskiej;

18) promocji gminy,

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw.



MPZP – zaawansowanie

• Zebraniu wniosków mieszkańców od 12 

01.09 do 9.02.09 (ogłoszenie w Głosie 

Wlkp, Echo Puszczykowa, na stronie 

internetowej i tablicach ogłoszeń)

• Wpłynęły wnioski od Wlkp. Parku 

Narodowego i pismo od organizacji 

pożytku publicznego o wykupienie

• Plan przygotowany do uzgodnień (ok. 2-3 

miesiące)

• Po uzgodnieniach zostanie wyłożony do 

publicznego wglądu i poddany dyskusji



Projekt  rewitalizacji 

• Kryteria kluczowe dla pozyskania 

środków na rewitalizację z funduszy 

unijnych działanie 4.2 WRPO:

1. Skala projektu, w tym objęcie obszaru 

zdegradowanego, ważnego dla Programu 

Rewitalizacji 

2. Kompleksowość projektu, oddziaływanie 

przestrzenne, społeczne, gospodarcze

3. Partnerstwo w realizacji projektu



Przykładowe funkcje 

zagospodarowania budynku przy 

ulicy Przecznica w opinii 

mieszkańców (600 respondentów)

Mieszkanie 98 16,47%

Pensjonat 72 12,10%

Kawiarnia, restauracja (komercyjna) 91 15,29%

Klub, świetlice dla młodzieży, organizacji 

pozarządowych (niekomercyjna)
160 26,89%

Międzynarodowe centrum spotkań 

młodzieży, schronisko młodzieżowe 

(niekomercyjna)

117 19,66%

Centrum szkoleniowe dla młodzieży, 

organizacji pozarządowych 

(niekomercyjna)

36 6,05%



Przykładowe funkcje zagospodarowania 

schronu przy ulicy Przecznica w opinii 

mieszkańców

Handel, magazyny (działalność komercyjna) 14 2,35%

Pub, restauracja, magazyny (komercyjna) 40 6,72%

Miejsce spotkań młodzieży, warsztatów 

artystycznych, grup muzycznych itp. 

(niekomercyjna)

111 18,66%

Sale muzealne, wystawy, sale muzyczne, kinowa 

(niekomercyjna)
184 30,92%

Centrum odnowy biologicznej (komercyjna) 139 23,36%

Sale przeznaczone na działalność szkoleniową i 

rekreacyjno-sportową, fitness (komercyjna)
22 3,70%

Pieczarkarnia (komercyjna) 26 4,37%

Brak odpowiedzi 18 3,03%

Nie dotyczy 15 2,52%



Jakiej działalności w ośrodku powojskowym 

zdecydowanie by Pan/i nie zaakceptował/a?

Mieszkanie 75 12,61%

Kawiarnia, restauracja (komercyjna) 10 1,68%

Pub, restauracja, magazyny (komercyjna) 58 9,75%

Miejsce spotkań młodzieży, warsztatów 

artystycznych, grup muzycznych itp. 

(niekomercyjna)

29 4,87%

Sale przeznaczone na działalność szkoleniową i 

rekreacyjno-sportową, fitness (komercyjna)
24 4,03%

Pieczarkarnia (komercyjna) 19 3,19%

Dom publiczny 114 19,16%

Solanki/tężnie solankowe 14 2,35%

Mienie wojska 54 9,08%

Brak odpowiedzi 32 5,38%

Nie dotyczy 125 21,01%











Parter 



Pierwsze piętro 



Poddasze



Co możemy na tym terenie zrobić?

• Czego oczekują mieszkańcy?

• Czego się boją mieszkańcy?

• Co jest możliwe, by obiekt uratować?

ZAPRASZAM DO DYSKUSJI !


