DATA WPŁYWU: 14.03.2016.
UCHWAŁA NR IX/38/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Park Cytadela” w Poznaniu.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1117/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Winogrady (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 227, poz. 4183), uchwala się, co następuje:

§1
1. Opiniuje

się

pozytywnie

projekt

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego „Park Cytadela” w Poznaniu.
2. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park
Cytadela” w Poznaniu stanowią załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park
Cytadela” w Poznaniu.

W związku z pismem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU–Z1/5043-96/Sv/12, 000/16 z dnia
24 lutego 2016 r. oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Stare Winogrady stanowiącym,
że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych
przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.

Wnioskodawca
Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

Załącznik do uchwały nr IX/38/VII/2016
Rady Osiedla Stare Winogrady
z dnia 1 marca 2016 r.
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO „PARK CYTADELA”
W POZNANIU
Rada Osiedla Stare Winogrady zgłasza następujące uwagi:
1. Wnosimy o radykalne ograniczenie dopuszczonej w projekcie planu wielkości
zadaszenia plenerowej ekspozycji Muzeum Uzbrojenia na terenie 1ZP. Zdaniem
Rady Osiedla, powierzchnia wiat nad eksponatami powinna zostać bardzo mocno
ograniczona i w żadnym wypadku nie powinna przekraczać (w stronę północy) linii
wyznaczonej przez istniejący północny odcinek parkanu otaczającego obecny teren
ekspozycji plenerowej Muzeum. Eksponaty Muzeum będą mogły być wystawiane
również na północ od tej linii – ale wyłącznie pod gołym niebem.
Uzasadnienie:
Zakreślona w projekcie planu „strefa zadaszenia” obejmuje obszar o powierzchni ok.
18 000 m2 ! To jest prawie tyle, ile ma całe Rosarium. Obszar ten trudno byłoby już
określić mianem „terenu zieleni” czy „terenu parku”. Faktycznie, budowa takiej wiaty
w istotnym stopniu ograniczyłaby powierzchnię Parku.
Wielka wiata zlokalizowana tak, jak to zostało nakreślone w projekcie planu, czyli
w samym centrum Parku – jak piękną konstrukcją by nie była – całkowicie zdominowałaby przestrzeń Paku, radykalnie wcięłaby się w jego przestrzeń, rozdzierając ją na kilka
mniejszych parków otaczających Muzeum.
2. Wnosimy o usunięcie z terenu 1ZP strefy parkingu zaznaczonej w miejscu
istniejącego placu parkingowego, położonego na zamknięciu wylotu ulicy
Brandstaettera.
W związku ze zrealizowaną już (choć jeszcze nie zupełnie do końca) inwestycją budowy
pasma parkowania wzdłuż ulicy Za Cytadelą – stary plac parkingowy u wylotu
Brandstaettera ma w najbliższym czasie zostać rozebrany, a teren na powrót
zazieleniony. Dlatego wnosimy o usunięcie tego parkingu z projektu planu.
Realizowane obecnie pasmo parkingowe na północnych obrzeżach Parku Cytadela,
wzdłuż ulicy Za Cytadelą, należałoby zaznaczyć na rysunku planu, chyba, że miejsca te
mieszczą się w całości w liniach rozgraniczających ulicy, tzn. poza obszarem objętym
projektem planu.
3. Wnosimy o uwzględnienie na rysunku planu odtworzenia krótkiego ciągu pieszego –
alejki parkowej biegnącej w pn.-wsch. części terenu 2ZP , równolegle do granicy
posesji przy ul. Szelągowskiej 11.
Jest to bardzo potrzebny skrót dla spacerowiczów idących z Parku do ulicy
Szelągowskiej.
4. W projekcie uchwały w sprawie mpzp, w § 4. ust.6. pkt 2) i) została dopuszczona
możliwość wyeksponowania fragmentów zabytkowych fortyfikacji. Proponujemy
dodać do tego punktu kilka słów, tak by przyjął on następujące brzmienie:
„2. Dopuszcza się: (…)
i) odrestaurowanie, odsłanianie oraz wyeksponowanie, ewentualnie również rekonstrukcję fragmentów obiektów pofortecznych,” .
Rekonstrukcja niewielkich fragmentów fortyfikacji może być koniecznym warunkiem ich
wyeksponowania i udostępnienia – np. na cele muzealne, toalety czy obiekty
infrastruktury Parku.
Prosimy o uwzględnienie naszych uwag.

