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„ZAKOLE WARTY”

• Powierzchnia: 16,5 hektara

• Lokalizacja: teren wzdłuż rzeki Warty, przy ul. Nadwarciańskiej

• Własność: miasto Puszczykowo

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: w przygotowaniu

• Planowana funkcja: usługi sportu i rekreacji z możliwością funkcji 
mieszkaniowej

• Uzbrojenie: brak

• Charakterystyka: 90% terenu strefa zalewowa;

• 7% terenu obszar pod zabudowę, wysokie walory 

przyrodniczo-krajobrazowe; historycznie znajdowały się tam: plaża 

i przystań rzeczna. Obecnie jest to miejsce imprez sportowych 

i muzycznych, w pobliżu powstaje przystań kajakowa



„Zakole Warty”



Lokalizacja



Historia terenu nad Wartą

• Tradycja podpoznańskiego 
letniska – plaża, miejsce 
majówek

• Do roku 1990 teren był 
własnością prywatną 
właścicieli gospodarstwa 
rolnego, na części 
nieużytków wypasały się 
krowy

• W świadomości 
mieszkańców zawsze 
należał do miasta i był 
ulubionym miejscem 
spacerowym









Historia terenu

• W roku 2004 

mieszkańcy 

dowiedzieli się, 

że jest 

własnością 

prywatną 

wystawioną na 

sprzedaż



Otrzymano od mieszkańców 900 pocztówek 

z poparciem dla pozostawienia terenu 

niezabudowanego- rekreacyjnego



Historia terenu

Status gruntu:

• Grunt rolny. W studium opisany jako teren zalewowy z 
dopuszczalnym paskiem zabudowy wzdłuż ul. 
Nadwarciańskiej o dużych walorach krajobrazowych

Plany właściciela:

1. Zbudowanie 16 rezydencji (wniosek o zmianę w 
Studium)

2. Wniosek o podział gruntu, wywołanie mpzp i 
zaplanowanie na terenie dopuszczonym do zabudowy 6 
rezydencji

3. Zbudowanie siedliska 



I Propozycja miejscowego planu



MPZP po zmianach



Historia

• 2005 rok prośba Rady Miasta do Burmistrza o 
wykupienie terenu. Właściciel jest skłonny 
sprzedać teren za 1 800 000 zł

• Negocjacje z właścicielem

• Burmistrz proponuje wykupienie 13 ha 

za 400 000 zł, a pozostałe 3,5 chce uzbroić i 
pozostawić właścicielowi pod planowaną 
zabudowę

• 2006 rok przedwstępna umowa sprzedaży poparta 
uchwałą Rady 



Historia

• 2006 roku wielka dyskusja w mieście na temat 

przeznaczenia terenu zainicjowana przez lokalną 

gazetę Kurier Puszczykowski

• Ankiety, opinie autorytetów, apele mieszkańców

• Listopad 2006 – wybory. 

• Nowa burmistrz uzyskuje akceptację Rady dla 

wykupu całości gruntu za kwotę 4 000 000 zł



Wykup i nowy 

miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego



Dyskusja nad sposobem 

zagospodarowania i  kształtem planu

• Teren zaczyna funkcjonować jako przestrzeń publiczna 

nad Wartą, miejsce spotkań, pikników, letnich koncertów i 

zabaw



Dni Puszczykowa 2007



Dni Puszczykowa 2007



Dni Puszczykowa 2007



Dni Puszczykowa 2007



Cała Polska biega – wiosna 2008



Dzień dziecka 2008



Dzień dziecka 2008



Piknik nie pod psem 2008



Muzyka na Zakolu 2008



Dyskusja nad sposobem 

zagospodarowania i  kształtem planu

• Naciski części mieszkańców i radnych, by 
zdecydować czy i jak teren zostanie 
zabudowany

• Podział mieszkańców na tych, którzy chcą 
pozostawić teren niezabudowany, w stanie 
naturalnym i na tych, którzy oczekują tam 
kubaturowego zaplecza rekreacyjnego

• 2008 Warsztaty planistyczne na Zakolu 



Dyskusja nad kształtem planu



Warsztaty Planistyczne 2008



Warsztaty Planistyczne 2008



Warsztaty Planistyczne 2008



Wnioski 

1. Stworzenie ścieżek spacerowych.

2. Zagospodarowanie oczka wodnego – przystań.

3. Utworzenie mariny.

4. Dyskretna, wkomponowana w środowisko  zabudowa ( 
usługi turystyki i rekreacji) tylko w ograniczonym pasie 
nie przysłaniającym widoku na Wartę.

5. Wyważenie korzyści i zagrożeń wynikających z 
rekreacyjno-turystycznego przeznaczenia.

6. Wyważenie możliwości zrealizowania powstałych w 
czasie dyskusji pomysłów – zachowanie jakości terenu

7. Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed 
uchwaleniem mpzp



Realizacja pomysłów - przystań na Warcie



Realizacja pomysłów – przystań na Warcie



Realizacja pomysłów - przystań na Warcie



Na terenie zakola 

Warty obowiązują 

ograniczenia związane 

z obszarem Natura 

2000

Dokonano 

inwentaryzacji zieleni 

w celu ochrony miejsc 

przyrodniczo cennych

Wniosek o utworzenie 

na Zakolu Warty 

Zespołu Przyrodniczo 

-Krajobrazowego







Teren Zakola Warty i obszarów nadwarciańskich 

powinien być udostępniany turystom, 

spacerowiczom i zagospodarowany  w sposób 

zrównoważony, bez szkody dla krajobrazu


