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„ SILNA AGLOMERACJA – NOWOCZESNA METROPOLIA

W kierunku strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej



Położenie 

Puszczykowa 

w Aglomeracji 

Poznańskiej

15 km  na południe 
od Poznania, nad 
rzeką Wartą, W 
Otulinie WPN
przy trasie 
kolejowej Poznań-
Wrocław, 6 km od 
trasy A2



POŁOŻENIE PUSZCZYKOWA W AGLOMERACJI 

Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego



PUSZCZYKOWO

9 143 mieszkańców

powierzchnia 16,7 km 2

12 % „użytki rolne”,

49 % lasy

39 % zabudowa, drogi i inne

Dochody 2009: 25,3 mln zł

Wydatki 2009 : 30,0 mln zł 

Dochody na 1 mieszkańca:

2774,6 zł



Tarnowo Podgórne

20 077 mieszkańców

powierzchnia 101,7 km 2

74 % użytki rolne,

7 % lasy

19 % zabudowa, drogi i inne

Dochody 2009: 105,7 mln zł

Wydatki 2009 : 135,3 mln zł 

Dochody na 1 mieszkańca:5268 zł

http://www.panoramio.com/photo/7755080
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Puszczykowo Tarnowo Podgórne

Liczba podmiotów gospodarczych

28131317

Wpływy z podatku dochodowego od podmiotów 

gospodarczych

171 567 zł 10 164 670 zł



Kierunki rozwoju  
aglomeracji

Miasto - Ogród

1.1 Zrównoważony rozwój i podniesienie 

jakości przestrzeni publicznej

- rewitalizacja obszarów zaniedbanych

- monitorowanie i ochrona środowiska

1.2 Czyste Puszczykowo

- gospodarka odpadami

- opieka nad zwięrzętami

1.3. rekreacyjne wykorzystanie zasobów

- zagospodarowanie brzegów Warty

- rozbudowa ścieżek rowerowych

Rozwój usług dla mieszkańców

- Rozwój infrastruktury

- rozwój komunikacji publicznej w 

mieście i w ramach aglom. poznańskiej

- podniesienie poziomu bezp.

- stałe podnoszenie jakości usług eduk. 

- stworzenie oferty spędzania czasu 

wolnego dla różnych grup  mieszkańców

- budowa lokalnego kapitału społ.  i 

promocja przedsiębiorczości

- promocja wewnętrzna i rozwój 

komunikacji z mieszkańcami 

Kierunki rozwoju  Puszczykowa
w aglomeracji aglomeracji

Gospodarka przestrzenna i środowisko
- kształtowanie i ochrona terenów o 
wysokich walorach przyrodniczych
- zintegrowany system gospodarki 
komunalnej

Infrastruktura i organizacja transportu
- kolej metropolitalna
- integracja kom. autobusowej
- rozwój komunikacji rowerowej

Gospodarka i rynek pracy
- rozwój miejsc racy opartych na wiedzy

Usługi społeczne
- organizacja i jakość edukacji
-współpraca  uczestnictwo w kulturze
-metropolitalna oferta turystyczna
- innowacyjne kierunki rozwoju sportu
-bezpieczeństwo zdrowotne

Zintegr. zarządzanie i rynek pracy
- standardy usług publicznych
- metropolitalny system informacyjny



Oferta  Puszczykowa

dla aglomeracji

- Dostrzeganie i respektowanie 

odrębności i specyfiki 

Puszczykowa

Promowanie  walorów 

przyrodniczych, rekreacyjnych

miasta i atrakcyjnych usług

rekompensata finansowa (?) 

inwestycyjna (?) za brak 

możliwości wzrostu dochodów z 

tyt. rozwoju gospodarczego

Oczekiwania Puszczykowa

wobec aglomeracji

-Współpraca władz samorządowych 

w realizacji wszystkich celów aglom.

-Korzystanie z terenów o wysokich 

walorach przyrodniczych

-Wysoka jakość  zamieszkania oraz 

usług: 

- edukacyjnych

- sportowo-rekreacyjnych 

- zdrowotnych

- kulturalnych

- Wysoka aktywność obywatelska i 

współudział w rozwiązywaniu 

problemów ekologicznych i 

społecznych aglomeracji



w sposób zrównoważony, bez szkody dla krajobrazu

Jeśli pomoc w znajdowaniu inwestorów to 

tylko  w inwestycje proekologiczne



Dziękuję za uwagę!

Małgorzata Ornoch Tabędzka

Urząd Miejski w Puszczykowie
ul. Podleśna 4

62-040 Puszczykowo 
burmistrz@ puszczykowo.pl

www.puszczykowo.pl


