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1. WPROWADZENIE  

1.1. Przedmiot i cel opracowania  

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wprowadza obowiązek sporządzania przez gminy studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy jako dokumentu określającego jej politykę 

przestrzenną. Ustawa z 2003 r., w odróŜnieniu od uprzednio obowiązującej, wprowadziła 

zmiany, zwłaszcza w procedurze jego sporządzania. Obecnie sporządzanie studium uległo 

większemu uspołecznieniu, przewidziano składanie wniosków przez obywateli, wyłoŜenie do 

publicznego wglądu projektu studium, publiczną debatę, moŜliwość złoŜenia uwag 

i wniosków (przy konieczności rozstrzygania ich przez Burmistrza i Radę Miejską). Dla 

projektu studium określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 

2004 r. zakres i formę projektu.  

Zgodnie z wymaganiami powyŜszego Rozporządzenia studium składa się z następujących 

części:  

1) Ustalenia generalne – synteza – określające politykę przestrzenną miasta, stanowiące 

załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Luboń; 

2) część opisowa studium pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Luboń – część opisowa” zawierająca określenie uwarunkowań 

rozwoju gminy w części I i określenie kierunków rozwoju gminy wraz 

z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań w części II, stanowiąca załącznik nr 2 

do uchwały Rady Miasta, zwana dalej częścią opisową Studium; 

3) rysunek pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Luboń – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” opracowany dla 

terenu miasta Luboń w skali 1:5 000, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Rady 

Miasta;  

4) rysunek pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Luboń – kierunki zagospodarowania przestrzennego” opracowany w skali 

1:5000 dla obszaru miasta Luboń, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta. 

Załącznik nr 1 „Ustalenia generalne – synteza” stanowi zasadnicze ustalenia studium 

określające kierunki rozwoju miasta w powiązaniu z uwarunkowaniami jej rozwoju, a wraz 

z załącznikami nr 3 i 4 (rysunkami studium) stanowią politykę przestrzenną gminy. 
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Na podstawie tych dokumentów podejmowane będą decyzje planistyczne, w tym 

podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. W trakcie sporządzania opracowań planistycznych 

kierunki określone w tych dokumentach będą stanowiły wytyczne dla opracowań 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym). Załączniki te będą podstawą do stwierdzania zgodności 

planów zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium (art. 20 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Część opisowa (załącznik nr 2) zawiera opis uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego miasta, stanowiący zbiór informacji na temat stanu istniejącego 

zagospodarowania obszaru miasta, aktualnego stanu rozwoju społeczno-gospodarczego, 

uwarunkowań środowiskowych, kulturowych, ekonomicznych, technicznych i prawnych. 

Opis zawiera ponadto ustalenia w zakresie kierunków rozwoju miasta, będące rozwinięciem 

zapisów ustaleń generalnych określonych w załączniku nr 1, wraz z omówieniem 

i uzasadnieniem przyjętych rozwiązań. Część ta stanowi podstawy informacyjne, bazę danych 

o mieście, która będzie wykorzystywana w dalszych opracowaniach planistycznych. 

1.2. Cel, zadania i istota Studium 

Studium jest opracowaniem o charakterze strategicznym (generalnym), jest „osią” 

systemu planowania przestrzennego na poziomie miasta.  

W Studium określona jest takŜe polityka informacyjna miasta przynajmniej w zakresie 

gospodarki przestrzennej, która moŜe być częścią strategii informacyjnej zorientowanej na 

promocję miasta i tworzenie informacyjnych podstaw dla bieŜących decyzji 

administracyjnych i działań organizatorskich.  

Podstawowymi zadaniami opracowywanego studium są: 

◦ rozpoznanie aktualnej sytuacji miasta, istniejących uwarunkowań oraz problemów 

związanych z jej rozwojem; 

◦ sformułowanie kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta, a takŜe 

podstawowych zasad polityki przestrzennej i zasad ochrony interesu publicznego; 

◦ stworzenie podstaw do koordynacji sporządzania planów miejscowych i wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów 

miejscowych; 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOŃ 

 
 

 8 

◦ promocja miasta. 

Na proces sporządzania Studium składają się następujące prace (etapy): 

◦ rozpoznanie uwarunkowań rozwoju miasta; 

◦ określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego; 

◦ sformułowanie polityki przestrzennej. 

Na etapie rozpoznania uwarunkowań rozwoju miasta, na podstawie istniejących 

opracowań oraz przeprowadzonych dodatkowo badań i analiz określa się potrzeby i aspiracje 

społeczeństwa, władz i grup interesu, główne problemy funkcjonowania miasta, jego zasoby 

oraz procesy i zjawiska mające wpływ na stan przestrzeni. Rozpoznanie zasobów miasta 

obejmuje rozpoznanie stanu środowiska przyrodniczego, stanu i funkcjonowania środowiska 

kulturowego, wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną i transportową, wyposaŜenia 

w infrastrukturę społeczną, rozpoznanie aktualnej struktury własnościowej gruntów, 

rozpoznanie potencjału demograficznego i intelektualnego miasta, rozpoznanie potencjału 

ekonomicznego i gospodarczego, rozpoznanie sytuacji na rynku pracy i problemów 

bezrobocia. 

Część prac analitycznych nad Studium tworzy rzetelną bazę informacyjną na temat stanu 

zagospodarowania i funkcjonowania miasta, co pozwoli władzom przygotować i opracować 

koncepcje rozwoju oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, podejmować 

decyzje administracyjne w przypadkach terenów, dla których nie opracowano planu. 

1.3. Korzyści wynikające z opracowania Studium 

◦ Określenie polityki przestrzennej miasta i stworzenie podstaw dobrego gospodarowania 

jego przestrzenią (polityka prowadzona przez władze miasta). 

◦ Usprawnienie funkcjonowania miasta w zakresie gospodarki przestrzennej (wydawanie 

decyzji, sporządzanie dalszych opracowań planistycznych i programów branŜowych). 

◦ Łatwość dostępu do informacji poprzez zbudowanie systemu informacyjnego 

o zagospodarowaniu przestrzennym i funkcjonowaniu miasta. 

2. TOK FORMALNO-PRAWNY OPRACOWANIA 

Prace nad przygotowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Luboń przebiegały w następujących terminach: 

◦ Podjęcie Uchwały Rady Miasta Luboń Nr VI/37/2007 z dnia 5 lutego 2007r. 
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o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń”, przyjętego uchwałą nr XLV/217/06 

Rady Miasta Luboń z dnia 2 marca 2006 r. 

◦ Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania studium, zawiadomienie organów 

administracji państwowej, instytucji i jednostek organizacyjnych o przystąpieniu do 

opracowania Studium, pismo znak ZPiOŚ- 7320/1/2007 z dnia 16 lutego 2007r. wraz 

z rozdzielnikiem. 

◦ Konsultacje i omawianie koncepcji na spotkaniach roboczych zespołu autorskiego 

z Burmistrzem Miasta Luboń.  

◦ Prezentacja Studium na Komisjach Rady Miasta. 

◦ Zaopiniowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w dniu 02 lipca 2008r. 

◦ Udostępnienie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

organom właściwym do jego uzgodnienia/zaopiniowania w dniach od 02 lipca 2008r. 

do 28 lipca 2008r. 

◦ WyłoŜenie projektu Studium do publicznego wglądu w dniach od 18 lipca 2008r. 

do 18 sierpnia 2008r. 

◦ Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

przez Radę Miasta Luboń na sesji w dniu 25 września 2008 r. uchwałą 

nr XXIII/129/2008r. 

 

3. UWARUNKOWANIA ZEWN ĘTRZNE ROZWOJU GMINY  
W REGIONIE 

3.1. Uwarunkowania regionalne 

Gmina miejska Luboń połoŜona jest w województwie wielkopolskim w powiecie 

poznańskim. Jej powierzchnia liczy 13,5 km2. Luboń sąsiaduje: od północy z miastem 

Poznań, od zachodu i południa z gminą Komorniki, od wschodu z gminą Mosina (granicę 

stanowi rzeka Warta). 

Luboń stanowi jedną z 45 gmin wchodzących w skład Poznańskiego Obszaru 
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Metropolitalnego, wyznaczonego w planie województwa jako węzłowy obszar regionu. 

Występują tu znaczne zjawiska suburbanizacji oraz silne powiązania funkcjonalno – 

przestrzenne pomiędzy metropolią poznańską a jej bezpośrednim zapleczem. Analizy 

przeprowadzone na etapie delimitacji obszaru metropolitalnego wskazały na znaczne 

natęŜenie cech metropolitalnych na obszarze Lubonia.  

Rycina 1. Poznański Obszar Metropolitalny. Cechy społeczno – gospodarcze. 

 
Źródło: WBPP, „Delimitacja granic POM”, 2007r.1 
 

Uwarunkowania regionalne dla rejonu obszaru metropolitalnego określone zostały 

w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, uchwalonym 

przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLII/628/2001 z 26 listopada 2001 

r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 35, poz. 1052 

z 2002 r. oraz w „Studium rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej” wykonanego 

przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. Zgodnie z powyŜszymi 

opracowaniami teren Lubonia połoŜony jest na obszarze przenikania się trzech stref: 

                                                 
1 WBPP, „Delimitacja granic POM”, 2007r, źródło: http://www.wbpp.poznan.pl/opracowania/POM/POM.html 
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- strefy przyspieszonego rozwoju społeczno – gospodarczego to pasma rozwoju 

działalności gospodarczej, o znacznej atrakcyjności dla inwestorów, połoŜone w pobliŜu 

duŜych węzłów komunikacyjnych związanych z autostradą A2; 

-  strefy koncentracji procesów urbanistycznych  to tereny w obrębie aglomeracji gdzie 

utrzymuje się istniejące obszary miejskie i tereny rekreacyjne, natomiast przestrzeń rolnicza 

stopniowo przekształcana jest na osiedla mieszkaniowe z towarzyszącą infrastrukturą 

społeczną, tereny działalności gospodarczej oraz terenochłonne usługi i zieleń wypoczynkową 

dla mieszkańców; 

-  strefy związane z rzekami -  W strefie tej zachodzi potrzeba:  

� prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia zagroŜenia powodzią,  

� dostosowania koryt rzecznych do Ŝeglugi,  

� odbudowy i rozbudowy urządzeń portowych,  

� realizacji przystani (sportowych, turystycznych),  

� rekreacyjnego zagospodarowania dolin z uwzględnieniem walorów przyrodniczych 

i kulturowych tego obszaru, 

� ochrony środowiska przyrodniczego, szczególnie w ramach terenów juŜ objętych 

prawną ochroną jak i proponowanych do objęcia ochroną. 

Dodatkowo studium przestrzenne aglomeracji poznańskiej kładzie nacisk na następujące 

zasady rozwoju przestrzennego jednostek osadniczych: 

- uzupełnianie niezagospodarowanych wolnych przestrzeni jednostek; 

- oŜywianie śródmieść poszczególnych ośrodków poprzez pełnienie funkcji 

mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych; 

- zabezpieczenie i zachowanie historycznych układów urbanistyczno – 

architektonicznych.  

3.2.   System powiązań zewnętrznych 

3.2.1. Komunikacja 

Miasto Luboń połoŜone jest w sąsiedztwie dróg krajowych oraz drogi wojewódzkiej, 

zapewniających dogodne powiązania w ramach województwa oraz z pozostałymi regionami 

kraju.  
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Autostrada A2 Nowy Tomyśl - Konin – Dąbie - Strykowo przecina tereny połoŜone 

w północnej części miasta w relacji wschód-zachód. Luboń posiada połączenie z autostradą 

poprzez węzeł „Dębina” zlokalizowany na terenie miasta Poznań, bezpośrednio przy 

wschodniej granicy Lubonia oraz węzeł „Komorniki” połoŜony w odległości około 1,5 km na 

zachód od granic miasta, na terenie gminy Komorniki . 

Droga krajowa nr 5 Świecie - Gniezno - Poznań - Stęszew - Kościan - Leszno – Wrocław 

przebiega ca 1,5 km na zachód od granic miasta, przez gminę Komorniki w kierunku północ-

południe. 

Wschodnią część miasta przecina droga wojewódzka nr 430 Poznań-Mosina. 

WaŜnym elementem komunikacji zewnętrznej jest linia kolejowa nr 271 (E59) relacji 

Wrocław-Poznań oraz nr 357 Poznań- Sulechów.   

Na terenie gminy rozwinięta jest komunikacja autobusowa PKS zapewniającą 

bezpośrednie połączenia m.in. z Poznaniem i Śremem. 

3.2.2. System powiązań przyrodniczych 

Oś przyrodniczego systemu obszarów chronionych na terenie Aglomeracji Poznańskiej  

tworzy rzeka Warta. Na krajowy system obszarów chronionych w obrębie aglomeracji 

składają się: Wielkopolski Park Narodowy, parki krajobrazowe i obszary chronionego 

krajobrazu. System ten nie stanowi ciągłej sieci ekologicznej.  

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj do przyjęcia aktów 

prawnych Unii – dyrektyw: Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG w sprawie ochrony 

siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy Ptasiej 79/409/EWG 

w sprawie ochrony dziko Ŝyjących ptaków. Dokumenty te zobowiązały rządy państw 

członkowskich do wyznaczenia odpowiednio: Specjalnych Obszarów Ochrony Ptaków (SOO) 

oraz Obszarów Specjalnej Ochrony Siedlisk (OSO).W ramach europejskiej sieci ekologicznej 

NATURA 2000 wyznaczono następujące tereny połoŜone na południe od gminy Luboń: 

- W ramach Dyrektywy Ptasiej - Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) – Ostoja 

Rogalińska PLB300017 – obejmuje tereny w obrębie Wielkopolskiego Parku 

Narodowego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego;  

- W ramach Dyrektywy Siedliskowej - Specjalny Obszar Ochrony (SOO) – Ostoja 

Wielkopolska PLH300010 – zlokalizowana głównie na terenach Wielkopolskiego 

Parku Narodowego. 
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Miasto Luboń od strony południowo-wschodniej graniczy z Wielkopolskim Parkiem 

Narodowym. W ramach sieci ECONET-PL obszar ten został sklasyfikowany jako węzłowy 

o znaczeniu międzynarodowym 10M – Wielkopolski. Połączenie z innymi obszarami 

węzłowymi zapewnia korytarz o randze krajowej 25k - Poznański Warty . Choć ECONET-

PL nie posiada umocowania w polskim prawie, stanowi koncepcję spójnej sieci powiązań 

pomiędzy obszarami o wysokiej bioróŜnorodności i winna być uwzględniona w polityce 

przestrzennej regionu.  

4. UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE   

4.1.   Fizjografia obszaru gminy 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski Kondrackiego (2002), teren objęty 

opracowaniem, połoŜony jest w podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie (315), 

w zasięgu makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5) w mezoregionie Poznański 

Przełom Warty (315.52). 

Poznański Przełom Warty jest południkowym odcinkiem doliny Warty między Mosiną 

a Obornikami. Przełom Warty łączy pradoliny Warciańsko-Odrzańską i Toruńsko-

Eberswaldzką. Według podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej (Krygowski 

1961) obszar objęty opracowaniem leŜy częściowo w regionie Wysoczyzny Poznańskiej 

(VIII 6) wschodnia część miasta połoŜona jest w Poznańskim Przełomie Warty (BPPW). 

Obszar opracowania jest zróŜnicowany pod względem hipsometrycznym. W zachodniej 

części gminy w granicach wysoczyzny morenowej teren osiąga rzędne 85 m n.p.m. Następnie 

poprzez terasę wyŜszą oraz terasę środkową - wydmową opada w kierunku wschodnim 

i osiąga wysokość 55 m n.p.m. w obszarze terasy zalewowej dna basenów. Spadek ten 

związany jest z kierunkiem subglacjalnego spływu wód w czasie stadiału leszczyńskiego 

zlodowacenia północnopolskiego. Dzisiejsza dolina Warty wyraźnie krzyŜuje się z starym 

systemem subglacjalnego spływu. W północnej części gminy Luboń wyraźnie zaznacza się 

dolina Strumienia Junikowskiego, która rozcina terasę wysoką i terasę środkową – wydmową, 

cały obszar dorzecza Strumienia Junikowskiego opada w kierunku południowo-wschodnim. 

Według typologii krajobrazów (Richling, 1996) w granicach administracyjnych miasta 

Lubonia wyróŜniamy krajobraz glacjalny nizin oraz krajobraz dolin i obniŜeń zalewowych. 
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4.2.   Geologia i geomorfologia 

Analizowany obszar leŜy w jednostce geologicznej zwanej monokliną przedsudecką. 

Zbudowana jest ona ze skał permsko mezozoicznych leŜących niezgodnie na sfałdowanym 

podłoŜu paleozoicznym. Strop mezozoiku budują margle, iły i piaskowce środkowej jury, 

oraz wapienie dolomity i margle górnojurajskie. W kredzie występują margle. Strop utworów 

trzeciorzędowych znajduje się na głębokości około od 30 do 60 m. Sedymentacja 

trzeciorzędowa na omawianym obszarze rozpoczęła się od oligocenu. Są to kompleksy 

morskich piasków kwarcowo-glaukonitowych lub mułki piaszczyste z cienkimi podkładami 

węgla brunatnego wiązane z okresem regresji morskiej. Osady miocenu formowane 

w środowisku lądowych basenów jeziornych lub okresowo bagiennych, z niewielkimi 

przejawami ingresji morskich stanowią ogniwo trzeciorzędu o największej miąŜszości. Na 

utworach trzeciorzędowych zalega zwarty kompleks utworów plejstoceńskich, osiągający 

w obrębie doliny kopalnej miąŜszość ponad 70 m. W budowie czwartorzędowej występują 

osady dwóch zlodowaceń podzielone utworami interglacjalnymi.  

Zasadniczy rys rzeźby terenu omawianego obszaru został nadany podczas ostatnich 

zlodowaceń oraz w holocenie. Na obecny kształt terenu decydujący wpływ miała faza 

leszczyńska zlodowacenia północnopolskiego. Od holocenu przewaŜają procesy łagodzące 

rzeźbę. 

Na analizowanym obszarze wczesny  plejstocen był okresem najintensywniejszej erozji 

rzecznej. W tym czasie powstaje głęboka dolina kopalna wypełniona w młodszym stadiale 

zlodowacenia południowopolskiego gliną zwałową a w okresie interglacjału mazowieckiego 

zasypana serią rzecznych osadów piaszczysto-Ŝwirowych. Ten etap rozwoju budowy 

geologicznej zaznacza się wykształceniem się rozległej wysoczyzny morenowej i częściową 

przebudową sieci rzecznej.  

Większość powierzchniowych osadów glacjalnych fazy leszczyńskiej zlodowacenia 

północnopolskiego w obrębie wysoczyzny i rynien subglacjalnych związana jest 

z nasunięciem i deglacjacją lądolodu tej fazy. Na znacznych obszarach wysoczyznowych 

gliny zwałowe przykryte są piaskami i Ŝwirami lodowcowymi. W fazie leszczyńskiej 

zlodowacenia północnopolskiego nastąpiło subglacjalne rozcięcie wysoczyzny na liniach 

Jezioro Kierskie – Strumień Junikowski – jeziora kórnickie. W powstałych rynnach osadziły 

się iły, a następnie mułki zastoiskowe (warwowe), o miąŜszości około 12 m.  

Zwiększenie się aktywności lądolodu w fazie poznańskiej, której strefa 

czołowomorenowa znajduje się w bliskim sąsiedztwie Lubonia, spowodowało dostawę do 
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obniŜeń rynnowych piasków i Ŝwirów wodnolodowcowych wydzielonych jako dwa poziomy 

sandrowe. Piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe poziomu sandrowego wyŜszego na terenie 

miasta Luboń zidentyfikowano w centralnej i północnej części gminy Luboń w postaci 

wyrównanej równiny sandrowej o wysokości około 75 m n.p.m. W późnym vistulianie 

ukształtował się II poziom terasowy zwany „przejściowym”. Powierzchnia tego tarasu 

znajduje się w poziomie 61,0-62,5 m. n.p.m. czyli około 5-6 m n.p. rzeki Warty i zbudowana 

jest głównie z piasków drobno i średnioziarnistych.  

Procesy eoliczne największe natęŜenie miały w najstarszym dryasie i trwały z róŜnym 

natęŜeniem przez następne okresy późnego vistulianu do początku holocenu. We wschodniej 

części gminy opisano piaski eoliczne na piaskach rzecznych tarasów nadzalewowych rzeki 

Warty.  

W okresie starszego holocenu wykształciły się w dnie doliny Warty tarasy 

akumulacyjne zalewowe wyŜsze na poziomie 2,5-4,0 m n.p. rzeki. Tarasy te zachowane są 

w niewielkich fragmentach. W kolejnym etapie rozwoju doliny Warty zaznaczyła się faza 

erozyjna, której amplituda rozcięcia wynosiła 10 m. W następnej fazie rozwoju ukształtował 

się taras akumulacyjny zalewowy niŜszy 1,0-2,5 m n.p. rzeki. Budują go piaski i mułki 

z duŜą zawartością związków organicznych. Osady holocenu wypełniają doliny rynnowe, dna 

cieków i drobne zagłębienia bezodpływowe. Dna cieków wypełnione są piaskami i namułami 

piaszczystymi. PrzewaŜają piaski drobno- i średnioziarniste, szare z domieszką grubszych 

frakcji. Namuły piaszczyste zagłębień bezodpływowych wypełniają martwe lub okresowo 

przepływowe koryta starorzeczy (Kocie Doły). Są to głównie piaski drobne i pyłowate lub 

mułki piaszczyste. Torfy występują tylko w obszarze fragmentu dna doliny Strumienia  

Junikowskiego w okolicy ul. A. Puszkina.   

Szczegółowe informacje dotyczące uwarunkowań geologicznych i geomorfologicznych 

zawarte są w „Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla terenu gminy Luboń”.2 
 

                                                 
2 Bednarek R., „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu gminy Luboń ,Dedal Invest-Eko, Poznań 

2007; 
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4.2.1. Zasoby surowców naturalnych 

 
Na terenie miasta Luboń zlokalizowanych jest sześć udokumentowanych złóŜ kruszyw 

naturalnych Luboń, Luboń I, Luboń II, Luboń III, Luboń IV oraz Luboń V zlokalizowanych 

w południowo-wschodniej części gminy, w obrębie terasy akumulacyjno-erozyjnej 

nadzalewowej.  

W obrębie złoŜa Luboń, ze względu na brak moŜliwości wznowienia koncesji na 

eksploatację, decyzją Wojewody Poznańskiego nr SR.IV-4.74121-39/04 z 02 lutego 2005 r. 

stwierdzono wygaśnięcie koncesji na eksploatacje złoŜa kruszywa naturalnego w kategorii C1, 

zobowiązano przedsiębiorcę do wykonania obowiązków z zakresu ochrony środowiska oraz 

obowiązków wynikających z likwidacji zakładu górniczego.  

Aktualne koncesje na eksploatacje obejmują złoŜa „Luboń II” i „Lubo ń IV”. Pozostałe 

złoŜa to złoŜa o szczegółowo rozpoznanych zasobach co do których przedsiębiorca wnioskuje 

o podjecie eksploatacji. 

4.3. Zasoby wodne 

4.3.1. Wody podziemne 

Miasto Luboń objęta jest zasięgiem dwóch głównych jednostek hydrogeologicznych:  

– Jednostka trzeciorzędowa 1cTrI wydzielona jest w poziomie mioceńskim zbudowanym 

z piasków, głównie drobnoziarnistych i mułkowatych o miąŜszości od kilkunastu do 80 m. 

Występują na głębokościach od 50 do około 150 m p.p.t. pod nadkładem słabo 

przepuszczalnych glin morenowych czwartorzędu oraz kompleksem iłów poznańskich, 

o charakterze bardzo słabo przepuszczalnym. Współczynnik filtracji wynosi 1-25m/24h, 

średnio 4-5 m/24h. 

–  Drugą jednostką jest jednostka czwartorzędowa 6 aVI
Tr

aQ . Jednostka ta ma 

powierzchnię 7 km2. Obejmuje ona odcinek doliny Warty w rejonie Dębiny. Zbiornik wód 

podziemnych o szerokości około 1100 m wypełniają osady czwartorzędowe składające się 

z dwóch serii wiekowych: holoceńskiej i plejstoceńskiej. MiąŜszość tych osadów nie 

przekracza 20 m. Współczynnik filtracji waha się od 1 do około 80 m/24h. 

Ujęcie „Dębina”  o wydajności 60 000 m3/d, które czerpie wody z tego poziomu 

wodonośnego, zlokalizowane jest w dolinie Warty na północ od Lubonia. Jest to infiltracyjne 
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ujęcie wody, przepompowujące wodę z rzeki Warty do stawów infiltracyjnych oraz stawów 

naturalnych. Studnie wiercone ujmują warstwę wodonośną z głębokości od 10 do 20 metrów 

głębokości. Decyzją (OS-6210-15/99/2000-GW) Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 17 kwietnia 2000 roku ustanowiono strefę ochronną dla ww. ujęcia. Strefa ochronna 

w granicach administracyjnych Lubonia obejmuje następujące tereny: 

A. teren ochrony bezpośredniej: 

– obręb Luboń – arkusz 6 działka 107 

B. teren ochrony pośredniej: 

– teren zewnętrzny ochrony pośredniej na terenie Lubonia ma powierzchnię 52 ha. Granica 

tego terenu od południa przebiega od ujścia Strumienia Junikowskiego do rz. Warty, 

następnie w górę Strumienia Junikowskiego wzdłuŜ jego górnej, lewobrzeŜnej krawędzi 

do ul. Armii Poznań w Luboniu dalej do węzła autostrady A2 biegnie u podnóŜa skarpy 

ul. Armii Poznań do granicy administracyjnej m. Poznania. Teren zewnętrzny ochrony 

pośredniej wód powierzchniowych obejmuje koryto Warty od 100 m poniŜej ujścia cieku 

Wirynki (km 256+650) do ujścia Strumienia Junikowskiego (km 251+475). Dla działek 

nr 53-68 arkusz 26 obręb Lasek, granica strefy przebiega wzdłuŜ linii brzegowej rz. Warty. 

W/w decyzja określa równieŜ zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze wydzielonych stref. 

 Na południe od Lubonia przebiega granica struktury wodonośnej wielkopolskiej doliny 

kopalnej, na której bazuje ujęcie wód Mosina-Krajkowo. Warstwę wodonośną poziomu 

stanowią piaski o róŜnym uziarnieniu i Ŝwiry o miąŜszości od 7 do 46 m, najczęściej od 10-

30 m. Współczynnik filtracji wynosi 7-84 m/d (średnio 26 m/d). Wydajność pojedynczych 

studni z tego poziomu wynosi około 50-70m3/h. Wielkopolska Dolina Kopalna stanowi 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 144 objęty statusem obszaru wysokiej ochrony 

(OWO) GZWP nr 143. 

                                                 
3 Kleczkowski red., „Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających ochrony”, 

Warszawa 1990r. 

Drugim poziomem jest poziom międzyglinowy górny, który ze względu na małą 

miąŜszość i zasobność nie jest poziomem uŜytkowym. MiąŜszość warstw zawodnionych 

rzadko przekracza 5m. 

Poziom gruntowy tworzą piaski i Ŝwiry rzeczne zlodowacenia bałtyckiego i holocenu 
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o miąŜszości do 30 m. Współczynnik filtracji warstw wodonośnych wynosi 8-12 m/d 

w przypadku piasków drobnoziarnistych, 40-60 m/d w przypadku Ŝwirów. Wydajności studni 

tego poziomu są zmienne i wynoszą od 10-120 m3/h.  

4.3.2. Wody powierzchniowe 

Obszar miasta Luboń naleŜy w całości do dorzecza Warty. W przebiegu głównych cieków 

odwadniających obszar opracowania dominuje kierunek południowo wschodni, który jest 

zgodny z ogólnym kierunkiem spływu wód lodowcowych w czasie stadiału poznańskiego. 

Głównym elementem sieci hydrograficznej regionu jest rzeka Warta. Stanowi ona 

jednocześnie wschodnią granicę miasta Luboń. Współczesne koryto rzeki Warty biegnie 

w rejonie miasta południkowo z dwoma wyraźnie zaznaczającymi się meandrami. Warta jest 

tu rzeką jedno-korytową, ze zmienną szerokością doliny od około 50 do 250 m i szerokimi 

terasami zalewowymi.  

Analizowany obszar odwadniany jest przez Strumień Junikowski (z dopływami 

IV rzędu śabinką i  Kotówką) oraz Bociankę.  

W południowo wschodniej części gminy, w obrębie terasy zalewowej znajdują się 

starorzecza (warciska) Kocie Doły i Kocie Dołki, które powstały na skutek odcięcia zakola 

rzecznego od koryta. Stawy zasilane są wodami przepływowymi (przy wysokich stanach 

Warty), opadowymi i gruntowymi. 

4.3.3. Obszary naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi 

Studium określające obszar bezpośredniego zagroŜenia powodzią dla rzeki Warty 

wykonane przez RZGW w Poznaniu określa, zasięg zalewu powodziowego 

o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi p = 1%. Zasięg obejmuje głównie 

niezurbanizowane tereny rejonu Kocich Dołów oraz lasów Nadleśnictwa Babki. 

W północno - wschodniej części miasta tereny zalewowe obejmują niewielkie obszary 

zabudowy  w rejonie ul. 3-maja na północ od ul. Dąbrowskiego. Obszary bezpośredniego 

zagroŜenia powodziowego w mieście Luboń ograniczają rzędne zwierciadła wody 1% 

od 58,52 m n.p.m. w km 250,98 do 59,11 m n.p.m. w km 254,00. 

Na chwilę obecną brak oficjalnego opracowania dla innych rzek przepływających przez 

obszar Lubonia. W 2008 roku ze względu na wystąpienie ulewnych deszczy podtopieniu 

uległy tereny mieszkaniowe  w dolinie śabianki i Strumienia Junikowskiego.  

Szczegółowe informacje dotyczące wód powierzchniowych i podziemnych zawarte są 
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w „Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla terenu gminy Luboń ”4. 

4.4.  Klimat 

 
Warunki klimatyczne omawianego obszaru kształtowane są przez masy powietrza 

polarno-morskiego, które pojawiają się tutaj z częstością około 80% jesienią, latem około 

85%, wiosną i zimą około 69%. Według W. Okołowicza cechami charakterystycznymi tego 

klimatu są: stosunkowo małe roczne amplitudy temperatury powietrza, wczesna wiosna, 

długie lato, łagodna i krótka zima z nietrwałą na ogół pokrywą śnieŜną. Znacznie rzadziej 

w omawianym terenie pojawiają się masy powietrza polarno kontynentalnego.  

W podziale Polski na regiony rolniczo-klimatyczne (Gumiński 1950) obszar opracowania 

stanowi część dzielnicy środkowej (VIII). W obszarze tym występują najniŜsze w Polsce 

opady roczne (poniŜej 550 mm), największa liczba dni słonecznych (ponad 50) oraz 

najmniejsza liczba dni pochmurnych (poniŜej 130). Średnia roczna temperatura powietrza 

wynosi około 8ºC. Średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi -1,5 ºC a lipca 18,5 ºC. 

Dni mroźnych jest od 30 do 50, a dni z przymrozkami od 100 do 110. Pokrywa śnieŜna zalega 

przez 50-60 dni, a długość okresu wegetacyjnego wynosi od 200 do 220 dni.  

W obszarze opracowania dominują wiatry z sektora zachodniego (19,4%), południowo-

zachodniego (16,1%) udział poszczególnych kierunków wiatrów przedstawia poniŜsza tabela 

a rozkład ten obrazuje róŜa wiatrów równieŜ przedstawiona poniŜej. 

 

 

Tabela 1. Udział  dominujących kierunków wiatrów 

Kierunki N NE E SE S SW W NW Cisza 

Udział (%) 
za rok 2005 

6 6,4 8,5 8,9 10,5 19,3 14,1 15,3 11 

Udział (%) 
za lata 1961-1990 

5,6 7,2 11,3 12,2 8,5 16,1 19,4 13,1 6,6 

Źródło: IMiGW za lata 1961-1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Bednarek R., „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu gminy Luboń ,Dedal Invest-Eko, Poznań 

2007; 
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Rycina 2. RóŜa wiatrów dla stacji meteorologicznej Ławica-Poznań wg danych IMiGW za lata 
1961-1990 
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Źródło: IMiGW za lata 1961-1990. 

 

W odniesieniu do obszaru objętego niniejszym opracowaniem nie moŜna mówić 

o odrębności makroklimatycznej, natomiast występują tu swoiste cechy topoklimatu 

wynikające z ukształtowania terenu i jego pokrycia. WyróŜnia się następujące grupy 

topoklimatów: 

 

I. topoklimaty form wypukłych, 

II. topoklimaty form płaskich, 

III. topoklimaty form wklęsłych, 

IV. topoklimaty obszarów zalesionych, 

V. topoklimaty obszarów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych, 

VI. topoklimat zbiorników wodnych. 

Na omawianym obszarze części zachodniej gminy w jej rolniczej części występuje 

topoklimat form wypukłych , charakterystyczny dla otwartych obszarów wysoczyznowych, 

na których nie ma warunków do tworzenia się zimnego powietrza w nocy. Tereny te 

charakteryzują się dobrym przewietrzaniem oraz niewielkim stopniem niebezpieczeństwa 

wystąpienia przymrozków pochodzenia radiacyjnego lub radiacyjno-adwekcyjnego. 
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Przy wschodniej granicy gminy w dolinie rzeki Warty oraz w dolinie Strumienia 

Junikowskiego występują topoklimaty form wkl ęsłych z częstymi inwersjami temperatury 

powietrza obszary te są w największym stopniu naraŜone na niebezpieczeństwo przymrozków 

pochodzenia lokalnego. 

W przypadku gminy Luboń w środkowej części miasta przy wysokim stopniu nasycenia 

zabudową mamy do czynienia z topoklimatem obszarów silenie zurbanizowanych  

i uprzemysłowionych. 

O topoklimacie zbiorników wodnych moŜemy mówić tylko w obszarze Kocich Dołów, 

gdzie w skutek duŜej pojemności cieplnej i dobrej przewodności cieplnej podłoŜa dobowe 

amplitudy temperatur są znacznie mniejsze niŜ na terenach sąsiednich. Obszar zbiornika 

Kocie Doły znajduje się w dolinie rzeki Warty w związku z tym zauwaŜa się tam równieŜ 

cechy topoklimatu form wklęsłych. 

4.5. Gleby. UŜytkowanie terenu. 

Zgodnie z danymi Banku Danych Regionalnych GUS 5 w 2005 r. powierzchnia uŜytków 

rolnych wynosiła ogółem ca 42%, lasów 3,9% natomiast pozostałych gruntów i nieuŜytków 

54,1%. 

Tabela 2. Powierzchnia uŜytków w Luboniu w 2005 r. 

 
POWIERZCHNIA  

HA 

UśYTKI ROLNE  573 

grunty orne 517 

sady 10 

łąki 39 

pastwiska 7 

LASY I GRUNTY LE ŚNE 53 

POZOSTAŁE GRUNTY I 
NIEUśYTKI 726 

OGÓŁEM 1342 

Źródło: Opracowanie na podstawie RBD GUS 5 

 

W zachodniej części gminy dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe wykształcone 

                                                 
5 Bank Danych Regionalnych, GUS,  http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/strona.indeks; 
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na piaskach gliniastych i glinach. NaleŜą do Ŝytniego (od bardzo dobrego do słabego) 

kompleksu przydatności rolniczej. Gleby te związane są z występującą tu wysoczyzną 

morenową płaską. W centralnej części gminy dominują gleby brunatne właściwe kompleksu 

Ŝytniego słabego i bardzo słabego wykształcone na piaskach słabo gliniastych i piaskach 

gliniastych dla których skałami macierzystymi są utwory wodnolodowcowe. We wschodniej 

części gminy występują gleby brunatne wyługowane wytworzone na piaskach słabo-

gliniastych i piaskach luźnych. W zagłębieniach den dolin cieków występują czarne ziemie 

zdegradowane i szare ziemie kompleksu Ŝytniego słabego, wytworzone na piaskach 

słabogliniastych. W centralnej części miasta występują czarne ziemie właściwe kompleksu 

pszennego dobrego wytworzone na glinach lekkich i średnich. W rejonie dna doliny 

Strumienia Junikowskiego występują gleby mułowo-torfowe, kompleksów uŜytków 

zielonych średnich, słabych i bardzo słabych. 

4.6. Szata roślinna 

Wg podziału geobotanicznego Polski (Matuszkiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993)6 

Luboń sklasyfikowany został w Obszarze Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych, 

Prowincji Środkowoeuropejskiej, Podprowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej, w Dziale 

Brandenbursko – Wielkopolskim, Krainie Notecko – Lubuskiej, Okręgu Poznańskim. 

Obraz rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych, które powstałyby w wyniku naturalnej 

sukcesji, w obecnych warunkach, po zaprzestaniu działalności człowieka pokazują nam mapy 

potencjalnej roślinności (Wojterski i in., 1981). Siedliska borowe zajmują głównie gleby 

bielicowe. Są to głównie zbiorowiska środkowoeuropejskiego boru sosnowego (Leucobryo-

Pinetum). W Wielkopolsce duŜe obszary, szczególnie w części południowej i środkowej 

zajmują wielogatunkowe lasy liściaste szczególnie grądy środkowoeuropejskie (Galio silvatici-

Carpinetum). Siedliska dogodne dla bogatego w gatunki zespołu świetlistej dąbrowy (Potentillo 

albae-Quercetum), wykształcają się na pagórkach morenowych, zboczach jezior i rzek oraz na 

ozach. Zbiorowiska azonalne (łęgi) związane są z dolinami rzek i obniŜeniami terenu, dolina 

Warty stanowi siedlisko łęgu wierzbowo – topolowego (Salicetum albo-fargilis), pozostałe 

doliny (m.in. Strumienia Junikowskiego) i rynny jeziorne stanowią siedliska łęgów jesionowo – 

olszowych (Circaeo-Alnetum) i łęgów jesionowo – wiązowych (Fraxino-Ulmetum). 

Zbiorowiska nieleśne, takie jak murawy kserotermiczne, wykształcające się na krawędziach 

                                                 
6 Matuszkiewicz J. M., Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław, 
Warszawa, Kraków 1993. 
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dolin rzecznych, torfowiska wysokie odgrywają w krajobrazie Wielkopolski bardzo małą rolę. 

Lasy występują w części południowo-wschodniej gminy i stanowią 53,3 ha z czego 

53,2 ha to lasy Skarbu Państwa będące w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwo 

Babki.7 Lesistość wynosi 3,9%. Wg. opisu taksacyjnego (stan na 01.01.1999) lasy oddziałów 

34 i 35 obręb Babki zaliczane są do siedliskowego typu lasu BMśw (bór mieszany świeŜy) 

oraz Lł (lasy łęgowe) zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty oraz 

w obniŜeniu starorzecza. W drzewostanie lasów łęgowych dominuje wierzba i topola, jedynie 

w rejonie terenów zabagnionych na północ od zakładów chemicznych drzewostan budowany 

jest przez jesion i dąb. Stan lasów określono w większości jako zadawalający a wadliwość 

drzewostanu oszacowano w klasie 3 do 30% wadliwości.   

Dolina Strumienia Junikowskiego została wielokrotnie dość silnie przekształcona m.in. 

poprzez eksploatację iłów warwowych, budowę autostrady, jednak miejscami w dolnej części 

zlewni, dobrze zachowała się roślinność półnaturalna, czyli zbiorowiska wodne, szuwarowe, 

łąkowe i znacznie rzadziej murawowe (Jackowiak, 1995). W rejonie ul. Unijnej znajduje się 

Taki odcinek. Występują tutaj przede wszystkim łąki i szuwary wielkoturzycowe. 

Bezpośrednio wzdłuŜ brzegów cieku pojawiają się dość często olchy czarne. Występuje tu 

równieŜ większe skupisko tego gatunku, będącego naturalnym zbiorowiskiem roślinności 

pobagiennej. 

Cennym elementem przyrodniczego systemu miasta są wartościowe aleje drzew 

w ciągach ulic: M. Kopernika, Wojska Polskiego, Poznańskiej, Armii Poznań oraz aleja 

wierzbowa występująca w dolinie Bocianki na odcinku pomiędzy ul. Jana III Sobieskiego 

oraz torami kolejowymi. Kolejnym elementem wzmacniającym system terenów zielonych 

miasta są miejskie nekropolie (cmentarz parafialny przy ul. Cmentarnej, cmentarz 

komunalny przy ul. Armii Poznań), park miejski (Wzgórze Papieskie przy ul. Unijnej) oraz 

tereny zieleni nieurządzonej - błonia miejskie obecnie nadal uŜytkowane rolniczo.  

Ze względu na ciągłą intensyfikację zabudowy, ilość i jakość zieleni parków, skwerów, 

nekropoli oraz innych terenów zielonych w Luboniu, pełni istotną funkcję krajobrazową, jako 

wyspy zieleni w strukturze przestrzennej miasta. Tereny zieleni miejskiej na obszarze miasta 

Lubonia, zgodnie z danymi GUSBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.8 zajmują 28,9 ha. Szczegółowe 

zestawienie przedstawiono poniŜej. 

 

                                                 
7 „Plan Urządzenia Lasu. Nadleśnictwo Babki” RDLP Poznań,2001r. 
8 Bank Danych Regionalnych, GUS,  http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/strona.indeks; 
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Tabela 3. Tereny zieleni na obszarze miasta Lubonia w 2006 r. 

  Tereny zieleni wg lokalizacji 
    parki spacerowo - wypoczynkowe 
      obiekty 
        ogółem  ob. 1 
      powierzchnia 
        ogółem  ha 12,0 
    zieleńce 
      obiekty 
        ogółem  ob. 8 
      powierzchnia 
        ogółem  ha 4,8 
    zieleń uliczna 
      powierzchnia 
        ogółem  ha 6,0 
    tereny zieleni osiedlowej 
      powierzchnia 
        ogółem  ha 6,1 
    parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej 
      powierzchnia 
        ogółem  ha 22,9 
    cmentarze 
      obiekty 
        ogółem ob. 2 
      powierzchnia 
        ogółem  ha 5,0 
    lasy gminne 
      powierzchnia 
        ogółem  ha 0 

Źródło: Opracowanie na podstawie RBD GUS 8 

 

W obszarach silnie odkształconych antropogenicznie znaczący udział ma roślinność 

ruderalna, a na większości obszaru gminy moŜemy mówić o procesie postępującej 

synantropizacji szaty roślinnej. 

4.7. Istniejące obszary i obiekty objęte ochrona prawną 

Dolina rzeki Warty stanowi główną oś układu przyrodniczego Wielkopolski. Jednocześnie 

jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET-PL, tworzącej obszary 

węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów. 

Miasto Luboń znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru węzłowego o znaczeniu 

międzynarodowym (Wielkopolski Park Narodowy - oznaczony symbolem 10M) oraz obszaru 

o znaczeniu krajowym korytarza ekologicznego: korytarza poznańskiego Warty (25K). 

Na terenie gminy brak siedlisk objętych ochrona w ramach sieci NATURA 2000 oraz 

obszarów chronionych zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. 
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Pomniki przyrody 

Na terenie Lubonia znajduje się 11 pomników przyrody. Są to głównie pojedyncze drzewa 

oraz aleja pomnikowa w ciągu ulic przy Placu Wolności i ul. 11 listopada, Poniatowskiego, 

Lipowej, Kołłątaja, Szkolnej i Klonowej. 

 

Tabela 4. Pomniki przyrody na terenie miasta Luboń 

opis formy ochrony przyrody 

nu
m

er
 

dz
ia

łk
i 

lokalizacja Przedmiot 
ochrony 

Gatunek Opis 

oznaczenie dziennika 
urzędowego w którym 
został ogłoszony akt  

o utworzeniu 

Nr wg. 
rejestru 

3/13 
skarpa w pobliŜu Strumienia  
Junikowskiego na pn. od 
ul. Puszkina  

drzewo 
Wierzba 
biała 

obw. 280 cm 
wys. 20 m 

Rozp. Woj. Poz. nr 1/97, 6. 
02. 1997 r 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 3, poz. 
15, 1997 r. 

974/97 

3/13 

rośnie przy zaroślach 
Strumienia  
Junikowskiego na pn. od 
ul. Puszkina  

drzewo 
Wierzba 
biała 

obw. 450 cm 
wys. 20 m 

Rozp. Woj. Poz. nr 1/97, 6. 
02. 1997 r 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 3, poz. 
15, 1997 r. 

973/93 

3/13 
skarpa w dolinie Strumienia  
Junikowskiego w pobliŜu 
ul. Puszkina  

drzewo 
Wierzba 
biała 

obw. 300 cm 
wys. 18 m 

Rozp. Woj. Poz. nr 1/97, 6. 
02. 1997 r 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 3, poz. 
15, 1997 r. 

972/97 

3/13 
skarpa w dolinie Strumienia  
Junikowskiego na pn. od 
ul. Puszkina  

drzewo 
Wierzba 
biała 

obw. 310 cm 
wys. 20 m 

Rozp. Woj. Poz. nr 1/97, 6. 
02. 1997 r 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 3, poz. 
15, 1997 r. 

971/97 

3/6 rośnie przy ul. Puszkina drzewo 
Wierzba 
biała 

obw. 600 cm 
wys. 20 m 

Rozp. Woj. Poz. nr7/94, 12. 
12. 1994 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, poz. 
1, 1995 r. 

936/94 

3/6 rośnie przy ul. Puszkina drzewo 
Wierzba 
biała 

obw. 450 cm 
wys. 20 m 

Rozp. Woj. Poz. nr7/94, 12. 
12. 1994 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, poz. 
1, 1995 r. 

935/94 

15 
dziedziniec Szkoły  
Podstawowej nr 2 

drzewo 
Platan  
klonolistny 

obw. 310 cm 
wys. 15 m 

Rozp. Woj. Poz. nr7/94, 12. 
12. 1994 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, poz. 
1, 1995 r. 

934/94 

15 
dziedziniec Szkoły  
Podstawowej nr 2 

drzewo 
Lipa 
szerokolistn
a 

obw. 260 cm 
wys. 14 m 

Rozp. Woj. Poz. nr7/94, 12. 
12. 1994 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, poz. 
1, 1995 r. 

933/94 

15 
dziedziniec Szkoły  
Podstawowej nr 2 

drzewo 
Wierzba 
biała 

obw. 500 cm 
wys. 19 m 

Rozp. Woj. Poz. nr7/94, 12. 
12. 1994 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, poz. 
1, 1995 r. 

932/94 

 

rośnie przy Placu Wolności i 
ul. 11 listopada 
Poniatowskiego, Lipowej, 
Kołłątaja, 
Szkolnej,Klonowej 
 

aleja 
Lipa  
szerokolistna  
(462 szt.) 

obw. od 120 
do 300 cm 

wys. ok. 15 m 

Rozp. Woj. Poz. nr7/94, 12. 
12. 1994 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 1, poz. 
1, 1995 r. 

931/94 
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3/1 skarpa strumienia  drzewo 
Wierzba 
biała 

obw. 280 cm 

Rozp. Woj. Poz. nr 1/97, 6. 
02. 1997 r 
Dz. Urz. Woj. Poz. nr 3, poz. 
15, 1997 r. 

974 

Źródło: Dane Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, 2007r. 

 

Otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego 

Tereny zlokalizowane w południowo – wschodniej części miasta włączone są w granice 

otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego.  

4.8. Stan środowiska przyrodniczego 

Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego na terenie miasta Luboń naleŜy 

określić jako niezadowalający. Do głównych czynników obniŜających jakość poszczególnych 

komponentów środowiska naleŜą: 

- negatywne oddziaływanie zakładów chemicznych; 

- nieskanalizowane tereny miasta; 

- „niska emisja”; 

- oddziaływanie akustyczne związane z ruchem lotniczym. 

- oddziaływanie akustyczne  oraz emisja zanieczyszczeń związane z ruchem samochodowym. 

Szczegółowe informacje dotyczące stanu poszczególnych komponentów środowiska 

przyrodniczego zawarte są w „Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla terenu 

gminy Luboń ”.4  

4.8.1. Wody podziemne 

 
 Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 JCWPd (jednolitych części 

wód). 9 Trzy z nich oceniono jako zagroŜone m.in. JCWPd nr 62 (PL_GB_6500_062), 

w granicach której znajduje się Luboń. W ramach tej części wód, wody podziemne 

monitorowane są przez 18 punktów sieci monitoringu regionalnego m. in. przez punkt 

pomiarowy zlokalizowany w Jeziorach przy stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (jest to punkt monitoringu sieci regionalnej znajdujący się najbliŜej 

Lubonia). Monitorowane są w nim wody piętra czwartorzędowego (ujmowane z głębokości 

                                                 
9 Jednolite części wód to pojęcie wprowadzane przez Ramowa Dyrektywę Wodną (2000/60/WE), ogólnego aktu 
prawnego mającego na celu zapobieganie dalszemu pogarszaniu oraz ochronę i poprawy jakości środowiska 
wodnego państw Wspólnoty. Przez JCWP rozumie się określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy 
wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.    
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37 metrów) w roku 2006 w punkcie pomiarowym wykazano III klasę czystości wód, 

podobnie jak w roku 2005 i 2004. Czynnikami decydującymi o czystości tych wód były 

wysokie stęŜenia jonów Fe. 

Zanieczyszczenia wód w rejonie Lubonia naleŜy wiązać na całym obszarze 

z zanieczyszczeniami antropogenicznymi wynikającymi z urbanizacji obszaru, jak równieŜ 

z funkcjonującymi zakładami chemicznymi. W rejonie zakola Warty poniŜej ujęcia wody 

w Dębinie wody gruntowe są bardzo silnie zanieczyszczone azotem amonowym 

(do 160 mg/dm3), potasem i substancjami organicznymi zanieczyszczenie to związane jest 

z oddziaływaniem ścieków zamkniętych obecnie Zakładów Ziemniaczanych w Luboniu. 

Strefowe zanieczyszczenie wód gruntowych występujące w rejonie zakładów chemicznych 

„Luboń” spowodowane jest wylewaniem ługów pokrystalicznych i wysypiskiem odpadów 

przemysłowych. Główne wskaźniki zanieczyszczeń fizyczno - chemicznych to fluorki 

dochodzące do 17,8 mgF/dm3 oraz siarczany - średnio 250 mgSO4/dm3, maksymalnie 490 mg 

mgSO4/dm3..  

Zgodnie z analizą porealizacyjną10, oddziaływanie autostrady na system ekologiczny Doliny 

Strumienia Junikowskiego zminimalizowano poprzez zastosowanie się do wymagań określonych 

w pozwoleniu wodno-prawnym na zrzut oczyszczonych ścieków do strumienia.  

Budowa autostrady przebiegająca w głębokim wkopie wymusiła trwałe obniŜenie poziomu 

wód gruntowych w rejonie jej lokalizacji. Szerokość pasa odwodnionego wynosi łącznie 100-

400 m na odcinku o długości około 1200 m, zdrenowanym dość intensywnie głębokim drenaŜem. 

Zasięg odwodnienia od krawędzi autostrady ustalono w metrach: 

- początkowy maksymalny nieustalony   213,9-272,6 

- uśredniony nieustalony według Sichardta  67-192 

- ustalony wg Kusakina maksymalny  76,6 

- ustalony wg Kusakina minimalny   1,9-15,9 

W ramach przeglądu ekologicznego naleŜy, ocenić wpływ obniŜenia spowodowanego 

budową autostrady na system ekologiczny Strumienia Junikowskiego, w szczególności 

w zakresie oddziaływania na występujące w rejonie ul. Puszkina torfy oraz półnaturalne 

zbiorowiska roślinne, w tym roślinności bagiennej, połoŜone w rejonie ul. Unijnej.  

Strefy wód podziemnych najbardziej naraŜone na zanieczyszczenia ze względu na 

obecność ognisk zanieczyszczeń oraz słabą izolację to okolice południowo wschodniej części 

gminy, oraz tereny rolnicze w zachodniej części gminy. 

                                                 
10 Walny M., Pawelczyk. K, Chudy R.,2004r., Analiza porealizacyjna. Autostrada A2. Odcinek od km 158+300 
(węzeł Komorniki) do km 171+600 (węzeł „Krzesiny”),Transprojekt 
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4.8.2. Wody powierzchniowe 

Stan czystości wód rzeki Warty i Strumienia Junikowskiego na terenie miasta jest 

regularnie badany w ramach monitoringu regionalnego prowadzonego przez WIOŚ11. Na 

rzece Warcie punkt pomiarowy zlokalizowany jest w 251,1 km, powyŜej ujścia Strumienia 

Junikowskiego.   

Wody rzeki Warty na całej badanej w województwie długości zakwalifikowano do 

IV klasy czystości, równieŜ Strumień Junikowski prowadzi wody IV klasy. 

Chlorofil „a” na rzece Warcie oznaczono w zakresie klasy V, natomiast zanieczyszczenie 

bakteriologiczne, wskaźniki ChZT-Cr w zakresie IV klasy. Pozostałe wskaźniki tlenowe oraz 

biogenne mieściły się w normach III/IV klasy. Wskaźniki zasolenia, zanieczyszczeń 

przemysłowych oraz metale odpowiadały klasie I-III. Saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu 

oznaczono w III klasie. 

Zanieczyszczenie bakteriologiczne oraz wskaźniki ChZT-Cr w wodach Strumienia 

Junikowskiego oznaczono w zakresie IV klasy. Pozostałe wskaźniki tlenowe oraz biogenne 

mieściły się w normach III/IV klasy. Wskaźniki zasolenia, zanieczyszczeń przemysłowych 

oraz metale odpowiadały klasie I-III. Saprobowość, fitoplanktonu i peryfitonu oznaczono 

w III klasie, a chlorofil w II klasie. 

Centralna część dorzecza Warty znajduje się w strefie najniŜszych odpływów w Polsce. 

Średnia wartość spływu jednostkowego dla Warty w Poznaniu wynosi 4,1dm3
* s-1

 * km-2, dla 

wartości ekstremalnych: 33,1 i 0,5dm3 * s-1
 * km-2. Niskie wartości odpływu wynikają  

z niedoboru opadów oraz z małej zdolności retencyjnej obszaru. Wpływ na stosunki wodne 

obszaru opracowania ma równieŜ związane z doliną rzeki Warty ujęcie wody dla miasta 

Poznania „Dębina”.  

W roku 1971 zakłady chemiczne w Luboniu rozpoczęły produkcję fluorku glinowego. 

Podczas produkcji tego związku powstają odpadowe ługi pokrystalizacyjne zawierające 

głównie kwas fluorokrzemianowy i fluorek glinu. Odpad ten w formie półpłynnej 

transportowano rurociągiem i gromadzono na wylewisku połoŜonym po południowej stronie 

zakładu w sąsiedztwie Kocich Dołów. Wylewisko wykonano w zagłębieniu terenu w formie 

zbiornika z obwałowaniem o wysokości 4 m, bez uszczelnienia. Szacuje się, Ŝe od 1971 roku aŜ 

do chwili wstrzymania produkcji w 1991 roku na wylewisku zgromadzono około 483 tyś. ton 

odpadów. Składowisko to ze względu na oddziaływanie na środowisko było umieszczone na 

                                                 
11 WIOŚ, „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2006”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 
2007r.; 
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tzw. „liście 80”. W roku 2007 ukończone zostało usuwanie odpadów ze składowiska ługów 

pokrystalizacyjnych, natomiast rekultywacja zostanie zakończona w 2008 r. 

W roku 1978 w wodach starorzecza „Kocie Doły” notowano stęŜenia fluoru rzędu 

85 g/dm3, w roku 1984 juŜ tylko 22,7 mg/dm3. W ostatnich latach notowano dalszy spadek 

stęŜenia fluoru do poziomu 6mg/dm3 na początku lat dziewięćdziesiątych i 1,2-4,1 mg/dm3 

w latach 1995-1996. W roku 2005 w niewielkiej sadzawce połoŜonej na południe od Kocich 

Dołów stwierdzono odpowiednio 3,49 i 2,33 mg/dm3 fluoru12. 

W wodach rzecznych Polski średnia zawartość fluoru określana jest na 0,22 mg/dm3 

(Kabata-Pendias, Pendias, 1999). Jednak z wieloletnich badań wynika, Ŝe najbardziej 

obciąŜonym elementem biotopu starorzecza jest dno zbiornika. W wypadku planowanej 

renaturyzacji starorzecza usunięcie osadów dennych jest zadaniem priorytetowym. Realizacja 

takich działań powinna odbywać się przy finansowej partycypacji jednostek odpowiedzialnych 

za wprowadzenie zanieczyszczeń. PoniŜsza rycina obrazuje rozkład stęŜeń fluoru w wodach 

powierzchniowych w mieście Luboń stan na rok 2005. 

Rycina 3. Rozkład stęŜeń fluoru w wodach powierzchniowych w mieście Luboń stan na rok 2005 

 

 
Źródło: Atlas geochemiczny Poznania i okolic (PIG 2005)12  

                                                 
12 „Atlas geochemiczny Poznania i okolic 1:100 000”Państwowy Instytut Geologiczny, Poznań 2005r. 
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Tereny nieskanalizowane miasta w większości wyposaŜone są w zbiornik bezodpływowe, 

niestety w duŜej części zbiornik te nie są szczelne, a zanieczyszczenia wydobywające się 

z nich stanowią powaŜne zagroŜenie dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

4.8.3. Powietrze 

O stanie powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł, 

z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych 

zachodzących w atmosferze.  

Ocena jakości powietrza sporządzona dla powiatów przez WIOŚ z uwzględnieniem 

kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia13 wykazała, Ŝe powiat poznański, w tym 

i Luboń, nie wykazuje przekroczenia stęŜenia zanieczyszczeń pyłem PM 10 powyŜej wartości 

dopuszczalnej. Do niedawna największym emitorem zanieczyszczeń w mieście były Zakłady 

Chemiczne „Luboń”. Obecnie, dzięki działaniom inwestycyjnym usprawniającym procesy 

produkcyjne, emisja z zakładów została w znacznym stopniu ograniczona i nie powoduje 

przekroczeń norm. Dzięki inwestycjom w latach 1995- 200513 prawie całkowicie obniŜono 

emisję dwutlenku siarki (poniŜej 30g/tonę) i pyłu (poniŜej 10g/tonę) w przeliczeniu na 

wielkość produkcji, ograniczono emisje związków fluoru (w g/tonę) z 7,5 do 2,5, 

dziesięciokrotnie obniŜono emisję tlenków azotu w przeliczeniu na wielkość produkcji 

(w g/tonę) z ponad 250 do około 25.  

Zgodnie z oceną dopuszczalnych stęŜeń zanieczyszczeń przeprowadzoną przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2006r.14 Luboń  zaliczono do klasy C 

ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Klasa C oznacza przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego stęŜenia zanieczyszczeń – w tym przypadku ozonu (O3), co pociąga za sobą 

potrzebę opracowania programów ochrony powietrza.  

Ozon troposferyczny jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w wyniku reakcji 

lotnych związków organicznych (LZO) i tlenków azotu (NOX) w obecności światła 

słonecznego. Źródłem lotnych związków organicznych  są procesy spalania paliw stałych, 

stosowanie farb i rozpuszczalników organicznych, emisja ze środków transportu 

samochodowego oraz ze stacji paliw. Do głównych źródeł emisji na terenie gminy zaliczyć 

naleŜy „niską emisję” oraz samochody poruszające się po drodze wojewódzkiej nr 430, po 

autostradzie A2 oraz wewnątrz miasta. 

                                                 
13 „Raport ekologiczny”, Z.Ch. Luboń 2006r.; 
14 WIOŚ, „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2005”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 

2006r.; 
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Ocena pod kątem dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych dla ochrony roślin Luboń zaliczono do klasy A (brak przekroczeń). 

4.8.4. Klimat akustyczny 

 
Ze względu na lokalizację gminy Luboń największe uciąŜliwości stwarza hałas lotniczy, 

samochodowy, w dalszej kolejności kolejowy i w mniejszym stopniu przemysłowy oraz komunalny.  

Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równowaŜnego hałasu jest 

przyporządkowanie danego terenu do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób 

zagospodarowania. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 

poszczególne grupy źródeł hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, 

poz. 826).  

Tabela 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Dopuszczalny poziom hałasu [db} 

Drogi lub linie kolejowe1 Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

L.p. 

Przeznaczenie terenu 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najkorz. 

godzinom dnia 
kolejno po 

sobie 
nastepującym 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1 a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b. tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 a. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

b. tereny związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieŜy 

c. tereny domów opieki społecznej 

d. tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 a. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

b. tereny zabudowy zagrodowej  

c. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza 
miastem2 

d. tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyŜej 
100 tyś. mieszkańców 3 65 55 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜe dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych. 

2) W przypadku nie wykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze, nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu 
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w porze noc 

3) Strefie śródmiejska miast powyŜej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyŜej 100 

tyś, moŜna wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeŜeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją 

obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

Miasto znajduje się w zasięgu oddziaływania hałasu lotniczego związanego 

z funkcjonowaniem lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny. Wojewoda Wielkopolski 

rozporządzeniem nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zmienił zasięg obszaru ograniczonego 

uŜytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny w Poznaniu, rozporządzenie to zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 1 z dnia 22 stycznia 

2008r. Obszar ograniczonego uŜytkowania podzielono na trzy strefy: 

- strefę I, której obszar wyznaczają: obwiednia złoŜona z linii, na której dopuszczalny 

długookresowy średni poziom dźwięku A od startów, lądowań i przelotów statków 

powietrznych jest równy 60dB i linii na której dopuszczalny długookresowy średni 

poziom dźwięku A od operacji naziemnych i pozostałych źródeł hałasu związanych z 

funkcjonowaniem lotniska jest równy 55dB, stanowiącą zewnętrzną granice strefy I; 

- strefę II, której obszar wyznaczają: linia będąca zewnętrzną granica strefy I, 

stanowiąca wewnętrzną granice strefy II oraz obwiednia złoŜona z linii na której 

dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od startów, lądowań i 

przelotów statków powietrznych jest równy 55dB i linii na której dopuszczalny 

długookresowy średni poziom dźwięku A od operacji naziemnych i pozostałych 

źródeł hałasu związanych z funkcjonowaniem lotniska jest równy 50dB, stanowiącą 

zewnętrzną granice strefy II; 

- strefa III, której obszar wyznaczają: linia będąca zewnętrzną granicą strefy II, 

stanowiąca wewnętrzną granice strefy III oraz granica obszaru ograniczonego 

uŜytkowania. 

 

Strefa I dla której obowiązują największe ograniczenia obejmuje obszar lasów oraz 

zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rejonie Dolnego Lasku. Strefa II obejmuje 

zabudowę w rejonie Górnego Lasku w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych oraz 

częściowo zabudowę na południe od węzła autostrady „Dębina”. Strefa III obejmuje tereny 

w rejonie ulic: Unijnej i Powstańców Wielkopolskich w północnej części miasta oraz na 

południu w rejonie ulic: Ogrodowej, Sobieskiego i Polnej. 
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Rycina 4.  Obszar ograniczonego uŜytkowania lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny. 

 
Źródło: Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. 

 

Zgodnie z raportem dotyczącym hałasu lotniczego w Luboniu15 wynika, Ŝe znaczna część 

powierzchni miasta Lubonia naraŜona jest na hałas przekraczający dopuszczalne normy. 

Obliczone równowaŜne poziomy hałasu LAeqD zestawiono w tabeli poniŜej.  

 

Tabela 6. Obliczone równowaŜne poziomy Hałasu LAeqD [dB] 

1 Ośrodek Kultury –ul. J.III Sobieskiego 60.6 

2 Stacja Benzynowa Orlen- ul. Fabryczna 57.8 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Źródlana 58.9 

4. Gimnazjum nr 2 – ul. Kołłataja 56.6 

Źródło: Makarewicz R.„Hałas lotniczy w Luboniu”, 2007 r. 15 

 

Z powyŜszego wynika, iŜ wyznaczone strefy nie obejmują kompleksowo terenów, na 

których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 

W Instytucie Akustyki UAM w roku 2002 metodą pomiarowo-obliczeniową wykonano 

mapę akustyczną hałasów drogowych Lubonia16. Pomiary równowaŜnego poziomu dźwięku 

zrealizowano w 16 punktach połoŜonych przy najbardziej ruchliwych ulicach, na ogół 

                                                 
15 Makarewicz R. red., „Hałas lotniczy w Luboniu”,  Centrum Badań Akustycznych, Fundacja UAM, Poznań 
2007r.; 
16 WIOŚ, „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2002”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 
2003r.; 
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w rejonie skrzyŜowań, na wysokości 4 m, sporadycznie równieŜ na wysokości 1,5 m. 

Badaniami objęto 20 ulic o łącznej długości około 22 km.  

Rycina 5. Emisyjna mapa akustyczna hałasu samochodowego w Luboniu dla pory dziennej 

 

Źródło: „Raport o stanie województwa wielkopolskiego w 2002 r.” WIOŚ 2003r. 16 

Rycina 6. Emisyjna mapa akustyczna hałasu samochodowego w Luboniu dla pory nocnej 

 

Źródło: „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce”, WIOŚ 2003r.16 

Dopuszczalna wartość poziomu równowaŜnego hałasów drogowych i kolejowych w porze 

dziennej wynosi dla Lubonia, w zaleŜności od zagospodarowania terenu, 55-60 dB, w porze 
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nocnej 50 dB. Jak wynika z przedstawionych danych wartości te są przekroczone 

w bezpośrednim sąsiedztwie ulic, przy większości odcinków analizowanych dróg w porze 

dziennej i przy wszystkich odcinkach dróg w porze nocnej. W porze dziennej poziomy hałasu 

kształtują się najczęściej w przedziale 65,0 dB–70,0 dB (34,34% długości przebadanych ulic) 

i 70,0 dB–75,0 dB (32% długości przebadanych ulic). Najniekorzystniejsze warunki 

akustyczne stwierdzono przy ul. Armii Poznań, ponadto na odcinku od skrzyŜowania 

z ul. Powstańców Wielkopolskich. 

W porze nocnej poziomy ekwiwalentne hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie ulic kształtują 

się najczęściej w przedziale 65,0 dB–70,0 dB (29,2% długości objętych analizą tras) i 60,0-

65 dB (26,6% długości objętych analizą ulic).  

Pomiary hałasu komunikacyjnego przeprowadzone w ramach monitoringu szczególnych 

uciąŜliwości przeprowadzone w roku 2005 przez WIOŚ w 4 punktach w Luboniu wykazały jego 

przekroczenia: 

– przy ul. Armii Poznań 27, liceum, przy natęŜeniu ruchu 891 pojazdów/h (w tym 120 

pojazdów cięŜkich) równowaŜny poziom hałasu wynosił tam 70,3 dB, czyli 

o 15,3 dB przekraczał wartości dopuszczalne. 

– przy ul. Poniatowskiego 16, szkoła podstawowa, przy natęŜeniu ruchu 

378 pojazdów/h (w tym 60 pojazdów cięŜkich) równowaŜny poziom hałasu 

wynosił tam 65,3 dB, czyli o 10,3 dB przekraczał wartości dopuszczalne. 

– przy ul. Sobieskiego 65, przedszkole, przy natęŜeniu ruchu 984 pojazdów/h (w tym 

102 pojazdów cięŜkich) równowaŜny poziom hałasu wynosił tam 71,9 dB, czyli  

o 16,9 dB przekraczał wartości dopuszczalne. 

– przy ul. śabikowskiej 40, szkoła podstawowa, przy natęŜeniu ruchu 

1206 pojazdów/h (w tym 94 pojazdów cięŜkich) równowaŜny poziom hałasu 

wynosił tam 71,6 dB, czyli o 16,6 dB przekraczał wartości dopuszczalne. 

Monitoring akustyczny otoczenia autostrady prowadzony jest w granicach 

administracyjnych Lubonia w 4 punktach podczas badań wykonanych w roku 2005 w porze 

dziennej przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu hałasu w środowisku stwierdzono 

w rejonie ul. Kościuszki i Al. Niepodległości.  
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Tabela 7. Pomiary hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej w Luboniu w 2004 r.  

NatęŜenie ruchu pojazdów (pojazdy/h) 
dzień noc RównowaŜny poziom 

hałasu LAeq /dB/ Lokalizacja punktu pomiarowego 

Odległość 
od osi 

autostrady 
/m/ dzień noc 

ogółem pojazdy 
cięŜkie ogółem pojazdy 

cięŜkie 
Luboń, ul. Kościuszki 87 (węzeł 
Komorniki - węzeł Dębina) 

72 61,6 58,0 912 257 398 145 

Luboń, ul. Sikorskiego 46 (odcinek 
węzeł Komorniki - węzeł Dębina) 

230 56,8 50,5 881 260 296 144 

Luboń, ul. Niepodległości 44, (odcinek 
węzeł Komorniki - węzeł Dębina) 

66 65,0 61,6 929 255 249 124 

Luboń, ul. Chopina 23 (odcinek 
Komorniki - węzeł Dębina ) 

100 54,2 51,1 916 255 248 142 

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce, WIOŚ 2006r.17 
 

Pomiary przeprowadzone w 2007 r. otoczenia autostrady18 w 4 punktach wykazały 

w porze nocnej największe przekroczenia dopuszczalnej wartości poziomu hałasu 

w środowisku w rejonie ul. Sikorskiego (9.1dB) i ul. Granicznej (8.4dB). Szczegółowe 

zestawienie przedstawiono w tabeli poniŜej. 

Tabela 8. Pomiary hałasu komunikacyjnego w porze nocnej w Luboniu w 2007 r.  

Punkt pomiarowy 
Odległość od skraju 

autostrady /m/ 
RównowaŜny poziom 

dźwięku A, LAeqT [dB] 
Przekroczenie wartości 

dopuszczalnej 

Punkt 1, ul. Graniczna 57 58.4 8.4 

Punkt 2, 
ul. Niezłomnych 

192 
50.8 0.8 

Punkt 3, ul. Kościuszki 116 54.9 4.9 

Punkt 4, 
ul. Sikorskiego 

182 59.1 9.1 

Źródło: Makarewicz R.„Monitoring samochodowy w porze nocnej, w 4 punktach pomiarowych, wzdłuŜ 
autostrady A2, na jej odcinku w mieście Luboń”, 2007r. 15 
 

W pozostały częściach gminy, zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, prowadzenie działalności nie powinno powodować przekroczenia standardów 

jakości środowiska. W dalszej części, w ust. 2, tego artykułu, znajduje się wyraźny nakaz 

dotyczący ewentualnego oddziaływania na środowisko i tereny sąsiednie, który brzmi: 

eksploatacja instalacji powodująca m.in. emisje hałasu nie powinna powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska na obszarze do którego prowadzący instalację 

ma tytuł prawny. 

 

                                                 
17 WIOŚ, „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2005”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 

2006r. 
18 Makarewicz R red.„Monitoring hałasu samochodowego w porze nocnej, w 4 punktach pomiarowych, wzdłuŜ 
autostrady A2, na jej odcinku w mieście Luboń”, Centrum Badań Akustycznych, Fundacja UAM, Poznań 2007r. 
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5. HISTORYCZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 
PRZESTRZENNEGO  

Najstarsze ślady osadnictwa znalezione na terenie dzisiejszego Lubonia pochodzą 

z okresu schyłkowego paleolitu. Największe nagromadzenia pozostałości po społecznościach 

tzw. kultury świderskiej i późniejszych znajdują się w dolinie nadwarciańskiej (głównie przy 

południowej granicy miasta), oraz na wysoczyźnie – wzdłuŜ strumienia Junikowskiego. Przez 

wieki prehistorii dokonywały się na tych ziemiach kolejne cykle osadnicze związane 

z postępem cywilizacyjnym, czego dowodzą bogate znaleziska archeologiczne.  

W dobie państwa wczesnopiastowskiego dawny Luboń był jedną z osad wojskowych 

zamieszkanych przez królewskich Ŝołnierzy wraz z rodzinami, którzy rozmieszczeni byli  

w pojedynczych osadach wokół grodu poznańskiego.  

Jako ciekawostkę moŜna dodać, Ŝe w skład najemnych oddziałów w słuŜbie pierwszych 

Piastów na terenie dawnego Lubonia wchodzili Normanowie (zwani powszechnie 

Wikingami), którzy „na skutek przeludnienia podejmowali w VIII-XI w. wyprawy łupieŜcze, 

przekształcone w IX-X w. na ruchy migracyjne” (Malepszak S., Stanisławski B.,1998r.)19 

Na współczesny wygląd Lubonia złoŜył się rozwój osadniczy trzech historycznych wsi: 

Lubonia, śabikowa i Lasku, które połączono w 1954 r. nadając im status miasta.  

Pierwsza wzmianka o wsi Luboń pochodzi z 1316 roku z czasów panowania króla 

Władysława Łokietka. Przez lata Luboń był własnością szlachecką, aŜ do 1452 r. kiedy to 

potomkowie Strosbergów sprzedali wieś władzom Poznania. Okres prosperity trwający od 

połowy XV do połowy XVII wieku skończył się dla Lubonia potopem szwedzkim. 

Wyludnioną przez wojny i zarazę wieś w 1719 r. zasiedlili na nowo rolnicy z bawarskiego 

Bambergu, nazywani przez poznaniaków bambrami. 

Momentem przełomowym dla rozwoju Lubonia i okolic było wybudowanie linii kolei 

Ŝelaznej na przełomie XIX i XX stulecia Od początku XX w. na terenie Lubonia imponująco 

rozwijała się działalność gospodarcza. Powstały znaczące obiekty przemysłowe: Fabryka 

Przetworów Ziemniaczanych Luboń-Wronki, fabryka droŜdŜy i kilka cegielni. W 1920 r. 

grupa kapitałowa załoŜyła spółkę Chemiczne Fabryki - dr Roman May Towarzystwo 

Akcyjne, wykupując wytwórnię superfosfatu. 

Przyjmuje się, Ŝe lokacja wsi śabikowo nastąpiła w 1284 r. Siedlisko ulokowane zostało 

                                                 
19 Malepszak S., Stanisławski B., Wykopaliska archeologiczne w Luboniu,  Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe „Forum Lubońskie”, Luboń 1998. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOŃ 

 
 

 38 

wzdłuŜ dzisiejszej ulicy śabikowskiej – wówczas głównej drogi na obszarze śabikowa. 

W 1311 r. śabikowo, w wyniku nie wywiązania się ówczesnego właściciela wsi Wojciecha 

z Krosna z nałoŜonych na niego przez sędziego zobowiązań, przeszło w ręce biskupa 

poznańskiego Andrzeja Zaremby. W wyniku działań wojennych w okresie najazdów 

szwedzkich wieś śabikowo, podobnie jak wsie sąsiednie została całkowicie zniszczona. 

Odbudowa zniszczeń przeciągała się przez kilka dziesięcioleci. W roku 1796 wskutek 

zarządzonej przez Prusaków konfiskaty polskich dóbr duchownych wieś została 

skonfiskowana na rzecz skarbu króla pruskiego. Liczyła wtedy 10 gospodarstw 

odprawiających pańszczyznę na rzecz dworu w Komornikach.  

Wieś aŜ do początków XX wieku nie wyszła poza granice średniowiecznej lokalizacji. 

W pierwszych latach XX w. powstaje popierane przez władze pruskie osiedle z załoŜeniem 

rynkowym (obecnie pl. E. Bojanowskiego). 

W czasie wojny (w latach 1943-45) mieścił się w śabikowie obóz karno-śledczy; obecnie 

na części jego terenu mieści się muzeum martyrologiczne.20 

Kolejną wsią składową współczesnego Lubonia jest Lasek. W okresie wczesnego 

średniowiecza tj. ok. roku 1300 na obszarze wsi Lasek funkcjonowały 2 osady połoŜone 

między dzisiejszymi ulicami Sobieskiego i Poznańską. Istnieje przypuszczenie, Ŝe ludność 

tych osad przeniesiono ok. roku 1270 na nowe siedlisko do Wir. W połowie XVIII w. 

właścicielami Wir była rodzina Działyńskich, która to w 1756 roku na polach majętności 

wirowskiej załoŜyła wieś olenderską - Lasek. AŜ do roku 1954 wieś Lasek nie utraciła 

charakteru rolniczego.21 

Luboń otrzymał prawa miejskie na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

7 października 1954 roku. Od tego czasu zaczęła się kształtować współczesna struktura 

osadnicza miasta. Rozproszony charakter miasta bez wyraźnego centrum historycznego jest 

wynikową rozwoju autonomicznych wsi, które to całkiem niedawno w wyniku 

nieoczekiwanego i nagłego napływu nowych mieszkańców, a co za tym idzie szybkiego, 

chaotycznego zabudowywania pozostałych wolnych terenów zostały połączone w jeden 

organizm miejski. 

                                                 
20 Malepszak S., śabikowo – dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego,  Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe „Forum Lubońskie”, Luboń 1999. 
21 Malepszak S., Luboń i okolice dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

„Forum Lubońskie”, Luboń 2005. 
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5.1. Obiekty i obszary chronione 

Wykaz obiektów i obszarów chronionych w mieście Luboń22 

 
Tabela 9. Obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

Lp. Obiekt  Adres Nr rej. Nr i data decyzji 

1. 

zespół zabudowy fabrycznej Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego, 
1904-1908, 1926-1930 

-budynek mieszkalno-administracyjny, wieŜa próŜniowa suszarni 
krochmalu, dawna bednarnia i stolarnia, syropiarnia, kotłownia i 
elektrownia, magazyn wyrobów gotowych, suszarnia mączki z wieŜą 
próŜniową, warsztaty elektryczne, suszarnia wycierek, dawna 
krochmalnia pszenna, droŜdŜownia, słodownia, komin (przy kotłowni 
rezerwowej) warsztaty elektryczno-mechaniczne. 

1917/A 28 grudnia 1983 r. 

2. 

zespół fabryki chemicznej (Zakłady Nawozów Fosforowych), 1909-1914 

- hala Poelziga, magazyn opakowań, stary budynek administracji, 
budynek stołówki, budynek produkcji soli nieorganicznych, warsztat 
elektryczny, warsztat budowlany, budynek gł. mechanika, kotłownia z 
kominem, budynek kontroli technicznej.  

1938/A 27 lutego 1984 r. 

3. szkoła pocz. XX w.,  ul. Armii Poznań 2248/A 10 września 1992 r. 

Domy kolonii mieszkalnej d. fabryki chemicznej (PZNF), 1909-1914. 

a blok nr 1 1919/A 28 grudnia 1983 r. 

b blok nr 2 1920/A 28 grudnia 1983 r.. 

c blok nr 3 1925/A 28 grudnia 1983 r. 

d blok nr 4 1926/A 28 grudnia 1983 r. 

4. 

e dom ul. Armii Poznań 51 1918/A 28 grudnia 1983 r. 

5. 
teren obozu hitlerowskiego  
(Muzeum - Miejsce Pamięci Narodowej) 

ul. Niezłomnych 2 
35/Wlkp/

A 
18 lipca 2000 r. 

6. 
kościół ewangelicki ob. rzym.-kat.,  
par. p.w. św. Barbary 1909-1912 

pl. E. Bojanowskiego 2629/A 24 września 1997 r. 

7. pastorówka, ob. plebania  pl. E. Bojanowskiego 2629/A 24 września 1997 

Źródło: Wojewódzki Wielkopolski Konserwator Zabytków, Poznań 2007 

 
Tabela 10. Obiekty chronione (ewidencja konserwatorska): 

Lp. Obiekt Adres Materiał Datowanie 

1. 
Dom Zgromadzenia SS. SłuŜebniczek 
Niepokalanego Poczęcia NMP 

pl. E Bojanowskiego mur. 1922 r. 

2 apteka pl. E. Bojanowskiego 3 mur. l. 20-te XX w 

3 szkoła, ob. podstawowa nr 2 ul. śabikowska mur. pocz. XX w.. 

4. poczta pl. E. Bojanowskiego 18  mur l. 20-te XX w. 

                                                 
22 Balińska G., Architektura przemysłowa XX wieku, Luboń k. Poznania, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocław 2000. 
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5. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 19 mur. 1932 r. 

6. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 21 mur. 
l. 20-te i 30-te XX 

w. 

7. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 26 mur. ok. 1930 r. 

8. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 31 mur. I ćw. XX w. 

9. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 44 mur. pocz. XX w. 

10. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 57 mur. 1925 r. 

11. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 59 mur l. 20-te XX w 

12. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 61 mur l. 30-te XX w 

13. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 65 mur. 1925 r. 

14. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 66 mur. pocz. XX w. 

15. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 78 mur. pocz. XX w. 

16. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 109 mur. l. 30-te XX w 

17. budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 111 mur.  l. 30-te XX w. 

18. budynek mieszkalny ul. Cieszkowskiego 1 mur.  l. 30-te XX w 

19. budynek mieszkalny ul. Cieszkowskiego 2 mur.  l. 30-te XX w 

20. budynek mieszkalny ul. Cieszkowskiego 4 mur.  l. 30-te XX w 

21. budynek mieszkalny ul. Cieszkowskiego 7 mur.  l. 20-30-te XX w 

22. budynek mieszkalny ul. Cieszkowskiego 9 mur.  l. 30-te XX w 

23. budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 11 mur.  1935 r. 

24. budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 56 mur.  l. 30-te XX w 

25. budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 62 mur.  l. 20-te XX w 

26. budynek mieszkalny ul. Fabryczna 56 mur.  l. 20-te XX w 

27. budynek mieszkalny ul. Fabryczna 62 mur.  l. 20-te XX w. 

28 budynek mieszkalny ul. Kościuszki 26 mur.  1928 – 1929 r. 

29. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 28 mur.  1928 r. 

30. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 44 mur.  1930 r. 

31. budynek mieszkalny ul. Kościuszki 111 mur.  1 dek. XX w. 

32. budynek mieszkalny ul. Lipowa 24 mur. 1920 r. 

33. budynek mieszkalny ul. Lipowa 59 mur. 1936 r. 

34. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 58 mur. 1900 r. 

35. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 98 mur. 1905 r. 

36. budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 103 mur. ok. 1900 r. 

37. budynek mieszkalny ul. Matejki 1 mur. l. 30-te XX w 

38. budynek mieszkalny ul. Matejki 2 mur. l. 30-te XX w 

39. budynek mieszkalny ul. Matejki 3 mur. l. 30-te XX w 

40. budynek mieszkalny ul. Matejki 5 mur. l. 30-te XX w 

41. budynek mieszkalny ul. Matejki 11 mur l. 30-te XX w 

42. budynek mieszkalny ul. Okrzei 14 mur. l. 30-te XX w 

43. budynek mieszkalny ul. Okrzei 18 mur. l. 30-te XX w 

44. budynek mieszkalny ul. Okrzei 20 mur. l. 30-te XX w 

45. budynek mieszkalny ul. Okrzei 31 mur. l. 30-te XX w 
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46. budynek mieszkalny ul. Okrzei 35 mur. l. 30-te XX w 

47. budynek mieszkalny ul. Okrzei 37 mur. l. 30-te XX w 

48. budynek mieszkalny ul. Okrzei 39 mur. l. 30-te XX w 

49. budynek mieszkalny ul. Okrzei 40 mur. l. 30-te XX w 

50. budynek mieszkalny ul. Okrzei 41 mur. l. 30-te XX w 

51. budynek mieszkalny ul. Okrzei 43 mur. l. 30-te XX w 

52. budynek mieszkalny ul. Okrzei 45 mur. l. 30-te XX w 

53. budynek mieszkalny ul. Okrzei 47 mur. l. 30-te XX w 

54. budynek mieszkalny ul. Okrzei 49 mur. l. 30-te XX w 

55. budynek mieszkalny ul. Okrzei 51 mur. l. 30-te XX w 

56. budynek mieszkalny, ob. biblioteka ul. Okrzei 65 mur. l. 30-te XX w 

57. budynek mieszkalny ul. Okrzei 67 mur. l. 30-te XX w 

58. budynek mieszkalny ul. Podgórna 15 mur l. 20-te XX w 

59. budynek mieszkalny ul. Podgórna 22 mur l. 20- 30-te XX w. 

60. budynek mieszkalny, ob. poczta ul. Poniatowskiego 18 mur 1 20-te XX w. 

61. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 22 mur l. 30-te XX w 

62. budynek mieszkalny, przebudowany ul. Poniatowskiego 24 mur ok. 1900 r. 

63. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 27 mur. ok. 1910 r. 

64. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 28 mur. ok. 1920 r. 

65. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 34 mur. 1907 - 1908 r. 

66. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 36 mur. 1930 r.. 

67. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 37 mur. ok. 1910 r. 

68. budynek mieszkalny ul. Poniatowskiego 38 mur. ok. 1920 r.. 

69. 
budynek mieszkalny,  
d. WyŜsza Szkła Rolnicza 

ul. Powstańców Wlkp. 19 mur. 3 ćw. XIX w.. 

70. budynek mieszkalny ul. Pułaskiego 5 mur. l. 30-te XX w 

71. budynek mieszkalny ul. Pułaskiego 7 mur. l. 30-te XX w 

72. budynek mieszkalny  ul. Pułaskiego 18 mur. l. 30-te XX w 

73. budynek mieszkalny ul. Ratajczaka 4 mur l. 20-te XX w 

74. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 1 mur. 1929 r. 

75. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 2 mur. 1929 r.  

76. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 3 mur. l. 30-te XX w. 

77. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 8 mur. 1928 – 1929 r. 

78. budynek mieszkalny ul. Sobieskiego 9 mur. 1925 r. 

79. budynek mieszkalny ul. ks. Streicha 4 mur. l. 30-te XX w. 

80. budynek mieszkalny ul. Strumykowa 26 mur. ok. 1930 r. 

81. budynek mieszkalny ul. Strumykowa 30 mur. 1927 r. 

82. budynek mieszkalny ul. Świerczewskiego 3 mur. 1933 r. 

83. budynek mieszkalny ul. Świerczewskiego 10 mur. l. 30-te XX w.. 

84. budynek mieszkalny ul. Świerczewskiego 18a mur. l. 20-te XX w.. 

85. budynek mieszkalny pl. E Bojanowskiego szach. 4 ćw. XIX w.. 

86. Budynki fabryczne Fabryki Chemicznej, ob. Zakłady Chemiczne Luboń Sp. zo.o., arch. Hans Poelzig  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOŃ 

 
 

 42 

budynek produkcji kwasu siarkowego  
w P.Z.CH. 

ul. dr Maya mur. 1909-1914 r. 

budynek produkcji soli fosforowych, 
ob. warsztat budowlany 

ul. dr Maya mur. 1909-1914 r 

kotłownia rezerwowa, ob. Budynek 
socjalny, przeb w 1963 r.  

ul. dr Maya mur. 1909-1914 r 

most kolejowo-drogowy ul. dr Maya Ŝelbetonowy 1909-1910 r 

Budynki Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego (pierwotnie przetwórnia 
ziemniaczana Kellmanna i fabryka droŜdŜy von Synera) 

a. budynki fabryczne północnej .części zakładu 

budynek gospodarczy ul. Armii Poznań mur. 1904-1908 r. 

magazyn beczek, ob. magazyn 
gospodarczy 

ul. Armii Poznań mur. 1904-1908 r. 

remiza straŜy poŜarnej, rozbud. 1958 r.  ul. Armii Poznań mur. 1904-1908 r. 

stacja rafinacji krochmalu, cz. 
rozebrana 

ul. Armii Poznań mur. 1904-1908 r. 

b. budynki fabryczne południowej części zakładu 

melasownia ul. Armii Poznań mur. 1904-1908 r. 

c. kolonia mieszkalna 

dom dyrektora, ob. Przychodnia 
zakładowa i mieszkania 

ul. Armii Poznań 49 mur 1904 r. 

budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 41 mur ok. 1904 r. 

budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 43 mur ok. 1904 r. 

budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 47  mur ok. 1904 r. 

budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 64 mur ok. 1904 r. 

budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 67 mur ok. 1904 r. 

budynek mieszkalny ul. Armii Poznań 39 mur 1924 r. 

87. 

6 budynków mieszkalnych  ul. Ratajskiego 1-6 mur 1904 r. 

Źródło: Wojewódzki Wielkopolski Konserwator Zabytków, Poznań 2007 

 

Na terenie miasta znajdują się takŜe wartościowe układy urbanistyczne oraz cenne 

architektonicznie zespoły zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej zlokalizowane w rejonie 

ul. Poniatowskiego, ul. Okrzei, tzw. „Starego Lubonia”, oraz terenów Zakładów 

Chemicznych „Luboń i terenów dawnych Zakładów Ziemniaczanych. 

5.2. Strefy ochrony archeologicznej 

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego na rysunku Studiu określono 

strefy ochrony stanowisk archeologicznych. Wszelkie działania planistyczne na tych terenach 

wymagają uzgodnień z właściwymi organami ds. ochrony zabytków zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Na terenie Lubonia znajduje się wiele stanowisk archeologicznych opisanych w tzw. 
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Archeologicznym Zdjęciu Polski (AZP). Dla stanowisk zewidencjonowanych w ramach AZP, 

połoŜonych na obszarach zurbanizowanych i planowanych do zagospodarowania planuje się 

prowadzenie obserwacji archeologicznej. 

6. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE MIASTA 
LUBOŃ 

6.1. Ludność 

W końcu 2006 r. obszar miasta Luboń wg danych GUS zamieszkiwało 27’142 osób23. 

Liczba ta stanowiła 9,2% ogółu ludności powiatu poznańskiego i 0,8% ludności województwa 

wielkopolskiego. Gęstość zaludnienia miasta Luboń wynosiła 2009 osób/1 km2 (GUS, 2007). 

Wartość ta znacznie przewyŜsza średnią liczbę ludności przypadającą na  

1 km2 w powiecie poznańskim (155 osób/1 km2) i w województwie wielkopolskim, gdzie 

gęstość zaludnienia wynosi 113 (osób/1 km2).  

W końcu 2006 r. w strukturze ludności miasta Luboń według płci zaznaczała się wyraźna 

przewaga kobiet. Ich liczba, wynosząca 14,2 tys. była znacznie wyŜsza niŜ liczba męŜczyzn - 

12,9 tys. Wartość współczynnika feminizacji24 dla analizowanego obszaru wynosiła 110 

i była wyŜsza niŜ średnia w powiecie poznańskim (105) i województwie wielkopolskim 

(106). 

Struktura ludno ści miasta Luboń wg wieku w 2006 r. na tle województwa 

wielkopolskiego i powiatu poznańskiego charakteryzowała się podobnymi odsetkami 

ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym.  

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) w liczbie 5,7 tys. osób. stanowiła 21% 

ogółu populacji. Odsetek mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym (męŜczyźni w wieku 

18-64 lata, kobiety w wieku 18-59 lat) wynosił 66% (17,8 tys. osób). Ludność w wieku 

                                                 
23 W ostatnich latach w Polsce oficjalne statystyki urzędowe prezentują liczbę ludności poszczególnych gmin w 

dwóch ujęciach, tj. jako liczbę ludności według stałego miejsca zameldowania oraz jako liczbę ludności 
według faktycznego miejsca zamieszkania. RóŜnica pomiędzy obiema kategoriami stanowi ludność 
zameldowana na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.   Liczba ludności gminy w danym roku przedstawiana jest 
dodatkowo według stanu w dwóch momentach czasowych, tj. w dniach 30 czerwca oraz 31 grudnia. Warunki 
te zmuszają analityka sytuacji demograficznej danej lokalnej jednostki terytorialnej do podjęcia decyzji, którą 
z wartości opisujących wielkość populacji przyjąć za punkt wyjścia analizy. Przyjęta liczba ludności gminy 
powinna z jednej strony jak najlepiej nawiązywać do jej rzeczywistego stanu zaludnienia, z drugiej zaś – nie 
powinna być sprzeczna z danymi liczbowymi opisującymi strukturę populacji (według płci, wieku itd.). W niniejszym 
rozdziale za punkt wyjścia analizy przyjmuje się liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze Miasta Luboń 
według stanu z 31 grudnia. Liczba ta określą tylko osoby, które przeprowadzając się na teren Lubonia dopełniły 
formalności związanych z zameldowaniem w tutejszym urzędzie. 
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poprodukcyjnym (męŜczyźni w wieku 65 i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej), licząca 

niespełna 3,6 tys. osób, stanowiła 13% ogółu mieszkańców miasta. Wartość wskaźnika 

obciąŜenia demograficznego25 dla Lubonia wynosiła 52,6 była tym samym wyŜsza niŜ dla 

powiatu poznańskiego dla którego wyniosła 50,6 i niŜsza niŜ wskaźnik obciąŜenia 

demograficznego województwa (54,4) [patrz tab. 11].  

Tabela 11. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w mieście Luboń na tle powiatu 
poznańskiego i województwa wielkopolskiego (Stan w dniu 31.12.2006) 

 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Jednostka 
terytorialna 

Ludność 
ogółem 

razem w tym 
kobiety razem w tym 

kobiety razem w tym 
kobiety 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym 

na 100 osób  
w wieku 

produkcyjnym 

27142 5774 2822 17789 8972 3579 2439 miasto 

Luboń 100,0 % 21,3 % 10,4 % 65,5 % 33,0 % 13,2 % 9,0 % 
52,6 

295039 64891 31522 195874 96493 34274 23168 powiat 

poznański 100,0 % 22,0 % 10,7 % 66,4 % 32,7 % 11,6 % 7,8 % 
50,6 

3378502 712880 346801 2188191 1067577 477431 325204 województwo 

wielkopolskie 100,0 % 21,1 % 10,3 % 64,8 % 31,6 % 14,1 % 9,6 % 
54,4 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 
 

Uszczegółowiona analiza struktury ludności miasta Luboń według wieku pozwala 

stwierdzić stosunkowo wysoki odsetek ludności w wieku od 25 do 34 lat oraz ludności 

w wieku od 35 do 44 lat (środkowa strefa roczników w wieku produkcyjnym). Roczniki te 

wraz z ludnością znajdującą się na początku wieku produkcyjnego stanowią niemalŜe 50% 

ludności ogółem. Fakt ten świadczy o korzystnej wiekowej strukturze ludności w mieście, 

która na tle struktury ludności województwa wielkopolskiego przedstawia się korzystniej. 

[patrz tab. 12]. 

Tabela 12. Ludność miasta Luboń według 11 grup wiekowych na tle województwa wielkopolskiego 
(Stan w dniu 31.12.2006) 

miasto Luboń województwo 
wielkopolskie ludność w wieku 

Ogółem w % Ogółem w % 

0-2 448 3,15 104911 3,11 

3-6 607 4,26 135632 4,01 

7-12 939 6,61 230812 6,83 

13-15 497 3,49 140110 4,15 

16-18 496 3,48 153628 4,55 

19-24 1155 8,11 353225 10,46 

25-34 2682 18,84 550808 16,30 

                                                                                                                                                         
24 Współczynnik feminizacji to liczba kobiet przypadająca na 100 męŜczyzn danej populacji. 
25 Wskaźnik obciąŜenia demograficznego to liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w 
wieku produkcyjnym danej populacji. 
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35-44 1993 14,00 428069 12,67 

45-54 1953 13,72 508105 15,04 

55-64 1628 11,44 370378 10,96 

65 i więcej 1835 12,90 402824 11,92 

Razem 14233 100,00 3378502 100,00 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 
 

 

Ruch naturalny ludności przedstawiono w sześcioletnim przekroju czasowym. Rok 

2000 był rokiem, w którym liczna zgonów przewyŜszyła liczbę urodzeń Ŝywych. 

W kolejnych latach tendencja ta uległa odwróceniu i w latach 2001-2006 w mieście Luboń 

zaobserwowano pozytywne tendencje w zakresie ruchu naturalnego.  

Lata 2001-2005 były okresem wyraźnej i rosnącej przewagi liczby urodzeń, wahającej się 

w granicach 259 - 307 osób, nad liczbą zgonów utrzymującą się na poziomie od 206 do 228 

osób. Bezwzględna wartość przyrostu naturalnego wzrosła wówczas z 31 osób do 101 osób. 

Rok 2006 przyniósł ciągły wzrost liczby urodzeń przy jednoczesnym wyraźnym wzroście 

liczby zgonów, przez co przyrost naturalny osiągnął niŜszą niŜ w poprzednim roku wartość 

74 osoby [patrz ryc. 7]. W 2006 roku w mieście Luboń względna wartość przyrostu 

naturalnego wynosiła 2,77 ‰. Była więc niŜsza niŜ średnia dla powiatu poznańskiego 

wynosząca 3,76 ‰ oraz wyŜsza niŜ w województwie wielkopolskim (1,65 ‰).  

Rycina 7. Ruch naturalny w mieście Luboń w latach 2000 - 2006 – urodzenia Ŝywe i zgony, przyrost 
naturalny. 
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS 

Ruch wędrówkowy w mieście Luboń w latach 2000-2006 charakteryzował się 

występowaniem dodatnich tendencji, czego wyrazem była utrzymująca się przewaga liczby 

ludności meldującej się na pobyt stały nad ludnością wymeldowującej się z pobytu stałego. 
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Dodatnie saldo migracji jest głównym czynnikiem wpływającym na wzrost liczby 

mieszkańców miasta, głównie za sprawą budowy nowych osiedli domów wielorodzinnych i 

jednorodzinnych. W Luboniu osiedla się średnio 471,37 osób na rok (dane dla sześcioletniego 

okresu diagnostycznego). 

W analizowanym okresie liczba osób, które zameldowały się na pobyt stały w mieście Luboń 

wyniosła łącznie 5967 osób. W poszczególnych latach liczba imigrantów wahała się 

w przedziale od 756 do 975. Najmniejszą ich liczbę odnotowano w roku 2005, natomiast 

największą – w roku 2001 i 2006.  

W latach 2000-2006 w mieście Luboń odnotowano łącznie 2196 osób wymeldowujących się 

z pobytu stałego. Okresem największego odpływu ludności w tym przedziale czasowym był 

rok 2006. Liczba emigrantów w poszczególnych latach wahała się od 225 w roku 2001 do 

462 w roku 2006. Uwagę zwraca szczególnie duŜa dynamika migracji w 2006 roku. 

Analiza ruchu wędrówkowego w mieście Luboń w latach 2000-2006 według płci ujawnia 

większą mobilność kobiet niŜ męŜczyzn. W analizowanym okresie łączna liczba kobiet, które 

zameldowały się na pobyt stały w mieście wyniosła 3216 osób i była wyŜsza od liczby 

imigrujących męŜczyzn (2750 osoby). Liczebna przewaga kobiet nad męŜczyznami wśród 

ludności napływającej do gminy zaznaczyła się wyraźnie w latach 2003-2006. Kobiety 

przewaŜały równieŜ w strukturze ludności wymeldowującej się z pobytu stałego w mieście. 

W latach 2000-2006 łączna liczba emigrujących męŜczyzn wyniosła 1026 osób, zaś liczba 

emigrujących kobiet – 1170 osób. [patrz ryc. 8]. 

Rycina 8. Ruch wędrówkowy w mieście Luboń w latach 2000-2006 - zmiany miejsca stałego 
zamieszkania ludności według płci` 
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS 
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Analiza salda migracji w mieście Luboń w latach 2000-2006 potwierdza występowanie 

dodatnich tendencji w zakresie ruchu wędrówkowego na jego terenie. Miasto charakteryzuje 

bardzo duŜa dynamika ruchów wędrówkowych. Wskazuje to na występowanie silnego 

zjawiska suburbanizacji i potwierdza znaczny odpływ ludności Poznania. 

[patrz ryc. 9]. Dominacja funkcji mieszkaniowej w strukturze przestrzennej miasta, oraz 

wyŜsza liczba osób faktycznie zamieszkujących Luboń (niŜ mieszkańców zameldowanych) 

znacząco obciąŜa budŜet miasta co skutkuje ujemnym jego bilansem. Niewystarczające 

wpływy do budŜetu uniemoŜliwiają skuteczną realizację zadań własnych miasta. 

 

Rycina 9. Saldo migracji w mieście Luboń w latach 1995-2004 – róŜnica pomiędzy liczbą ludności 
napływającej i odpływającej ogółem i według płci. 
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS 

Na podstawie analizy zmiany liczby ludności miasta w latach 2000-2006 (analiza 

rzeczywistego przyrostu ludności) [patrz ryc. 10]. moŜna stwierdzić, Ŝe liczba ludności 

Lubonia w tym okresie rosła średniorocznie w tempie 2,53%, jest to najwyŜszy wskaźnik 

wzrostu od roku 1957. W latach poprzednich wynosił on odpowiednio (1957-1969 – 1,4%, 

1970-1984 – 1,6%, 1985-1990 - -0,7%, 1991-1994 – 0,7%) (Raport o Stanie Miasta Luboń, 

Luboń 2008). Na przestrzeni ostatnich lat (2000-2006) rola czynnika przyrostu naturalnego, 

pomimo tego iŜ jest on dodatni, malała na rzecz  zjawiska wysokiego napływu ludności 

a takŜe zmniejszającego się odpływu mieszkańców Lubonia do innych miast (głównie 

Poznania).  
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Rycina 10. Zmiany liczby ludności w mieście Luboń w latach 2000 – 2006 
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS 

 

Punktem wyjścia wyznaczenia prognozy demograficznej dla miasta Luboń było 

ustalenie wyjściowych struktur ludności miasta według płci i wieku. Ustalenia te zawarto 

w powyŜszych analizach według stanu liczby ludności faktycznie zamieszkałej w mieście 

w dniu 31.12.2006 r. Kolejnymi przeprowadzonymi etapami prognozowania były: 

(1) określenie i uwzględnianie przyszłych ruchów migracyjnych, (2) postarzanie ludności26, 

(3) prognoza przyszłej liczby urodzeń. Zakłada się, Ŝe w mieście Luboń okres lat 2007-2020 

jest i będzie okresem kontynuacji trendu rzeczywistego przyrostu liczby ludności 

stwierdzonego w latach 2000-2006, uwarunkowanego jednocześnie pozytywnymi 

tendencjami w zakresie ruchu naturalnego i pozytywnym bilansem ruchu wędrówkowego. 

Jak wynika z danych o rzeczywistej liczbie ludności gminy lata 2000-2006 były okresem 

zrównowaŜonego przyrostu rzeczywistego populacji. Było to efektem wzajemnych relacji 

pomiędzy wahającym się, ale prócz roku 2000, dodatnim przyrostem naturalnym, 

a dynamicznym i stale dodatnim saldem migracji, które niwelowało efekt ujemnego przyrostu 

naturalnego. Na skutek takiej tendencji średni przyrost rzeczywisty ludności w mieście Luboń 

w latach 2000-2006 był duŜy i wynosił ok. 589 osób rocznie. Ustalenia te dają podstawę 

prospekcji realnego przyrostu liczby ludności w mieście do 2020 roku. Zgodnie 

z powyŜszymi załoŜeniami przewiduje się, Ŝe rzeczywista liczba ludności miasta Luboń 

                                                 
26 Tzw. „postarzenia ludności” dokonuje się przemnaŜając liczebności kolejnych roczników urodzenia (lub grup roczników 
struktury wyjściowej) przez odpowiednie prawdopodobieństwa przeŜycia, ustalane na podstawie tablic wymieralności, a 
w niektórych przypadkach – na podstawie danych ewidencji ruchu naturalnego ludności. 
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osiągnie w końcu 2010 roku około 31 tys. mieszkańców, a w perspektywie kilkunastu lat przy 

odpowiedniej polityce władz gminy polegającej na zabudowie wolnych terenów głównie 

zabudową jednorodzinną wolnostojącą moŜe zbliŜyć się do około 40 tys. 

6.2. Poziom i warunki Ŝycia ludności w mieście Luboń 

Pojęcie „poziomu i warunków Ŝycia” jest niejednoznaczne. Jak wynika z ustaleń na 

gruncie nauk społecznych i geografii społeczno-ekonomicznej moŜe być ono stosowane 

zarówno w wąskim, jak i szerokim znaczeniu. W pierwszym przypadku „poziom Ŝycia” to 

stan zaspokojenia indywidualnych potrzeb człowieka, „warunki Ŝycia” oznaczają natomiast 

obiektywnie istniejące moŜliwości zaspokojenia potrzeb wynikające z otoczenia, w którym 

człowiek Ŝyje i działa. W szerokim znaczeniu „poziom” i „warunki Ŝycia” naleŜy rozumieć 

jako stan i równocześnie moŜliwości zaspokajania potrzeb. W niniejszym opracowaniu 

analiza poziomu i warunków Ŝycia w mieście Luboń odnosi się do stanu i moŜliwości 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w sferach mieszkalnictwa, infrastruktury 

komunalnej, rynku pracy, dostępności usług oraz do stanu środowiska przyrodniczego. 

Na zasoby mieszkaniowe miasta Luboń w końcu 2006 roku składały się 9144 mieszkania 

na które przypadało 34,7 tys. izb o łącznej powierzchni uŜytkowej 695,4 tys. m2. 

W porównaniu ze średnimi wartościami dla powiatu poznańskiego moŜna zauwaŜyć, Ŝe 

w mieście Luboń jest duŜo, niewielkich powierzchniowo mieszkań, które jednak 

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców miasta dają stosunkowo dobre statystyki. Wskazują 

one, Ŝe na statystyczne mieszkanie w Luboniu przypada mniej osób niŜ w pozostałych 

gminach powiatu poznańskiego, a powierzchnia uŜytkowa przypadająca na jedną osobę 

wynosi 25,6 m2 i niemalŜe dorównuje wartości średniej dla powiatu, która wynosi 27 m2. 

[patrz tab. 13, ryc. 11 i 12]. 

Tabela 13. Zasoby mieszkaniowe w mieście Luboń na tle zasobów powiatu poznańskiego (Stan w dniu 
31 grudnia). 

przeciętna 

liczba osób na powierzchnia 
uŜytkowa w m2 

Jednostka 
administracyjna 

miesz-
kania izby 

powierz-
chnia 

uŜytkowa 

mieszkań 
w tys. m2 

liczba izb 
w miesz-

kaniu 1 miesz-
kanie 

1 izbę 1 miesz-
kania 

na 1 osobę 

Miasto Luboń 9144 34758 695,4 3,80 2,97 0,78 76,0 25,6 

Powiat poznański 87311 373268 7965,9 4,28 3,38 0,79 91,2 27,0 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych US w Poznaniu 
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Rycina 11. Powierzchnia nowych budynków mieszkalnych oddanych do uŜytkowania w latach 2004-2006 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wybranych gminach powiatu poznańskiego (m2) 
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Źródło: UM Luboń - za Raport o Stanie Miasta Luboń,, 2007 

Rycina 12. Powierzchnia nowych budynków niemieszkalnych oddanych do uŜytkowania w latach 2004-
2006 w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wybranych gminach Powiatu Poznańskiego (m2) 
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Źródło: UM Luboń - za Raport o Stanie Miasta Luboń,, 2007 
 

W latach 2002-2006 w mieście Luboń wybudowano łącznie 1328 mieszkań. Największą 

liczbę mieszkań oddano do uŜytku w 2002 roku (329 lokali), oraz w latach 2005 (324) i 2006 

(240). Dominującą częścią oddanych mieszkań były lokale indywidualne. W analizie 

pięcioletniej zauwaŜyć moŜna stałą poprawę w liczbie oddawanych lokali komunalnych 

w których jednak od roku 2004 zaczęły gwałtownie rosnąć opłaty czynszowe. [patrz tab. 14] . 
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Tabela 14. Sytuacja mieszkaniowa w mieście Luboń 

Liczba mieszkań oddanych do 
uŜytku 

Mieszkania  

komunalne 

 

ogółem sprzedaŜ 
lub 

wynajem 

indywidualne lb m2 

Mieszkania 
socjalne 

lb 

Czynsz za 
mieszk. 

komunalne 
za 1 m2 

Czynsz 
za lokale 
uŜytkowe 
(za 1m2) 

netto  

Remonty 
mieszkań 

komunalnych 
(w zł.) 

Inwestycje 
w 

mieszkania 
komunalne 

(w zł.) 

2002 329 95 234 150 5716 7 2,85 8,61 116,200 220,464 

2003 236 84 152 150 5735 9 2,85 8,61 114,000 122,457 

2004 199 148 51 166 5704 12 4,16 8,61 123,800 246,105 

2005 324 208 116 166 6416 13 7,25 11,05 98,710 203,764 

2006 240 89 151 172 6416 11 7,25 11,05 141,252 36,055 

śródło: UM Luboń 

Pod względem ilości budynków mieszkalnych oddanych do uŜytku Luboń sytuuje się 

w czołówce miast i gmin powiatu poznańskiego. Zdecydowanie gorszymi wskaźnikami 

charakteryzuje się stopień oddanych do uŜytku budynków niemieszkalnych słuŜących m.in. 

prowadzeniu działalności gospodarczej. Dysproporcja w ilości oddawanych do uŜytku lokali 

mieszkalnych i niemieszkalnych, co za tym idzie ograniczone moŜliwości rozwoju 

działalności gospodarczej w mieście, ujemnie wpływa na poziom Ŝycia jego mieszkańców. 

Skutkami takiego stanu są niskie wpływy budŜetowe znacząco ograniczające władzom miasta 

moŜliwości realizacji rosnących obowiązków, wynikających z ciągłego i szybkiego rozwoju 

mieszkalnictwa.  

Rycina 13. Dynamika przyrostu liczby mieszkań w powiecie poznańskim w latach 1980-2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
śródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego-za Raport o Stanie Miasta Luboń,, 2007 
 

poni Ŝej  36,0% 

36,0 - 52,0% 

52,1 - 95,0% 

powy Ŝej 95,0% 
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Kolejnym aspektem charakteryzującym warunki Ŝycia ludności w Luboniu jest rynek 

pracy i poziom bezrobocia. 

Rynek pracy w 2006 r. charakteryzował się przewagą zatrudnienia męŜczyzn 56% na 

3.578 osób zatrudnionych (dane nie obejmują podmiotów gospodarczych o liczbie 

pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie). 

Struktura zatrudnienia według sektora gospodarki wskazuje, Ŝe największy odsetek 

zatrudnionych - 53,5% (1901 osób) pracowało w usługach oraz przemyśle i budownictwie 

46,4% (1647 osób). 

Wysoki poziom bezrobocia od 2003 roku, kiedy to na koniec grudnia w mieście 

zarejestrowanych było 1085 osób bez pracy, zaczął stopniowo się obniŜać i w ciągu 

następnych trzech lat liczba ta spadła o 352 – do 733 osób na koniec 2006 roku.  

Struktura wiekowa osób bezrobotnych przedstawiona na rycinie 14 pokazuje, Ŝe wśród 

bezrobotnych dominują młode osoby bez doświadczenia zawodowego, które dopiero 

wchodzą na rynek pracy. Tendencja ta z kaŜdym rokiem maleje, w przeciwieństwie do 

tendencji wzrostowej liczby bezrobotnych w wieku przedemerytalnym. Grupa bezrobotnych 

w wieku 55 lat i więcej, mimo stałego wzrostu ciągle jest najmniejszą grupą wśród ludzi 

pozostających bez pracy. 

Rycina 14. Struktura wiekowa bezrobotnych (liczba osób) 
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śródło: PUP Poznań; za Raport o Stanie Miasta Luboń,, 2007 

 

Przekrojowa, pięcioletnia analiza rynku bezrobotnych według kryterium długości staŜu 

pracy pokazuje, Ŝe średniorocznie najliczniejsza jest grupa osób nigdy wcześniej nie 

pracujących, a takŜe grupa osób które przepracowały 10-20 lat – prawie 20%. Niewiele mniej 
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jest bezrobotnych ze staŜem 1-5 lat (17%) i do 1 roku (15%). [patrz ryc. 15]. 

Rycina 15. StaŜ pracy osób bezrobotnych (liczba osób) 
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śródło: PUP Poznań za Raport o Stanie Miasta Luboń, 2007 

Zdecydowanie niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost liczby długotrwale bezrobotnych – 

pozostających bez pracy powyŜej 24 miesięcy. Podczas gdy w 2002 roku były 132 takie 

osoby, to w 2005 roku juŜ 293. Stanowią oni jednocześnie najliczniejszą grupę wśród 

bezrobotnych. Dane te w ujęciu graficznym zostały przedstawione na poniŜszej rycinie. 

Rycina 16. Bezrobotni według czasu pozostawania na bezrobociu (liczba osób) 
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Źródło: PUP Poznań - za Raport o Stanie Miasta Luboń,, 2007 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych ze względu na wykształcenie stanowią osoby, które 

ukończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz szkoły zasadniczej 

zawodowej. Stanowią one odpowiednio 36,5% i 30,1%. ogółu bezrobotnych. Najmniej jest 

bezrobotnych z wykształceniem wyŜszym – 6,8% i średnim ogólnokształcącym 7,4% ogółu 

ludzi bez pracy. Jedyną istotną zmianą w proporcjach między poszczególnymi grupami jest 
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systematyczny spadek liczby bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym.  

Rycina 17. Struktura bezrobotnych według wykształcenia (liczba osób) 
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Źródło: PUP Poznań-za Raport o Stanie Miasta Luboń,, 2007 

 

Zgodnie z szacunkami własnymi Urzędu Miasta Luboń mniej niŜ co czwarty  mieszkaniec 

Lubonia ma moŜliwość znalezienia miejsca pracy w mieście zamieszkania. Dzieląc 

przewidywane dochody z PIT od osób fizycznych przez faktycznie pracującą liczbę 

zameldowanych mieszkańców, otrzymamy roczną kwotę którą pracujący w Luboniu 

mieszkaniec miasta wnosi do budŜetu miasta, a która jest kilkanaście razy niŜsza niŜ wydatki 

ponoszone z budŜetu miasta na zapewnienie statystycznemu mieszkańcowi odpowiednich 

standardów zamieszkania (koszty budowy nawierzchni ulicy, oświetlenia ulicznego, 

chodnika, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, itp.). MoŜliwości finansowania tak duŜych 

potrzeb naleŜy szukać w dochodach uzyskiwanych z innych źródeł, a więc przede wszystkim 

z podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, bowiem 

stawka podatku od metra kw. powierzchni obiektu jest 35 – krotnie wyŜsza aniŜeli stawka od 

budynków mieszkalnych. 

Miejscowy rynek pracy w Luboniu w odniesieniu do sytuacji panującej w innych gminach 

powiatu poznańskiego przedstawia poniŜsza tabela. 
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Tabela 15. Rynek pracy według gmin (stan na maj 2007r.) 

Gmina Liczba mieszkańców 

wg stanu na 
31.12.2006 

Bezrobotni ogółem Poszukujący pracy, 
bez statusu 

bezrobotnego 

Liczba ofert 
pracy 

Podjęcia pracy 
ogółem 

Luboń 26.729 580 19 29 38 

Puszczykowo 8.957 214 10 4 12 

Swarzędz 40.639 786 15 95 56 

Suchy Las 12.831 203 2 19 13 

Mosina 25.442 649 18 17 38 

Kórnik 17.906 407 7 111 35 

Dopiewo 13.617 264 4 21 14 

 
Źródło: GUS (Bank Danych Regionalnych) -za Raport o Stanie Miasta Luboń, 2007 

 

Analiza pokazuje, Ŝe w Luboniu, w porównaniu z innymi gminami, jest przeciętna liczba 

ofert pracy, przy najwyŜszej liczbie osób jej poszukujących. 

Pozostałe wskaźniki mówiące o poziomie Ŝycia w Luboniu czyli stan środowiska 

przyrodniczego, dostępność usług oraz stan infrastruktury komunalnej omówione zostały 

w następnych rozdziałach niniejszego opracowania (odpowiednio: 4.8. Stan środowiska 

przyrodniczego, 6.3. Działalność gospodarcza, 8. Uwarunkowania rozwoju systemów 

technicznych) 

6.3. Działalność gospodarcza 

Podstawowy sektor gospodarki w Luboniu stanowią usługi (76% podmiotów 

gospodarczych zatrudniających 53,5% ogółu zatrudnionych), oraz przemysł (13,4% 

podmiotów gospodarczych zatrudniających 46,4%). Działalność produkcyjna reprezentowana 

jest przede wszystkim przez duŜe i średnie zakłady o  profilu: produkcji chemii 

nieorganicznej, chemii budowlanej, produkcji betonu, elektromechanicznym. Trzeci sektor 

gospodarki – rolnictwo (0,1% zatrudnionych) ma śladowe znaczenia w strukturze 

gospodarczej miasta.  

 

USŁUGI 

WyposaŜenie miasta Luboń w instytucje i placówki usługowe rozpatruje się 

z uwzględnieniem podziału usług na usługi rynkowe i nierynkowe, który stosowany jest przez 
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polskie urzędy statystyczne. Pod pojęciem usług rynkowych rozumie się działalność 

gospodarczą sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności  w sekcjach „Handel 

i naprawy”, „Hotele i restauracje”, „Transport, gospodarka magazynowa i łączność”, 

„Pośrednictwo finansowe”, „Obsługa nieruchomości i firm; nauka”, „Pozostała działalność 

usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna”, „Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników” oraz „Organizacje i zespoły międzynarodowe”. Usługi nierynkowe obejmują 

natomiast działalność zgrupowaną w sekcjach „Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”, „Edukacja” oraz „Ochrona zdrowia 

i opieka społeczna”. 

W 2006 r. w Luboniu usługi rynkowe były reprezentowane przez 2704 podmioty 

gospodarcze, które stanowiły 76% wszystkich firm zarejestrowanych w mieście. 

Najliczniejszą grupę podmiotów w sektorze usług rynkowych stanowiły firmy prowadzące 

działalność w ramach sekcji „handel i naprawy” (1188 firm – 33,4% ogółu) oraz „Obsługa 

nieruchomości i firm” (605 firm – 17%).  

Na 1 tys. mieszkańców miasta przypada 131 usługodawców. Nasycenie usługami 

komercyjnymi w Luboniu jest wyŜsze niŜ średnia wartość dla powiatu poznańskiego, która 

wynosi 127 jednostek usługowych przypadających na tysiąc mieszkańców powiatu.  

Na usługi nierynkowe składają się usługi związane z administracją publiczną, edukacją 

i kulturą oraz ochroną zdrowia i opieką społeczną.  

Miasto Luboń, oprócz instytucji administracji publicznej  typowych dla siedziby władz 

miasta (Urząd Miejski), skupia szereg urzędów i instytucji pomocniczych. NaleŜą do nich 

przede wszystkich Policja, StraŜ Miejska, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, oraz spółki realizujące 

usługi komunalne: TransLub w zakresie komunikacji miejskiej oraz KomLub w zakresie 

utrzymania miasta w czystości. 

Usługi z zakresu edukacji i wychowania realizowane są w mieście Luboń na poziomie 

podstawowym i gimnazjalnym. Pozostałe poziomy edukacji realizowane są w Poznaniu. 

Luboń pełni funkcję lokalnego ośrodka szkolnictwa obsługującego ludność zamieszkującą 

obszar o granicach zbliŜonych do granic miasta.  

W zakresie szkolnictwa gimnazjalnego ludność miasta Luboń obsługiwana jest przez dwie 

szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum nr 2 im. Jana 

Pawła II. W roku szkolnym 2006/2007 gimnazja w mieście dysponowały 37 pomieszczeniami 

szkolnymi. W 40 oddziałach uczyło się 970 uczniów (średnio 24 uczniów przypadających na 
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jedną klasę). 

Szkolnictwo podstawowe realizowane jest przez 4 szkoły podstawowe: Szkoła 

Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta Cieszkowskiego, Szkoła Podstawowa 

nr 3 im. Gen. Tadeusza Kutrzeby, Szkoła Podstawowa nr 4. W roku szkolnym 2006/2007 

szkoły podstawowe w mieście dysponowały 61 pomieszczeniami szkolnymi. W 76 

oddziałach uczyło się 1816 uczniów (średnio 24 uczniów przypadających na jedną klasę). 

Wychowanie przedszkolne w Luboniu realizuje 11 placówek przedszkolnych 

mieszczących się na terenie miasta w tym dwie placówki miejskie: Przedszkole nr 1, 

Przedszkole nr 5 "Weseli Sportowcy". Według danych z 2006 r. placówki te oferowały 

łącznie 637 miejsc w 37 oddziałach, w tym w 28 oddziałach w przedszkolach. Wychowaniem 

przedszkolnym objętych było 794 dzieci, w tym 616 dzieci w placówkach przedszkolnych.  

Usługi z zakresu kultury w mieście Luboń świadczone są przez placówki będące w gestii 

samorządu miejskiego do których naleŜą Biblioteka Miejska z 3 filiami (łącznie 62,2 tys. 

woluminów, 4919 czytelników w 2006 r.) i Ośrodek Kultury, oraz przez Muzeum 

Martyrologii w śabikowie-Luboniu, które podlega Marszałkowi Województwa 

Wielkopolskiego.  

Do ośrodków sportu i rekreacji zaliczyć naleŜy: M.K.S. Luboń Miejski Klub Sportowy 

Luboń, Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń, Towarzystwo MłodzieŜy Sportowej 

“Stella” Luboń, Uczniowski Klub Sportowy “Jedynka” Luboń, Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze,  

Dostępność usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej w Luboniu kształtuje się 

następująco: 27142 osoby zamieszkujące miasto obsługuje 8 Niepublicznych Zespołów 

Opieki Zdrowotnej i 4 praktyki lekarskie, jednostka pogotowia ratunkowego. Na terenie 

Lubonia działa 10 punktów aptecznych w duŜej części zlokalizowanych przy zakładach 

opieki zdrowotnej, na jedną aptekę przypada zatem 2714 osób. W związku ze wzrastającymi 

potrzebami z zakresu ochrony zdrowia cały czas oddawane są do uŜytku nowe obiekty 

państwowej i prywatnej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej i laboratoryjnej.  

W ramach usług z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta działa Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 
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DZIAŁALNO ŚĆ PRODUKCYJNA  

Według stanu na koniec grudnia 2006 roku, w rejestrze działalności gospodarczej, 

prowadzonej przez Urząd Miasta, zarejestrowanych było 2 244 podmiotów gospodarczych 

(osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą). Od 2002 roku liczba podmiotów 

uległa zmniejszeniu o 90, czyli o prawie 4%. W Krajowym Rejestrze Sądowym 

zarejestrowanych było 137 spółek.(Raport o Stanie Miasta Luboń, Luboń 2006). Wśród 

podmiotów gospodarki narodowej znajdujących się w rejestrze REGON w 2006 r. 0,6% 

stanowiły przedsiębiorstwa sektora publicznego, a pozostałe 99,4% to sektor prywatny 

gospodarki. 

Porównanie ilości osób w wieku produkcyjnym (16.081) i ilości bezrobotnych (733 osób) 

pozwala przyjąć, Ŝe osób pracujących w Luboniu zamieszkuje około 15.482. Wg danych 

GUS, w Luboniu pracuje około 3578 osób. Porównanie tych dwu wskaźników ukazuje jak 

skromna jest dla mieszkańców Lubonia oferta pracy na miejscu. 

Rycina 18. Struktura podmiotów gospodarczych według branŜ 

11%

50%

18%

4%

17%

Transport, komunikacja Handel, handel detaliczny, naprawy

Budownictwo Oświata, ochrona zdrowia

Przemysł i wytwórstwo
 

Źródło: UM Luboń-za Raport o Stanie Miasta Luboń,, 2007 
 

Struktura działalności gospodarczej według branŜ pokazuje, Ŝe podstawowymi 

kierunkami działalności gospodarczej jest handel i rzemiosło (50% podmiotów 

gospodarczych) budownictwo (18%) oraz przemysł i wytwórstwo (17%). W formie graficznej 

strukturę podmiotów gospodarczych przedstawia powyŜsza rycina. 
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Do największych zakładów pracy w mieście Luboń naleŜą: 

− „Luvena” Sp. z o.o. 

− Pajo Sp. z o.o. 

− Neinver Polska Sp. z o.o. 

− Przedsiębiorstwo Innowacyjno WdroŜeniowe  „Lubanta S. A.” 

− Przedsiębiorstwo handlowe „Pol-Agri  S.J.” 

− Dr Roman May S.A. 

− Grupa River Sp. z o.o. 

− Multichem Sp. z o.o. 

− Tamico International Sp. z o.o. 

− Steelpress Sp. z o.o. 

− Zakład Doświadczalno Produkcyjny „Sulfochem” 

− Translub Sp. z o.o. 

− Kom-Lub Sp. z o.o. 

− Firma Niedźwiedź Lock 

Rycina 19. Dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym w latach 
1985-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: UM Luboń-za Raport o Stanie Miasta Luboń,, 2007 
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Rycina 20. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie regon w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców w 2005r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: UM Luboń-za Raport o Stanie Miasta Luboń,, 2007 

 

Dynamika wzrostu liczby podmiotów na terenie miasta utrzymuje się na dość wysokim 

poziomie co ilustrują powyŜsze wykresy. 

ROLNICTWO 

UŜytki rolne  stanowią 42% powierzchni gminy Luboń (z czego prawie 62% to dobre 

gleby klasy III i IV). Łączna powierzchnia uŜytków rolnych to około 600 ha. 

Rycina 21. Struktura u Ŝytków rolnych w mieście Luboń 

grunty orne 91%

sady 1% pastwiska 

trwałe 1%
łąki 

trwałe 

7%

 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS  

Rolnictwo Lubonia ma charakter tradycyjny o czym świadczy wysoki udział  zboŜa 

(ponad 93%) w ogólnej strukturze upraw. Resztę stanowią – warzywa, ziemniaki i truskawki 

(11%) czyli uprawy charakterystyczne dla terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie duŜych 

poni Ŝej 116 

116 - 129 

130 - 145 

powy Ŝej 145 
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miast.  

Rycina 22. Struktura upraw w mie ście Luboń 
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS 

Zatrudnienie w rolnictwie od 1998 roku, kiedy wynosiło 2,5% populacji (około 300 osób) 

charakteryzowało się duŜą tendencją zniŜkową i w roku 2006 (stan z dnia 31 grudnia) 

wyniosło zaledwie 0,1% (4 osoby). Tak duŜy spadek zatrudnienia w rolnictwie wynikać moŜe 

z faktu, Ŝe zmieniono sposób uŜytkowania części terenów rolnych na funkcje mieszkaniowe, 

a osoby zajmujące się uprawą roli znalazły zatrudnienie w innych dziedzinach gospodarki. 

Rolnictwo stało się dodatkowym źródłem dochodu lub jest prowadzone na własne potrzeby.  

Łączna liczba gospodarstw rolnych w Luboniu ciągle spada. Ze względu na miejski 

charakter gminy oraz lokalizację w strefie koncentracji procesów urbanistycznych 

w strukturze wielkościowej gospodarstw przewaŜają mało efektywne, niewielkie 

gospodarstwa zagrodowe.  

 

Tabela 16. Liczba gospodarstw rolnych według powierzchni na terenie Lubonia 

Gospodarstwa rolne  
o powierzchni 

Liczba gospodarstw 
w % 

1,01 – 1,99 ha 47 
2,00 – 4,99 ha 29 

76 

5,00 – 6,99 ha 2 
7,00 – 9,99 ha 10 

10,00 – 14,99 ha 5 
powyŜej 15,00 ha 7 

Ogółem 100,0 
 

Źródło: UM Luboń-za Raport o Stanie Miasta Luboń,, 2007 
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7. Wypoczynek i rekreacja 

7.1. Potencjał rekreacyjny gminy 

Miasto Luboń nie posiada bogatych walorów krajobrazowych i przyrodniczych. 

Lokalizacja w sąsiedztwie przemysłu chemicznego, nasilone procesy urbanizacyjne oraz 

sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego predysponuje tę gminę raczej do obsługi 

lokalnej rekreacji lub obsługi turystyki tranzytowej skierowanej do WPN-u.   

Obszarem o największym potencjale rekreacyjnym jest korytarz rzeki Warty  wraz ze 

zlokalizowanymi tam terenami zielonymi: lasami Nadleśnictwa Babki oraz „warciskami” 

„Kocie Doły” i „Kocie Dołki”. Obszar ten stanowi ciąg tranzytowy łączący miasto Poznań 

z WPN-em oraz zaspokaja potrzeby mieszkańców Lubonia w zakresie wypoczynku po pracy 

i weekendowego. Czynnikami obniŜającymi wartość tego rejonu są zlokalizowane tu zakłady 

przemysłowe o profilu produkcyjnym - głównie zakłady chemiczne Luboń. Likwidacja 

Wielkopolskich Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego umoŜliwiła wprowadzenie nowych 

funkcji, dostosowanych do uwarunkowań przyrodniczych – mieszkaniowej, usług, usług 

sportu oraz terenów zielonych.  

Pozostałe elementy, które wykorzystywane są przez mieszkańców w celach rekreacyjnych 

to publiczne tereny zielone, place zabaw oraz boiska i hale sportowe. Luboń posiada ubogą 

bazę rekreacyjno-sportową. W chwili obecnej realizowana jest budowa głównej hali 

sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum nr 2 w rejonie ul. Kołłątaja.  

Ze względu na sukcesywne i prowadzone w szybkim tempie zagospodarowywanie 

Lubonia zabudową w przeszłości, poszczególne zielone tereny miasta są znikome i nie 

powiązane ze sobą w Ŝaden sposób. 

Podstawowym problemem w wykorzystaniu istniejącego potencjału rekreacyjnego  gminy 

jest brak infrastruktury towarzyszącej wypoczynkowi weekendowemu i „po pracy” takiej jak: 

zróŜnicowanej bazy gastronomicznej, miejsc biwakowych, miejsc wędkowania i przystani 

wodnych, wypoŜyczalni sprzętu wodniackiego i turystycznego oraz aktualnej informacji 

i oznakowania szlaków turystycznych. Ponadto na terenie miasta wyraźnie zaznacza się brak 

spójnej sieci ciągów pieszych i rowerowych, które zapewniłyby dostępność do istniejących 

obiektów sportowych i terenów zielonych. Dodatkowe utrudnienie stanowią istniejące bariery 

komunikacyjne, które utrudniają swobodny przepływ pomiędzy obiektami : autostrada A-2, 

linia kolejowa oraz droga wojewódzka nr 430. 
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Wskaźnik zieleni miejskiej (parki, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej) dla Lubonia 

kształtuje się na poziomie 7,15 m2 na mieszkańca co, przy przyjętym 

wskaźniku27optymalnym 10m2 na mieszkańca dla zabudowy wielorodzinnej oraz 10 m2 na 

działkę dla zabudowy jednorodzinnej wskazuje na deficyt parków i zieleńców 

zaspokajających funkcje ogólnodostępnej rekreacji najbliŜszej. Zapotrzebowanie na tereny 

zielone w obrębie zabudowy mieszkaniowej jest znacznie wyŜsze ze względu na fakt iŜ 

głównym terenem parkowym jest Wzgórze Jana Pawła II (pow. 12 ha) zlokalizowane 

pomiędzy autostradą i ul. Unijną w oddaleniu od głównych obszarów zabudowy 

mieszkaniowej. Dodatkowym ograniczeniem tego terenu jest brak jego zagospodarowania 

oraz bezkolizyjnego skomunikowania z obszarami sąsiednimi. 

Do terenów rekreacji weekendowej i „po pracy” zaliczyć naleŜy równieŜ ogrody 

działkowe o łącznej powierzchni 21,06 ha. Są to rodzinne lub pracownicze ogrody 

działkowe. Ogrody działkowe Lubonia są zlokalizowane w sąsiedztwie autostrady (POD 

„Bratek”, ROD „Pokój” i POD „Chemik”.) lub w sąsiedztwie istniejących i byłych 

zakładów produkcyjnych (POD „WPPZ”)  

 

Tabela 17. Zestawienie ilości działkowców i powierzchni w ogrodach działkowych miasta 
Lubonia (stan z roku 1998) 

 

 Rok załoŜenia Ilość działkowców Powierzchnia w ha 

POD „WPPZ” 1960 176 5,52 

POD „Chemik” 1973 99 3,92 

POD „Bratek” 1980 88 3,12 

ROD „Pokój” 1992 176 8,50 

Ogółem 539 21,06 

Źródło: Opracowanie, własne. 

 

Do najwaŜniejszych atrakcji turystycznych miasta naleŜy zaliczyć: 

A) atrakcje przyrodnicze: 

• Starorzecze „Kocie Doły” wraz ze ścieŜką dydaktyczną; 

                                                 
27 Dylewski R., Nowakowski M., Szopa M., „Poradnik urbanisty”, Towarzystwo Urbanistów Polskich , 

Warszawa 2003r.; 
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• Dolina Strumienia Junikowskiego; 

• Widok na WPN oraz dolinę Witrynki z południowo - zachodnich krańców miasta; 

• Pomnikowa aleja drzew  w rejonie ul. Poniatowskiego 

B) atrakcje pozaprzyrodnicze: 

• Teren dawnego hitlerowskiego obozu karno-śledczego  w Luboniu śabikowie wraz 

z Muzeum Martyrologii 

• Zespół kościoła ewangelicko - augsburskiego p.w. św. Barbary przy placu 

E. Bojanowskiego; 

• Kościół p.w. św. J. Bosko przy ul. Ks. Streicha; 

• Pomnik siewcy przy ul. Armii Poznań; 

• Zabudowa przemysłowa i mieszkaniowa Zakładów Chemicznych oraz dawnych 

Zakładów Ziemniaczanych; 

• Zabudowa mieszkaniowa w rejonie ulicy S. Okrzei ; 

• Dawna szkoła A. Cieszkowskiego; 

7.2. Trasy i szlaki rowerowe 

Ziemiański Szlak Rowerowy  

Ziemiański Szlak Rowerowy łączy najwaŜniejsze miejscowości regionu wielkopolskiego. 

Kluczem dla ich wyboru była obecność obiektów i miejsc ściśle wpisujących się w historię 

regionu i pozwalających poznać wyjątkowy jego charakter. Długość trasy wraz 

z wychodzącym z Poznania szlakiem łącznikowym do Mosiny, wynosi 271 km 900m.  

Na terenie miasta Luboń istniejący szlak wykorzystuje międzynarodowa trasa rowerowa 

EuroVelo 9 – ‘Bursztynowy Szlak” łączący Morze Bałtyckie z Morzem Adriatyckim. 

EuroVelo to europejska sieć szlaków rowerowych, która obejmuje budowę dwunastu 

długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. Całkowita długość 

szlaków ma wynosić 60 000 km. 

Drogi rowerowe 

Na terenie miasta istniejące ścieŜki rowerowe zlokalizowane są wzdłuŜ dróg 

obsługujących zrealizowanych podczas budowy autostrady. Dodatkowo krótki odcinek łączy 

tereny po obu stronach autostrady wzdłuŜ linii kolejowej.    
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Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Poznania” naleŜy uwzględnić następujące drogi rowerowe przewidziane  w w/w 

projekcie studium: 

- droga rowerowa I kategorii – w ul. Opolskiej – trasa Luboń – Centrum; 

- droga rowerowa II kategorii – w ul. Dolna Wilda; 

-droga rowerowa III kategorii – na przedłuŜeniu ul. Niezłomnych w Luboniu. 

Hierarchia dróg nawiązuje do ich funkcji pełnionych w ruchu miejskim: 

• drogi rowerowe kategorii I (główne) łączą główne zespoły mieszkaniowe z centrum 

miasta, oraz zapewniające połączenia między głównymi zespołami mieszkaniowymi,  

• drogi rowerowe kategorii II  (zbiorcze) obsługujące większe obszary miejskie, 

doprowadzające ruch rowerowy do głównych dróg rowerowych, 

• drogi rowerowe kategorii III  obsługujące ruch rowerowy na małych odległościach, 

stanowiące uzupełnienie sieci dróg głównych i zbiorczych. 

8. Uwarunkowania rozwoju systemów technicznych 

8.1. Transport i komunikacja 

8.1.1. Komunikacja drogowa - sieć transportowa na terenie miasta Luboń: 

Zgodnie z klasyfikacją obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku, tj. po wprowadzeniu 

reformy administracyjnej kraju, przez miasto Luboń przebiegają: 

a) autostrada A2 - stanowiąca część drogi krajowej nr 2 oraz drogi międzynarodowej E30 - 

połoŜona równoleŜnikowo, obecnie istnieje 252-kilometrowy odcinek relacji Nowy 

Tomyśl – Stryków (docelowo na terenie polski będzie przebiegać od granicy z Niemcami 

w Świecku poprzez Poznań, Konin, Łódź, Warszawę, Siedlce do polsko - białoruskiego 

przejścia granicznego Kukuryki - Kozłowicze. 

b) droga wojewódzka nr 430 – o kierunku północ-południe, relacji Poznań – Luboń – 

Łęczyca – Puszczykowo – Mosina. Obecnie przebiega przez całe miasto Luboń 

w kierunku północ-południe i wraz z ulicami Unijną, Dębiecką, śabikowską, Sobieskiego 

i Krętą oraz ulicą łączącą ul. Traugutta z ul Poniatowskiego skupia na sobie ruch 

tranzytowy przez Luboń. 

c) drogi gminne w administracji Gminy Luboń (zgodnie z Uchwałą nr XXXII/170/2001 
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Rady Miasta Luboń z dnia 22 marca 2001r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do 

kategorii dróg gminnych Miasta Luboń opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego nr 36, poz. 614): Agrestowa, Akacjowa, Andersena, 

Armii Poznań, Azaliowa, Bluszczowa, Boczna, pl. E. Bojanowskiego, W. Broniewskiego, 

J. Brzechwy, Brzoskwiniowa, Brzozowa, M. Buczka, Bukowa, Chemików, F. Chopina, 

Chudzickiego, Cicha, A. Cieszkowskiego, Cmentarna, Czajcza, Czereśniowa, 

J.H. Dąbrowskiego, Dębowa, Długa, Dojazdowa, Dolna, DoŜynkowa, M. Drzymały, 

Dworcowa, Fabryczna, Faustmana, Fiołkowa, M. Fornalskiej, Galla Anonima, Górna, 

Graniczna, Grodzka, Gruszkowa, Grzybowa, Harcerska, W. Hibnera, al. Jana Pawła II, 

W. Jagiełły, Jaśminowa, Jaworowa, Jesienna, Jodłowa, Juranda, Kalinowa, Kanonierów, 

M. Karłowicza, J. Kasprowicza, M. Kasprzaka, Kasztanowa, Kasztelańska, 

J. Kilińskiego, Klonowa, Kolonia PZNF, H. Kołłątaja, Konarzewskiego, 

M. Konopnickiej, Konwaliowa, M. Kopernika, Korczaka, Kościelna, T. Kościuszki, 

Konińskiego, Krańcowa, I. Krasickiego, Kręta, Krótka, Krucza, Kurowskiego, Kwiatowa, 

Lemańskiego, Leśmiana, Leśna, Liliowa, Limbowa, 22 Lipca, Lipowa, 11 Listopada, 

Łączna, Łąkowa, 1 Maja, 3 Maja, K. Makuszyńskiego, Malinowa, Malwowa, J. Matejki, 

R. Maya, J. Mazurka, A. Mickiewicza, Migalli, Miodowa, Modrakowa, Mokra, 

Morelowa, Nad Strumykiem, Nad Wartą, Nad śabianką, Nagietkowi, G. Narutowicza, 

Niepodległości, Niezłomnych, Ks. Nogali, Nowa, Nowiny, Ogrodowa, S. Okrzei, 

Olszynowa, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Owsiana, J.I. Paderewskiego, J. Panka, 

Parkowa, Piaskowa, Podgórna, Pogodna, Polna, Południowa, J. Poniatowskiego, 

Poprzeczna, Powstańców Wlkp., Poznańska, Północna, Prusa, Przejazd, Przemysłowa, 

Przesmyk, Pszenna, K. Pułaskiego, a. Puszkina, F. Ratajczaka, C. Ratajskiego, M. Reja, 

T. Rejtana, Rivoliego, RóŜana, Rumiankowa, H. Rutkowskiego, Rydla, Rzeczna, 

Samotna, H. Sienkiewicza, gen. W. Sikorskiego, Siostry Faustyny, P. Skargi, Skośna, 

Skowronkowa, W. Skóry, Skromna, Słoneczna, Słonecznikowa, J. Słowackiego, 

J. III Sobieskiego, L. Solskiego, Sowia, Spadzista, Spokojna, Sporna, S. Staszica, Stawna, 

Stolarska, Ks. Streicha, Strumykowa, Studzienna, Szafirowa, Szkolna, 

K. Szymanowskiego, Śliwkowa, Świerczewska, Świerkowa, Tomiska, Topolowa, 

Targowa, R. Traugutta, J. Tuwima, Walki Młodych, Wawrzyna, P. Wawrzyniaka, 

Wczasowa, Westerplatte, Wiejska, Wierzbowa, Wiosenna, Wirowiska, Wiśniowa, 

pl. Wolności, Wodna, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wschodnia, Zakątek, Zielona, 

Ziemniaczana, Złota, Źródlana, śabikowska, S. śeromskiego, Zytnia. 
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Na terenie miasta Luboń znajduje się ogółem 85.170 m dróg administrowanych przez 

gminę, w tym:  

• utwardzone – 42.426 m. 

• nieutwardzone – 42.744 m 

Drogi gminne tworzą gęstą sieć drogową na zurbanizowanym terenie miasta 

przyczyniając się do dobrej dostępności komunikacyjnej w obrębie Lubonia. 

Podstawowy układ komunikacyjny Lubonia (według Strategii Rozwoju Miasta Luboń) 

stanowią trasy przelotowe pełniące równocześnie funkcje dróg głównych miejskich (droga 

wojewódzka 430 oraz ulice śabikowska, Sobieskiego, Kręta, Kościuszki, Unijna i Dębiecka). 

Taka sytuacja – mieszania się ruchu tranzytowego z lokalnym stwarza realne zagroŜenie dla 

przechodniów, rowerzystów i samochodów poruszających się w obrębie miasta.  

Szczegółowa charakterystyka dróg zawarta została w opracowanej dla Lubonia 

inwentaryzacji drogowej zawierającej aplikacje bazujące na środowisku microstation firmy 

Bentley:  „KsiąŜka drogi”, „Środki organizacji ruchu” oraz „Ocena stanu nawierzchni”,  która 

stanowi podstawę do wyznaczenia spójnej koncepcji drogowej dla całego miasta. 28 

8.1.2. Komunikacja kolejowa 

Na terenie Lubonia działa jeden dworzec kolejowy. Przez teren miasta przebiega linia 

kolejowa nr 271 (E 59) relacji Poznań – Wrocław łącząca ze sobą następujące większe 

miejscowości: Puszczykowo, Mosina, Czempiń, Kościan, Leszno, Rawicz, oraz linia nr 357 

relacji Poznań Sulechów.  

Linia E 59 stanowi istotny element krajowej sieci kolejowej i odgrywa ogromną rolę 

w transporcie pasaŜerskim i towarowym. Za jej pośrednictwem odbywa się transport 

towarowy pomiędzy Bałtykiem a państwami Europy Środkowej i Bałkanami. 

8.1.3. Komunikacja autobusowa 

Transport publiczny realizowany jest w oparciu o własną, gminną komunikację 

autobusową która od 1991 r. obsługiwana jest przez firmę „Translub” stanowiącą spółkę 

Skarbu Miasta. Zlokalizowana przy ulicy Przemysłowej 13/15 siedziba spółki posiada własne 

zaplecze obsługi technicznej swoich autobusów, w tym: stację paliw, myjnię i warsztat 

naprawczy.  

„Translub” obsługuje 6 linii dziennych – L1, L2, L3, L4, LA i LB oraz linię nocną LN 
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obsługując ruch pasaŜerski w mieście Luboń oraz przewozy pomiędzy Luboniem 

i Poznaniem. Dzięki otrzymaniu w 1997 roku koncesji Translub realizuje równieŜ krajowe 

i międzynarodowe przewozy pasaŜerów, głównie w sferze turystyki – jednak posiadane dwa 

blisko 20-stoletnie autobusy turystyczne o bardzo niskim standardzie nie spełniają juŜ 

oczekiwań klientów, dlatego w celu dalszej realizacji przewozów turystycznych, szczególnie 

międzynarodowych, konieczna jest ich wymiana na znacznie nowsze, bardziej komfortowe 

i bezpieczne autokary. 

Częstotliwość kursowania autobusów obsługujących ruch pasaŜerski nie jest wysoka od 1 

– 4 kursów na godzinę (statystycznie co 24 min) w zaleŜności od pory dnia. Konkurencję dla 

tego przewoźnika stanowią dwie linie poznańskiego MPK nr 56 i 101 głównie ze względu na 

duŜo większą częstotliwość kursowania. Dodatkowo komunikacja autobusowa na terenie 

Lubonia realizowana jest przez Eko-Rondo – firmę przewozową z Puszczykowa której linia 

Puszczykowo – Poznań przebiega ulicą Armii Poznań w Luboniu. Autobusy te kursują mniej 

więcej co godzinę. Obsługiwana jest równieŜ linia 117 - Komorniki - Wiry - Luboń - Poznań, 

która jest dysponowana przez ZUK Komorniki , zatrzymująca się na następujących 

przystankach: Luboń - stacja „Orlen” – w obydwu kierunkach, oraz Luboń – Market - 

Lubonianka – w obydwu kierunkach. Autobusy ZUK Komorniki kursują mniej więcej 

co godzinę. Połączenie Lubonia z Poznaniem i Śremem realizowane jest takŜe za 

pośrednictwem komunikacji PKS.  

Rycina 23. Schemat tras linii autobusowych obsługiwanych przez przedsiębiorstwo  
„Translub” w Luboniu 

 
Źródło: www.rozklady.translub.pl 

                                                                                                                                                         
28 Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2008, 
Bydgoszcz ; 
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Pod względem ilości posiadanych autobusów „Translub” plasuje się po środku 

przewoźników powiatu poznańskiego (średni stan inwentarzowy gminnych przewoźników 

wynosi 17,4 autobusu). Pod względem udziału autobusów niskopodłogowych (37,5%) Spółka 

wypada gorzej od większości konkurentów, takŜe wiek autobusów eksploatowanych przez 

Translub (średnio ponad 12 lat) nie stanowi atutu przedsiębiorstwa. Podstawowe zestawienie 

danych z działalności firmy przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 18. Podstawowe dane Translub Sp. z o.o. za lata 2002-2006 

 Lata 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 

Przebieg w roku (km) 930.575 931.112 943.368 917.693 866.702 

PasaŜerowie płacący za bilety 1.749.000 1.755.000 1.730.000 1.576.000 1.545.000 

PasaŜerowie niepłacący za 
bilety z tytułu uchwał R.M. 

1.000.568 1.004.000 1.036.339 901.598 883.863 

Liczba linii komunikacyjnych 7 7 7/8 8/7 7 

Koszt wozokm w zł. 4,05 4,48 4,48 4,54 4,89 

Źródło: Raport o stanie miasta Luboń za Translub Sp. z o.o.   

Na podstawie przeprowadzonej przez Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji AE 

w Poznaniu analizy struktury wyniku finansowego Spółki, bardzo wyraźnie widać, Ŝe 

działalność przedsiębiorstwa skoncentrowana jest przede wszystkim na swojej działalności 

podstawowej. W okresie 2002-2006 przedsiębiorstwo uzyskiwało stratę na swojej operacyjnej 

działalności, jednakŜe działalność jaką prowadzi spółka jest z reguły deficytowa.  

8.2. Infrastruktura techniczna 

8.2.1. Woda 

Woda dla miasta Luboń jest dostarczana przez Spółkę Aquanet w ramach Poznańskiego 

Systemu Wodociągowego. Nie występują na terenie miasta ujęcia komunalne, istnieją jedynie 

ujęcia eksploatowane przemysłowo, które są naraŜone na zanieczyszczenia, ze względu na 

brak ich zabezpieczenia. Wg danych uzyskanych ze spółki Aquanet, na koniec 2006 roku 

ogólna liczba przyłączy w Luboniu wyniosła 5 345 szt., natomiast liczba przyłączy do posesji 

zamieszkanych przez gospodarstwa domowe wyniosła 4 570 szt. Stopień zwodociągowania 

miasta na koniec roku 2006 wyniósł nieco ponad 92%.29  

 

                                                 
29 „Raport o stanie Miasta Luboń”, Urząd Miasta Luboń, sierpień 2007r. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOŃ 

 
 

 70 

Rycina 24. SprzedaŜ wody dla miasta Lubonia w latach 2002-2006 (tys. m3) 
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Źródło: Aquanet S.A. za „Raport o stanie miasta”, 2007r.29 

 

Główne przewody dostarczające wodę do miasta to: 

- wodociąg Ø 300 w ulicy Kotowo  i dalej Kościuszki długości około 1600mb 

dostarczający wodę z magistrali zachodniej, 

- wodociągi Ø 300 długości około 1100 mb i Ø 200 długości około 2500 mb  w ulicy Armii 

Poznań, będące przedłuŜeniem rurociągu Ø 300 biegnącego w ulicy Czechosłowackiej  

i 28 Czerwca 1956 w Poznaniu prowadzącego wodę ze Stacji Uzdatniania Wody - 

Wiśniowa. 

Obecny układ sieci wodociągowej powoduje okresowe spadki ciśnienia wody 

w niektórych rejonach miasta (np. w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego). 

W Luboniu zuŜycie wody waha się i jest podobne do wartości osiąganych w innych 

gminach powiatu poznańskiego. 

Rycina 25. ZuŜycie wody na 1 mieszkańca Lubonia w latach 2002-2006 (m3) 
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Źródło: Opracowano na podstawie RBD, GUS30 

                                                 
30 Bank Danych Regionalnych, GUS,  http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/strona.indeks; 
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8.2.2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej – obsługą kanalizacji sanitarnej 

i oczyszczaniem ścieków wytworzonych przez Luboń zajmuje się Spółka Aquanet.  

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta szacunkowe dane dotyczące powierzchni 

zurbanizowanej części miasta obsługiwanej przez kanalizację sanitarną kształtują się na 

poziomie ca 68%, natomiast przez kanalizację deszczową ca 90%. W 2006 roku ogólna liczba 

przyłączy na terenie Lubonia wyniosła 2 143 szt. Od roku 2002 zwiększyła się o 511 szt. czyli 

o 31%. Natomiast liczba przyłączy do posesji zamieszkanych przez gospodarstwa domowe 

wyniosła w roku 2006 – 2 133 szt. 

W rejonie Lasek Górny (zlewnia kanału w ul. Ogrodowej), Luboń Centrum (zlewnia 

kanału w ul. Fabrycznej) oraz na północ od autostrady w rejonie ul. Niezłomnych (zlewnia 

kolektora Junikowskiego południowego) nadal istnieją tereny nie skanalizowane, 

gospodarstwa domowe tam zlokalizowane wyposaŜone są w bezodpływowe zbiorniki 

przydomowe. Na obszarach tych szczelność zbiorników kontrolowana jest przez StraŜ 

Miejską 

Zebrane z miasta ścieki odprowadzane są poprzez dwa główne kolektory: śabikowski 

i Wirski (w budowie) do poznańskiego kolektora Junikowskiego i dalej do Centralnej 

Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.31 Ze względu na kolizję istniejącego kolektora 

Junikowskiego z przebiegiem autostrady A-2 zrealizowano lokalną pompownię w rejonie 

ul. Przemysłowej, która tłoczy ścieki do przebudowanego odcinka kolektora Junikowskiego. 

Jedynie z niewielkiego obszaru w rejonie ulic Owsianej i Krętej ścieki odprowadzane są do 

oczyszczalni w Łęczycy w gminie Komorniki.  

Obecnie miasto realizuje budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora Wirskiego. 

Obecnie realizowane są etapy budowy kolektora Wirskiego do wysokości ul. Ogrodowej wraz 

z kanałami bocznymi. Docelowo zasięg kolektora Wirskiego przewidziany jest do ul. Krętej. 

Przewidziany termin zakończenia prac to 2014 rok. W ramach prac zrealizowano pompownię 

w rejonie ul. 3-Maja i Armii Poznań, projektowana jest równieŜ pompownia w rejonie  

ul. Dr.Maya. Zrealizowane przez miasto odcinki kanalizacji sanitarnej miasto przekazuje 

aportem do Spółki. Miasto nie przekazało jeszcze ponad 7000 mb kanalizacji sanitarnej 

o wartości ok. 11 mln złotych wykonanej z budŜetu miasta oraz środków Aquanet-u.   

 

 

                                                 
31 Kujawa R. red: „Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej miasta Luboń”, Poznań 1998r. 
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Rycina 26. Liczba odprowadzanych ścieków w latach 2002-2006 (tys m3) 
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Źródło: Aquanet  S.A. za „Raport o stanie miasta”, 2007r.29 

 

Ilość odprowadzanych ścieków w mieście Luboń systematycznie rośnie. Spowodowane 

jest to podłączaniem do systemu terenów nie objętych dotąd kanalizacją sanitarną,  

zwiększającą się liczbą mieszkańców oraz rozwojem gospodarczym Lubonia. 

Zagospodarowywane są kolejne niezurbanizowane obszary. Z tego powodu konieczna będzie 

modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu kanalizacyjnego. 

Miasto Luboń posiada równieŜ system odprowadzania nadmiaru wód opadowych. Na 

rozpatrywanym terenie, zgodnie z posiadaną ewidencją urządzeń melioracyjnych, występują 

rowy melioracji podstawowej i szczegółowej, zbiorniki wodne i inne urządzenia 

melioracyjne. Melioracją podstawową zajmują się Spółki Wodne na zlecenie 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W ramach kanalizacji 

deszczowej większość wód opadowych trafia bezpośrednio do rzeki Warty i nie jest 

oczyszczana w osadnikach. Z powodu braku pozwoleń wodno-prawnych miasto od wielu lat 

ponosi spore koszty i zobowiązane jest do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska 

(w roku 2007 wynosiły ok. 44.640,30 zł). Całkowita powierzchnia dróg i parkingów 

o nawierzchni szczelnej na terenie miasta Luboń wynosi 437.650 m2. 

8.2.3. Energia elektryczna 

Zgodnie z „ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia w ciepło…”32 systemem 

elektroenergetycznym miasta Luboń dysponuje ENEA S.A. będąca jednoosobową spółką 

Skarbu Państwa. Luboń jest w całości zelektryfikowany. Miasto zasilane jest w energię 

elektryczną ze stacji transformatorowej GPZ „Luboń” zlokalizowanej w sąsiedztwie ulicy 

Nowiny na trasie dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Poznań – Południe (Czapury), 

                                                 
32 ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Luboń”, 2008r 
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Luboń, GPZ Plewiska oraz ze stacji GPZ PN-Płd i GPZ „Górczyn” . Większość istniejących 

na terenie miasta stacji transformatorowych średniego napięcia 15/0,4 kV jest powiązanych ze 

sobą liniami napowietrznymi SN-15kV. 

Przez teren Lubonia przez południowe krańce obrębu Lasek przebiega dwutorowa linia 

napowietrzna 2*15 kV łącząca GPZ Poznań – Południe (Czapury) i Mosinę. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną nie stanowi bariery rozwojowej dla miasta. Stan 

urządzeń technicznych określono jako dość dobry. Problemem jest natomiast wspomniana 

napowietrzna sieć 110kV, która ogranicza moŜliwości inwestycyjne w południowej części 

Lubonia i utrudnia lokalizację zabudowy na części pozostałego, niewielkiego juŜ 

niezagospodarowanego obszaru gminy.  

Przez teren gminy Luboń przebiegać miała równieŜ linia elektroenergetyczna 400kV 

relacji Poznań–Plewiska-Garaszewo-Ostrów, jednak odstąpiono od jej realizacji. Jej przebieg 

projektowano we wschodniej części Lubonia w okolicach Zakładów Chemicznych i Kocich 

Dołów, a następnie wzdłuŜ ulicy Krętej i dalej juŜ na terenie gminy Komorniki w stronę GPZ 

Plewiska.  

ZuŜycie energii i strukturę odbiorców przedstawiono w tabeli poniŜej: 

 

Tabela 1. ZuŜycie energii elektrycznej w 2006 i 2007 r.  

L.p. Wyszczególnienie odbiorców 2006 2007 
    ilość kWh ilość kWh 

1 Gospodarstwa domowe 21 739 933 22 223 106 

2 Usługi, handel i drobny przemysł nN        9 956 544 10 289 126 

3 Zakłady przemysłowe na nN                    2 204 700 2 538 067 

4 Zakłady przemysłowe na SN 6 776 601 7 344 332 

5 Zakłady przemysłowe WN - - 

6 Oświetlenie uliczne 1 171 830 1 289 372 

7 Razem 41 849 608 43 684 003 
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Tabela 2. Liczba odbiorców energii elektrycznej w 2006 i 2007 r. 

L.p. Wyszczególnienie odbiorców 2006 2007 
    liczba odbiorców  liczba odbiorców 

1 Gospodarstwa domowe 9 250 9 648 

2 Usługi, handel i drobny przemysł nN        1 290 1 312 

3 Zakłady przemysłowe na nN                    19 22 

4 Zakłady przemysłowe na SN 13 13 

5 Zakłady przemysłowe WN - - 

 
 
 

Tabela 3. Jednostkowe zuŜycie energii elektrycznej w grupach odbiorców. 

L.p. Wyszczególnienie odbiorców 2006 r. 2007 r. 
    ilość kWh ilość kWh 

1 Gospodarstwa domowe 2 350 2 303 

2 Usługi, handel i drobny przemysł nN 7 718 7 842 

3 Zakłady przemysłowe na nN 116 037 115 367 

4 Zakłady przemysłowe na SN 521 277 564 949 

8.2.4. Gaz 

Mieszkańcy Lubonia są zaopatrywani w gaz przez gazociągi średniego ciśnienia od 

gazociągów w ul. Czechosłowackiej, Leszczyńskiej oraz gazociągu o średnicy 600 mm 

wylotowego ze stacji wysokiego ciśnienia przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. Eksploatacją 

i dystrybucją gazu zajmuje się WSG S.A. Na terenie miasta zlokalizowane są 4 stacje 

redukcyjno-pomiarowe II stopnia przy ulicach: Okrzei, Fabrycznej, Granicznej 

i Lemańskiego. Dostępnych jest równieŜ 5 stacji II stopnia dla odbioru przemysłowego.  

Istnieje rezerwa gazu ziemnego w sieci dystrybucyjnej na pokrycie wzrostu zapotrzebowania 

gazu ziemnego. 

Według informacji otrzymanych z Wielkopolskiej Spółki Obrotu Gazem Sp. z o.o. 

w latach 2006-2007r.: 

• ogólna liczba odbiorców gazu na terenie miasta wyniosła 8.224; 

• ilość odbiorców indywidualnych – 7 918; 

• ilość zakładów produkcyjnych – 306 w tym: 
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•  159 obiektów przemysłowych 

•  147 obiektów usługowych i handlowych 

Wśród odbiorców indywidualnych występuje systematyczny przyrost liczby odbiorców 

gazu, natomiast liczba czynnych przyłączy do budynków niemieszkalnych nieznacznie 

maleje. Za to zuŜycie gazu rośnie bardziej dynamicznie właśnie wśród odbiorców 

przemysłowych niŜ domowych – spowodowane to jest prawdopodobnie warunkami 

pogodowymi (wysokie przeciętne temperatury ostatnich dwóch sezonów grzewczych). 

 

Tabela 19. Średnie zuŜycie gazu na 1 mieszkańca w latach 2002-2005 (m3) 

Lata m3 

2002 303,9 

2003 316,0 

2004 336,4 

2005 270,1 

 

Na  koniec 2006 roku z gazu ziemnego korzystało ponad 86% mieszkańców Lubonia. 

ZuŜywają oni ok. 6 910 tys. nm3/rok gazu (dane za rok 2007). Pozostałą ilość gazu zuŜywają 

obiekty Gminy, zakłady przemysłowe i inni odbiorcy. W latach 2006-2007 ilość odbiorców 

gazu w poszczególnych grupach odbiorców kształtowała się następująco: 

Tabela 20. Charakterystyka odbiorców gazu w latach 2006-2007 

Liczba odbiorców 

Wyszczególnienie 2006 2007 

1. Czynne podłączenia do budynków 3 498 3 545 

- do budynków mieszkalnych 3 012 3 092 

- do budynków niemieszkalnych 486 453 

2. Odbiorcy gazu 8 055 8 224 

- gospodarstwa domowe łącznie 7 724 7 918 
- odbiorcy domowi z kuchnią gazową i 
c.w.u. 2 678 2 692 

- odbiorcy domowi z ogrzewaniem 5 076 5 226 

- zakłady produkcyjne 331 306 

    - w tym przemysł 176 159 

    - w tym usługi i handel  155 147 

Źródło: „ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Luboń ”, 2008r. 
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Tabela 21. Wykorzystanie gazu  w roku 2006  

Wykorzystanie gazu szt udział 

liczba mieszkań ogółem 9 144 100% 

liczba mieszkań z przyłączem 
gazowym 

7 918 86,6% 

liczba mieszkań z ogrzewaniem 
gazowym 

5 226 57,2% 

Źródło: „ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Luboń ”, 2008r. 

Mimo 7 918 istniejących przyłączy gazowych do budynków (86,6%) jedynie 5 226 

z nich korzysta z gazu ziemnego do celów grzewczych, co stanowi zaledwie 57,2% 

wszystkich mieszkań w mieście. 

Analiza danych zuŜycia gazu do celów grzewczych – w ilości ok. 1 100m3 rocznie na 

mieszkanie pokazuje, Ŝe część gospodarstw domowych wykorzystuje do ogrzewania dwa 

systemy: gazowy i drugi oparty na wykorzystaniu węgla. 

Największe jednostkowe zuŜycie gazu mają Zakłady Chemiczne Luboń – rocznie 4 131 

tys. m3 – co stanowi ok. 33% zuŜytego w mieście gazu. W najbliŜszych latach ZCH Luboń 

planują zwiększenie zuŜycia gazu o 1 300 tys. m3/rocznie. 

Większość terenów zabudowanych objęta jest zasięgiem obsługi sieci gazowej. Nie są na 

razie objęte tym zasięgiem południowe krańce obrębu Lasek (pomiędzy ulicą Podgórną, 

a drogą wojewódzką 430) teren Luboń-Centrum oraz obszar połoŜony na południe od ulicy 

Buczka (są to przede wszystkim pola uprawne). 

8.2.5. Ciepło 

Zgodnie z „ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia w ciepło…”33 na terenie miasta Luboń 

znajduje się jeden system ciepłowniczy - kotłownia grupowa podlegająca administracji 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka”. SłuŜy ona do ogrzania budynków mieszkaniowych 

wielorodzinnych będących we władaniu spółdzielni. Kotłownia wyposaŜona jest w 3 kotły, 

a łączna moc cieplna kotłów to 14,5 MW. 

Kotłownia wykorzystuje miał węglowy – ilość paliwa przedstawia poniŜsza tabela 

2005 2006 2007 

4 720 t 4 750 t 4 707 t 

 
Na terenie miasta ok. 2 200 mieszkań zasilanych jest w ciepło z systemu ciepłowniczego. 

Część z nich ciepłownia zaopatruje równieŜ w c.w.u. Ciepłownia zaopatruje równieŜ w ciepło 
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obiekty zlokalizowane na terenie spółdzielni, m.in. SP nr 2 oraz przedszkole.  Reszta zasobów 

mieszkaniowych ogrzewana jest indywidualnie.  

Domy jednorodzinne i pozostałe mieszkania w budownictwie wielorodzinnym ogrzewane 

są indywidualnymi systemami grzewczymi. Według danych uzyskanych  z ankiet i danych 

GUS dominują systemy centralnego ogrzewania – 8 363 (ogrzewanie z kotłowni centralnej, 

kotłowni w budynkach wielorodzinnych oraz indywidualnych). ogrzewanie indywidualnymi 

piecami węglowymi (ok. 230). Część gospodarstw domowych deklaruje posiadanie 

równocześnie dwóch systemów grzewczych (co. węglowe i gazowe). Pozostałe systemy 

ogrzewania: olejowe, na gaz płynny oraz ogrzewanie elektryczne szacowane są na kilkanaście 

instalacji. 

8.2.6. Telekomunikacja i systemy informatyczne 
Teren miasta Luboń obsługiwany jest przez Telekomunikację Polską S.A. oraz przez 

innych operatorów sieci telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonicznej, telefaksowej 

i sieci transmisji danych. Miejscowa placówka telekomunikacyjna dysponuje automatyczną 

centralą telefoniczną.  

Na terenie gminy dostępna jest telefonia bezprzewodowa GSM (we wszystkich 

moŜliwych systemach). 

Wszystkie firmy telekomunikacyjne oferują moŜliwość dostępu do internetu przewodowo 

lub bezprzewodowo. Działają równieŜ firmy świadczące usługi drogą radiową. Na terenie 

Lubonia prowadzi równieŜ działalność telewizja kablowa „Tesat” umoŜliwiająca zarówno 

korzystanie z oferty cyfrowej telewizji satelitarnej jak i dostępu do internetu i telefonu. Firma 

ta planuje równieŜ rozwój magistralnej sieci światłowodowej. 

Władze samorządowe miasta Lubonia są w trakcie wdraŜania projektu pod nazwą  

e-Luboń. Jego realizacja będzie opierała się o powszechny bezprzewodowy dostęp do 

Internetu na terenie miasta oraz kompleksową informatyzację instytucji publicznych. 

UmoŜliwi on składanie podań do Urzędu Miasta drogą elektroniczną za urzędowym 

potwierdzeniem odbioru za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

Na terenie Lubonia funkcjonuje Regionalny Węzeł Łączności Poznań, który posiada 

naziemne i podziemne urządzenia telekomunikacyjne w rejonie ulic: Wirowskiej, Kościuszki, 

śabikowskiej, Sobieskiego, Podgórnej, Armii Poznań i Leśnej. 

                                                                                                                                                         
33  ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Luboń”, 2008r 
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8.2.7. Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami na terenie miasta Luboń prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 

z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Luboń. Regulamin wskazuje rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów, 

zasady ich rozmieszczania oraz opróŜniania i nakłada obowiązek selektywnej zbiórki 

odpadów.  

Miasto Luboń jest członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 

Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu, który przejął od Lubonia wszystkie 

kompetencje w zakresie gospodarowania odpadami. Od początku do związku naleŜą równieŜ 

gminy: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Granowo, Grodzisk Wlkp., Kamieniec, Kościan, Mosina, 

Puszczykowo, Rakoniewice, Stęszew i Śrem, a w lutym 2008r. dołączyły gminy: Dopiewo, 

Komorniki i Zbąszyń. 

„Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie 

tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin 

tworzących związek w dziedzinie gospodarowania odpadami w szczególności polegające na: 

• zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku 

instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

• organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów 

komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz 

współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie 

gospodarowania tego rodzaju odpadami, 

• inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania 

porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

• prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyŜszym zakresie. 

Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących Związek 

w zakresie gospodarki odpadami wynikające z następujących ustaw: ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym, ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
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depozytowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji.”34 

Związek Międzygminny „SELECT” prowadzi negocjacje dwóch umów z firmą TEW 

Entsorgung GmbH & Co., która jest gotowa wybudować Centrum Zagospodarowania 

Odpadów na terenie Gminy Czempiń i eksploatować je przez najbliŜsze 30 lat. 

Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmują się m.in. 

następujące firmy: 

• „EKO-RONDO”  s.c. Halina i Zenon Guźniczak 

• „KOM-LUB” Sp. z o. o. 

• „REMONDIS-SANITECH” Poznań Spółka z o. o. 

Na terenie miasta nie ma składowiska odpadów komunalnych. Zagospodarowywanie 

powstałych odpadów odbywa się poprzez wywóz na następujące składowiska: 

• składowisko w Czmoniu, gm. Kórnik w ilości ca 40 – 50 % całej zebranej masy,  

• składowisko w Wysoczce, gm. Buk w ilości 10 Mg/dzień roboczy (na podstawie 

umowy), 

• składowisko w Srocku Małym gm. Stęszew w ilości ca 1 500 Mg/rok (na podstawie 

porozumienia gmin). 

Szkło, tworzywa, papier i puszki aluminiowe pozyskane w systemie zbiórki selektywnej 

w ramach Powszechnego Systemu Segregacji, zbierane są do ogólnodostępnych pojemników 

do gromadzenia surowców wtórnych. Firma KOM-LUB obsługuje 18 punktów 

z pojemnikami na selektywną zbiórkę odpadów. Segregowanie odpadów jest moŜliwe 

równieŜ na terenie pojedynczych posesji dzięki indywidualnym słuŜącym do segregacji 

śmieci pojemnikom o pojemności 110 l oraz workom odbieranym przez KOM-LUB. Firma 

zajmuje się równieŜ zagospodarowywaniem odpadów wielkogabarytowych, sprzętu AGD 

i RTV oraz mebli, złomu, gruzu poremontowego. Program zbiórki selektywnej obejmuje 90% 

mieszkańców miasta. 

Na terenie zakładów chemicznych w Luboniu w 2003r. zlokalizowano sortownię, która 

prowadziła segregację odpadów opakowaniowych. Działalność tę prowadziła fundacja 

„Bieda”. W 2005r. Miasto Luboń rozwiązało umowę z fundacją z powodu niewywiązywania 

się z zadań i terminów wynikających z umowy i tym samym Stowarzyszenie "Towarzystwo 

                                                 
34 Uchwała nr XVII/106/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 28 lutego 2008r.w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie 
Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów – SELEKT” w Czempiniu. 
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Samopomocy -Bieda-" przestało realizować zadania określone w umowie. 

W wyniku produkcji fluorku glinu w Zakładach Chemicznych w Luboniu powstały jako 

odpad ługi pokrystalizacyjne, które składowano w zagłębieniu terenu na powierzchni około 

1,4 ha. Zbiornik, w którym składowano krzemionkę, fluorek glinu oraz kwas fluorokrzemowy 

nie został naleŜycie zabezpieczony i uszczelniony i stał się przyczyną silnego skaŜenia 

środowiska wodno-gruntowego, powietrza i wód rzeki Warty. Zanieczyszczenie to jednak od 

1992 r. zaczęło spadać.  
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CZĘŚĆ II  

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
LUBOŃ 
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1. GENERALNA KONCEPCJA ROZWOJU MIASTA LUBO Ń 

Koncepcja rozwoju przestrzennego miasta Luboń polega na kształtowaniu wielofunkcyjnej 

zabudowy miejskiej, poprawy stanu oraz funkcjonowania jej struktury i środowiska, co zapewni 

przestrzenne warunki dla osiągnięcia załoŜonych celów. 

Rozwój przestrzenny miasta oparty zostanie na następujących zasadach: 

• zasadzie zrównowaŜonego rozwoju rozumianego jako „rozwój społeczno-gospodarczy, 

w którym w celu równowaŜenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw 

lub ich obywateli – zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń – następuje proces 

integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych”; 

• regule pierwszeństwa jakości nad ilością wyraŜającą się w następujących zasadach 

wykorzystania przestrzeni: 

− racjonalnego wykorzystania zasobów poprzez ograniczenie chaotycznego, rozproszonego 

zainwestowania na rzecz intensyfikacji, porządkowania oraz podnoszenia standardu i ładu 

przestrzennego istniejących struktur osadniczych, 

− kształtowania strefy miejskiej jako przestrzeni konkurencyjnej, o wysokiej jakości 

i standardzie zagospodarowania, spełniającej wysokie wymagania i aspiracje potencjalnych 

uŜytkowników, 

− ochrony i wyeksponowania tych elementów zagospodarowania, które słuŜą zachowaniu 

istniejących walorów środowiska przyrodniczo-kulturowego oraz podnoszą jego 

atrakcyjność i świadczą o toŜsamości miasta i jego lokalnej odrębności. 

 

1.1. Główne funkcje miasta Luboń 

W świetle przeprowadzonej diagnozy stanu istniejącego miasta Luboń wraz z analizą 

predyspozycji i moŜliwości oraz uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, gospodarczych 

i politycznych uznaje się, Ŝe naleŜy kontynuować rozwój wszystkich dotychczasowych funkcji 

miasta. Jednocześnie naleŜy w znacznym stopniu zaktywizować rozwój funkcji rynkowych 

i nierynkowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej oraz działalności gospodarczej, w 

celu zrównowaŜenia dominującego mieszkalnictwa. Kształtowanie wielofunkcyjnej, 

uporządkowanej przestrzeni miejskiej, zgodnie z przyjętymi kierunkami zagospodarowania 

terenu, pozytywnie wpłynie na rozwój procesów miastotwórczych i wzmacnianie wszystkich 

elementów struktury miasta. 
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Pod kątem wzrostu i rozwoju jakościowego miasto Luboń uznaje się za ośrodek 

dynamicznego rozwoju tj. ośrodek o silnych tendencjach wzrostowych w oparciu 

o dotychczasowy potencjał społeczno - gospodarczy, którego rozwój związany jest z nasileniem 

procesów urbanizacyjnych i wymaga aktywnych działań na rzecz kształtowania 

zrównowaŜonego rozwoju środowiska miejskiego, 

Przyjmuje się następującą strukturę funkcjonalną miasta Luboń: 

a) funkcje wiodące: mieszkalnictwo, usługi lokalne i ponadlokalne (administracja, oświata, 

kultura, handel, zdrowie i opieka społeczna), funkcja przemysłowo-gospodarcza, 

b) funkcje uzupełniające: działalność gospodarcza o profilu drobnej wytwórczości, 

wypoczynek i rekreacja; 

 

1.2. Strategiczne cele i kierunki rozwoju  

Celem nadrzędnym w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Luboń jest zapewnienie 

właściwego poziomu Ŝycia mieszkańców, poprzez zapewnienie wysokich parametrów 

zagospodarowania przestrzennego i środowiska, zapewnienie równorzędnego dostępu do usług 

dla wszystkich mieszkańców, zapewnienie dostępu do sieci infrastruktury technicznej i systemu 

komunikacyjnego. 

W Studium jako cel główny - MISJĘ przyjęto: dąŜenie do zrównowaŜenia rozwoju 

najistotniejszych jego funkcji – mieszkalnej, gospodarczej oraz związanej z kulturą 

i wypoczynkiem.  

Dla zrealizowania celu głównego sformułowano cztery CELE STRATEGICZNE 

STUDIUM , czyli długofalowe cele rozwoju miasta: 

1. Kreowanie wizerunku Lubonia jako miasta nowoczesnego, bezpiecznego 

i przyjaznego środowisku. 

2. Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, 

3. Rozwój infrastruktury technicznej miasta, 

4. Rozwój usług przeznaczonych dla mieszkańców, 

Dla realizacji celów strategicznych w działaniach operacyjnych zostanie połoŜony nacisk 

na przemiany o charakterze ilościowo – jakościowym. Przemiany te koncentrować się będą na:  
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− poprawie wizerunku miasta, w tym stworzeniu i odpowiednim zagospodarowaniu jego 

centrum, 

− poprawie standardów w mieszkalnictwie poprzez tworzenie warunków do budowy nowych 

zorganizowanych osiedli mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy i wysokich 

walorach architektonicznych, 

− podniesieniu standardu i dostępności do usług w sferze społecznej, zwłaszcza w zakresie 

usług zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu i rekreacji oraz gospodarki 

komunalnej,  

− ochronie i rozwijaniu istniejących walorów krajobrazowo-przyrodniczych, odnowie 

substancji budowlanej, rewaloryzacji obszarów zdegradowanych, 

− rozwoju funkcji sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej poprzez modernizację, 

rozbudowę i budowę bazy sportowej przy szkołach oraz poprzez aktywizowanie obszarów 

sąsiadujących z zabudową mieszkaniową oraz z Wielkopolskim Parkiem Narodowym 

i wzdłuŜ zachodniego brzegu rzeki Warty i jej starorzecza. 

− rozwoju róŜnorodnych form działalności gospodarczej, a w szczególności rozwoju 

rzemiosła i nieuciąŜliwych usług – zaktywizowanie mieszkańców do prowadzenia 

działalności i pracy na terenie Lubonia, 

− modernizacji i rozwoju infrastruktury technicznej zwłaszcza w zakresie systemu 

drogowego – poprawa i przyspieszenie połączeń komunikacyjnych z gminami ościennymi, 

w szczególności z Poznaniem,  

2. KIERUNKI OCHRONY WARTO ŚCI I ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

2.1. Kształtowanie systemu ekologicznego 

W niniejszym Studium zagadnienia związane z środowiskiem przyrodniczym na terenie 

miasta Luboń, zgodnie z zapisaną w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym zasadą 

zrównowaŜonego rozwoju, są priorytetowe. 

Z powyŜszej zasady wynika potrzeba ukierunkowania działań społeczności miasta na 

racjonalne uŜytkowanie krajobrazu i naturalnych zasobów przyrody. Składa się na to utrzymanie 

oraz stopniowa poprawa jakości poszczególnych komponentów środowiska (powietrza, wód 

powierzchniowych i podziemnych, gleby, klimatu akustycznego, terenów zielonych), 

zapewnienia ciągłości systemu przyrodniczego miasta oraz kształtowanie ładu ekologicznego, 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOŃ 

 
 

 85 

przestrzennego i estetycznego w krajobrazie Lubonia poprzez zastosowanie odpowiednich 

wskaźników zagospodarowania terenu. Efektem tych działań ma być podniesienie jakości Ŝycia 

człowieka i zapewnienie jego bytowania w czystym, zdrowym środowisku i pięknym otoczeniu. 

Istotne znaczenie ma tu kwestia edukacji ekologicznej, a co za tym idzie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. Najlepszą drogą ekorozwoju jest kształtowanie świadomości 

ekologicznej dzieci i młodzieŜy oraz ogółu społeczeństwa, które swoją wiedzą, doświadczeniem, 

postępowaniem, zaangaŜowaniem i etyką ekologiczną będą dąŜyć do tworzenia modelu 

zrównowaŜonego rozwoju w zgodzie z prawami przyrody. Od poziomu edukacji ekologicznej 

istniejącego w szkołach oraz przychylności polityki ekologicznej  

2.2. Kierunki kształtowania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego 

NaleŜy przyjąć jako podstawowe zasady:  

− ochronę najcenniejszych przyrodniczo obiektów i obszarów; 

− racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego; 

− monitorowanie stanu poszczególnych komponentów środowiska w celu utrzymania ich 

wysokiej jakości. 

2.2.1. Ochrona bioróŜnorodności flory i fauny  

Na politykę utrzymania i wzbogacania bioróŜnorodności terenów miasta Luboń składać się 

będą następujące działania: 

− zachowanie fragmentów naturalnych ekosystemów, w szczególności ekosystemów 

łąkowych w dolinach rzecznych, ekosystemów leśnych, zadrzewień przydroŜnych, 

śródmiejskich, parkowych, w szczególności ze starodrzewem, zadrzewień zlokalizowanych 

w dolinach cieków wodnych oraz kęp i pasm zadrzewień w obrębie uŜytków zielonych i na 

obniŜeniach terenu, gdzie wspomagają naturalną retencję wody i stanowią siedliska 

drobnej fauny;  

− w stosunku do zieleni urządzonej (parki, zieleńce, zieleń uliczna i osiedlowa) naleŜy 

przyjąć zasadę ochrony konserwatorskiej, zachowawczej; 

− ochrona znajdujących się na terenie miasta, w szczególności w dolinie Warty, obszarów 

podmokłych, dolin cieków wodnych i wszelkich mokradeł oraz terenów wokół akwenów; 

− zachowanie istniejących i odtworzenie zniszczonych siedlisk bytowania, Ŝerowania 

i odpoczynku wszystkich gatunków zwierząt w granicach pozwalających na zachowanie 

ich populacji na poziomie odnawialności; 
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− kształtowanie terenów zielonych jako spójnego „zielonego szkieletu” miasta w celu  

umoŜliwienia migracji gatunków pomiędzy obszarami o największej bioróŜnorodności; 

− realizacja nowych zadrzewień, zwłaszcza jako ciągów zieleni krajobrazowej i izolacyjnej 

na terenie miasta w oparciu o sieć dróg publicznych, system terenów zielonych oraz 

w strefach występowania konfliktów; 

− właściwe kształtowanie wskaźników urbanistycznych zagospodarowania terenu, 

w szczególności w zakresie udziału terenów zielonych w stosunku do liczby mieszkańców. 

2.2.2. Ochrona wód 

NaleŜy przyjąć jako podstawową zasadę racjonalnego gospodarowania zasobami wód oraz 

minimalizowanie ingerencji w naturalnie ukształtowane stosunki hydrologiczne. W związku 

z lokalizacją miasta Luboń w zlewni rzeki Warty, której wody wykorzystywane są 

do zaopatrywania ludności w wodę pitną, powinno się zwrócić szczególną uwagę na prowadzoną 

w gminie gospodarkę wodno-ściekową, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć ryzyko 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ściekami komunalnymi 

i przemysłowymi. 

Na politykę w zakresie ochrony wód składają się następujące działania: 

− zachowanie naturalnych układów hydrologicznych oraz dąŜenie do odtworzenia 

zmienionych, w szczególności na obszarach występowania torfów oraz terenów 

podmokłych, w tym przewidzianych do ochrony; 

− naleŜy dąŜyć do zachowania i rekonstrukcji naturalnego otoczenia cieków wodnych oraz 

stworzenia szkieletu przyrodniczego miasta w oparciu o istniejącą sieć hydrograficzną; 

− naleŜy zachować naturalny bieg cieków wodnych poprzez zaniechanie prostowania dolin 

i regulacji koryt; 

− naleŜy zachowywać i chronić przed zanikiem (zasypaniem, osuszaniem) wszelkie oczka 

wodne oraz towarzyszące im kępy zadrzewień;  

− w sąsiedztwie cieków, oczek wodnych oraz rowów melioracyjnych naleŜy wprowadzać 

zadrzewienia i zakrzewienia pełniące funkcję bariery biochemicznej; 

− wszelkie inwestycje mogące zmienić stosunki hydrologiczne powinny być poprzedzone 

oceną oddziaływania na środowisko; 

− naleŜy dąŜyć do osiągnięcia I klasy czystości wód przez bezwzględne wykluczenie zrzutów 

zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) zarówno 

do gruntu jak i do wód powierzchniowych; 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOŃ 

 
 

 87 

− naleŜy kompleksowo rozwiązać odprowadzenie ścieków opadowych z ciągów 

komunikacyjnych, placów i parkingów oraz podczyszczenie ich zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  

− przewiduje się rozwój sieci kanalizacji deszczowej, a dla zapewnienia pełnej obsługi 

miasta zaleca się opracowanie kompleksowej koncepcji systemu odprowadzającego ścieki 

opadowe;  

− naleŜy docelowo objąć wszystkie obszary zurbanizowane zbiorczą kanalizacją sanitarną 

z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni; 

− na terenach nie objętych kanalizacja sanitarną naleŜy prowadzić okresowe kontrole 

szczelności zbiorników bezodpływowych, a po realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

egzekwować obowiązkowe podłączenie indywidualnych odbiorców; 

− naleŜy zapewnić dostępność do wód powierzchniowych zgodnie z ustawą Prawo wodne  

która: 

• zabrania grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód 

publicznych w odległości mniejszej niŜ 1,5 m od linii brzegu, 

• zabrania uniemoŜliwiania lub zakazywania przechodzenia przez ten obszar; 

− eksploatacje ujęć wód podziemnych naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

decyzjami administracyjnymi; 

− na obszarze występowania głównego zbiornika wód podziemnych naleŜy połoŜyć 

szczególny nacisk na właściwe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 

oraz zagospodarowanie terenu dostosowane do odporności warstw wodonośnych na 

antropopresję; 

− naleŜy zabezpieczyć lub zlikwidować nie eksploatowane indywidualne przemysłowe ujęcia 

wód podziemnych jako potencjalne punktowe źródła zanieczyszczeń; 

− w związku z występującymi okresowymi wylewami cieków wodnych naleŜy tworzyć 

niewielkie zbiorniki wodne celem zwiększenia małą retencji wodnej oraz wdraŜać 

proekologiczne metody retencjonowania wody. 

2.2.3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego postuluje się przyjęcie następujących zasad 

uŜytkowania przestrzeni: 

− naleŜy tworzyć system terenów „otwartych” w oparciu o system zieleni miejskiej w celu 

zapewnienia odpowiedniego przewietrzania zwartej zabudowy miejskiej; 
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− wokół obiektów uciąŜliwych dla środowiska naleŜy tworzyć pasy zadrzewień izolacyjno-

ochronnych w oparciu o ustalenia planów miejscowych;  

− zakłady produkcyjne i obiekty energetyczne musza uregulować stany prawne  w zakresie 

dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

− ze względu na znaczny udział zabudowy mieszkaniowej, wprowadzana produkcja i usługi 

powinny  bazować na proekologicznych technologiach, które nie spowodują wzrostu 

uciąŜliwości; 

− preferuje się stosowanie alternatywnych do węglowego paliw takich jak: gaz (w tym gaz 

sieciowy), oleje opałowe, energię elektryczną, odnawialne źródła energii; 

− naleŜy przeprowadzić reorganizacje ruchu samochodowego tak, aby ruch tranzytowy 

odbywał się poza centrum miasta, na drogach zmodernizowanych przy zastosowaniu 

rozwiązań technicznych minimalizujących jego uciąŜliwości;  

− w centrum Lubonia oraz na terenach osiedlowych naleŜy podjąć działania na rzecz 

ograniczenia ruchu samochodów poprzez odpowiednią organizacje ruchu, w tym 

wprowadzenie ruchu uspokojonego; 

− na obszarach szczególnie naraŜonych na hałas, w tym na obszarach ograniczonego 

uŜytkowania naleŜy stosować ochronne rozwiązania techniczne, które  zminimalizują 

uciąŜliwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami;   

− na terenach, dla których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny naleŜy 

dostosować poziom hałasu do dopuszczalnego, zgodnie z ustaleniami program ochrony 

środowiska przed hałasem. 

2.2.4. Ochrona powierzchni ziemi 

NaleŜy ograniczyć przekształcenie rzeźby, w szczególności w strefie krawędziowej doliny 

Warty oraz innych cieków wodnych. W odniesieniu do rzeźby terenu postuluje się przyjęcie 

następujących zasad uŜytkowania przestrzeni: 

− naleŜy chronić naturalne formy terenu w postaci dolin i teras rzecznych, zbiorników 

wodnych oraz dopuszczać zmiany w ich naturalnym ukształtowaniu jedynie 

w uzasadnionych przypadkach; 

−  tereny o nachyleniu powyŜej 2° naleŜy chronić przed powstawaniem procesów erozyjnych 

o róŜnym natęŜeniu poprzez wprowadzanie szaty roślinnej stabilizującej grunt; 

− eksploatacja powierzchniowa kruszyw naturalnych moŜe być prowadzona na terenach 

wyznaczonych na rysunku studium w oparciu o wydane decyzje administracyjne oraz 
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miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

− konieczna jest rekultywacja wyrobisk po zakończeniu eksploatacji; 

− rekultywację istniejących obszarów pokopalnianych naleŜy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi oraz dokumentacjami technicznymi dla 

poszczególnych złóŜ; rekultywacja powinna iść w kierunku przywrócenia stanu środowiska 

sprzed eksploatacji lub proponować włączanie wykorzystanych obiektów do systemu 

przyrodniczego miasta przez ich zadrzewianie, zakrzewienie lub wypełnienie wodą 

w celach rekreacyjnych; 

−  naleŜy wdraŜać program racjonalnej gospodarki odpadami, ze szczegółowym 

uwzględnieniem segregacji odpadów oraz zapobiegać powstawaniu nielegalnych wysypisk 

śmieci. 

2.2.5. Ochrona krajobrazu 

Ochrona krajobrazu miejskiego polegać będzie przede wszystkim na świadomym 

kształtowaniu przestrzeni poprzez podkreślanie miejsc atrakcyjnych, takich jak: panoramy, 

punkty widokowe i dominanty krajobrazowe oraz włączanie ich w system rekreacyjno-

przyrodniczy miasta poprzez wprowadzanie elementów antropogenicznych w sposób 

harmonizujący z środowiskiem naturalnym.  

Na politykę kształtowania krajobrazu przyrodniczego terenów miasta Luboń składać się będą 

następujące działania: 

− objęcie ochroną miejsc i terenów eksponowanych, panoram i punktów widokowych przed 

dominacją elementów obcych, w szczególności sieci infrastruktury technicznej, tablic 

reklamowych, zabudowy substandardowej; 

− tereny eksponowane, punkty widokowe i panoramy  naleŜy podkreślać poprzez ich 

włączanie w system połączeń pieszych i rowerowych; 

− ograniczenie lokalizacji na całym obszarze miasta obiektów wymagających makroniwelacji 

i znacznych przekształceń topografii terenu; 

− obiektom kubaturowym oraz naziemnym urządzeniom infrastruktury technicznej naleŜy 

nadawać formy architektoniczne, które będą harmonizować  z otoczeniem;  

− naleŜy porządkować przebieg linii energetycznych i likwidować kolizje z zabudową 

mieszkaniową; 

− nowe uzbrojenie oraz ciągi komunikacyjne naleŜy prowadzić z uwzględnieniem lokalizacji 
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obszarów chronionych, mieszkaniowych i wypoczynkowych na których znajdują się 

obiekty przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wymogów ochrony przyrody; 

− w strefach granicznych obszarów o róŜnych funkcjach co do których moŜe wystąpić 

konflikt naleŜy realizować ciągi  zieleni izolacyjno-ochronnej; 

− tereny zielone naleŜy łączyć spójnym systemem zieleni urządzonej i krajobrazowej celem 

poprawy wizerunku miasta i walorów krajobrazowych terenów zurbanizowanych. 

2.3. Zasady gospodarowania na terenie istniejących i  projektowanych 

obszarów i obiektów chronionych oraz obszarów ograniczonego 

uŜytkowania  

2.3.1. Obszary i obiekty przyrodnicze podlegającej ochronie prawnej 

A. Istniejące 

Zadania w zakresie utrzymania i ochrony drzew i alei pomnikowych oraz 

wartościowych alei drzew dotyczyć będą przede wszystkim wykonania oceny stanu 

zdrowotności drzew, zaprojektowania i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, a takŜe 

przeprowadzenia fachowych zabiegów konserwatorskich. W stosunku do istniejących pomników 

przyrody naleŜy stosować ograniczenia określone w przepisach o ochronie przyrody.  

Na obszarze zlokalizowanym w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku 

Narodowego, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają 

uzgodnienia z dyrektorem parku, w zakresie ustaleń tych planów mogących  mieć negatywny 

wpływ na ochronę przyrody parku narodowego, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. 

Na rysunku studium wskazano obszary bezpośredniego zagroŜenia powodzią (wody 

1%) dla rzeki Warty. Na obszarach tych nie naleŜy przyjmować rozwiązań przestrzennych, które 

mogą powodować straty powodziowe, m.in. poprzez zalanie lub podtopienie tzw. wodami 

wielkimi. Na obszarach zalewanych wodami rzecznymi w czasie wezbrań dopuszcza się 

lokalizację nowych obiektów po zastosowaniu środków technicznych chroniących teren przed 

zalaniem a projektowane rozwiązania techniczne i przestrzenne nie mogą utrudniać przepływu 

wód powodziowych. Działania inwestycyjne naleŜy określać w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, mogą one podlegać uzgodnieniom z właściwym 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.  
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B. Proponowane 

Wszystkie zaproponowane do ochrony obiekty wymagają opracowania dokumentacji według 

wymogów prawnych, a następnie zatwierdzenia przez odpowiedni organ. W rozporządzeniach 

powołujących obiekty określone powinny zostać szczegółowe wytyczne konserwatorskie 

gwarantujące zachowanie walorów przyrodniczych tych obszarów.  

Do czasu powołania powierzchniowych form ochrony naleŜy zaniechać zmiany form 

uŜytkowania gruntów i prywatyzacji gruntów państwowych lub innych nieprywatnych terenów 

zaproponowanych do włączenia do uŜytków ekologicznych.  

Na rysunku studium wyznaczono trzy obszary proponowane do objęcia ochroną w formie 

uŜytków ekologicznych. Są to : 

− lasy łęgowe zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Babki w strefie brzegowej rzeki Warty; 

− zespół oczek wodnych oraz tereny bagienne w starorzeczu Warty; 

− torfy występujące w Dolinie Strumienia Junikowskiego w rejonie ul. Puszkina.  

Przedstawione na rysunku studium granice uŜytków ekologicznych są postulowane, ich 

szczegółowy zasięg oraz zasady ochrony doprecyzowane zostaną w zapisach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz stosownych decyzji administracyjnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Wskazania konserwatorskie i planistyczne dla uŜytków ekologicznych dotyczą przede 

wszystkim utrzymania wysokiego poziomu uwilgotnienia umoŜliwiającego zachowanie 

zbiorowisk charakterystycznych dla terenów podmokłych, rehabilitacji, wprowadzania nowych 

zadrzewień oraz zakazu wycinania istniejących.  

 Zakazy przedstawione powyŜej nie dotyczą: prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 

1) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 

formę ochrony przyrody; 

2) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagroŜenia bezpieczeństwa państwa; 

3) likwidowania nagłych zagroŜeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 

ratowniczych. 

 Ponadto naleŜy wspomnieć iŜ plan zagospodarowania województwa wielkopolskiego 

wskazuje do objęcia ochroną dolinę Warty na odcinku od Wielkopolskiego Parku Narodowego 

i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza 

Notecka”, jako Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Środkowej Warty – odcinek 
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poznański” . Proponowany obszar nie ma zdefiniowanych granic i zasięgu. W przypadku 

powoływania obszaru chronionego krajobrazu naleŜy na etapie uzgodnień uwzględnić 

lokalizację oraz zasady funkcjonowania uciąŜliwych obiektów przemysłowych umocowanych 

historycznie, w szczególności zakładów chemicznych. 

W wyniku przeprowadzonej analizy uwarunkowań przyrodniczych na terenie miasta 

Luboń wskazuje się korytarze ekologiczne: 

− o znaczeniu regionalnym (dolina Warty) 

− o znaczeniu lokalnym (doliny strumienia Junikowskiego, śabianki i Bocianki). 

− Zalecenia konserwatorskie i planistyczne na terenie korytarzy ekologicznych obejmują:  

− opracowanie zasad zagospodarowywania dolin rzecznych z uwzględnieniem potrzeb 

funkcjonowania korytarzy ekologicznych, ochrony przyrody, rekreacji (zielone ścieŜki) 

i ochrony przeciwpowodziowej oraz renaturyzacji części dolin rzecznych i łąk; 

− wprowadzenie zakazu regulacji koryt rzecznych oraz osuszania terenów w dolinach 

rzecznych; 

− opracowanie programu uŜytkowania zbiorowisk roślinnych na zboczach i dnie doliny 

Warty;  

− ograniczenie do minimum lokalizacji zabudowy; 

− komponowanie ewentualnej zabudowy zgodnie z wymogami ochrony walorów 

krajobrazowych; 

− ekstensywne uŜytkowanie terenów na cele sportu i rekreacji; 

− usunięcie odpadów i zanieczyszczeń, zapewnienie włączenia tych terenów do systemu 

oczyszczania miasta. 

2.3.2. Strefy ochronne ujęcia wód „Dębina” 

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu objętego strefą ochronną ujęcia wód 

Dębina określa decyzja Prezydenta Miasta Poznania (OS-6210-15/99/2000-GW) z dnia 17 

kwietnia 2000 roku. 

Dla terenu ochrony bezpośredniej zakazuje się uŜytkowania gruntów do celów nie 

związanych z eksploatacja ujęcia wody.  Decyzja wprowadza równieŜ ograniczenia co do 

przebywania osób nie zatrudnionych na stale przy  urządzeniach słuŜących do poboru wody. 

Dla terenu zewnętrznej ochrony pośredniej zakazy obejmują w szczególności: 

− zakaz lokalizacji wszelkiej uciąŜliwej działalności gospodarczej w tym: składowisk, 

obszarów eksploatacji, oczyszczalni ścieków i parkingów zorganizowanych; 
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− zakaz lokalizacji rozbudowy dróg o duŜym natęŜeniu ruchu; 

− zakaz stosowania środków ochrony roślin, nawozów oraz lokalizacji ogródków 

działkowych, cmentarzy i grzebielisk padłych zwierząt; 

− zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych z terenów zurbanizowanych do 

wód powierzchniowych i ziemi; 

− zakaz lokalizacji domów nie posiadających właściwie rozwiązanej gospodarki ściekowej. 

Z przeprowadzonej analizy stanu i funkcjonowania wynika, iŜ wody powierzchniowe 

i podziemne omawianego obszaru charakteryzują się znaczną wraŜliwością i mają strategiczne 

znaczenie dla ujęcia wody w Dębinie, stąd konieczność ich stałego monitorowania i ochrony. 

2.3.3. Strefa ograniczonego uŜytkowania lotniska wojskowego Krzesiny 

Na rysunku studium w ramach obszaru ograniczonego uŜytkowania wskazano 

zewnętrzne granice stref I, II i III obszaru ograniczonego uŜytkowania dla lotniska Krzesiny, 

aktualne na dzień opracowania studium.  

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu w obrębie strefy ograniczonego 

uŜytkowania określa zal. Nr 3 do rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 

grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  utworzenia obszaru ograniczonego 

uŜytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wielko. nr 1 

z 22 stycznia 2008r.) – „Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne 

dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów w obszarze ograniczonego uŜytkowania.” 

Dla poszczególnych stref zasady dotyczą w szczególności: 

− zakazu wprowadzania zabudowy podlegającej ochronie akustycznej; 

− zmiana funkcji istniejących budynków na nie podlegające ochronie akustycznej; 

− zapewnienie właściwego klimatu akustycznego poprzez stosowanie odpowiednich 

rozwiązań technicznych. 

3. KIERUNKI OCHRONY WARTO ŚCI I ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

KULTUROWEGO 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) zobowiązuje wszystkich obywateli do ochrony dóbr kultury, 

natomiast samorząd terytorialny zobowiązany jest do zapewnienia w tym celu warunków 

prawnych, organizacyjnych i finansowych. 

Za generalne cele ochrony wartości i zasobów środowiska kulturowego przyjmuje się:  
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• ochronę i popularyzacje dziedzictwa kulturowego miasta Luboń, 

• utrzymanie i wyeksponowanie zachowanych zasobów krajobrazu kulturowego i jego 

struktury, 

• zachowanie i kształtowanie wysokiej jakości środowiska antropogenicznego i zapewnienie 

jego trwałego uŜytkowania, 

Na działania w zakresie promowania dziedzictwa kulturowego miasta Luboń składają się: 

− utrzymanie historycznego nazewnictwa miejscowości i obiektów topograficznych, 

− popularyzacja historii miasta, 

− wspomaganie edukacji historycznej poprzez przygotowanie stosownych materiałów 

pomocniczych. 

W ramach ochrony walorów krajobrazu kulturowego miasta Luboń naleŜy podjąć działania 

polegające na: 

− sporządzeniu waloryzacji krajobrazu kulturowego miasta Luboń w celu określenia 

obiektów do objęcia ochroną, które zostaną ujęte w gminnej ewidencji zabytków, 

− określaniu ustaleń ochrony na podstawie gminnej ewidencji zabytków oraz 

w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;  

− utrzymaniu i rewaloryzacji historycznej zabudowy układu przestrzennego miasta, 

w szczególności dla terenów objętych proponowaną strefą ochrony konserwatorskiej; 

− utrzymaniu historycznie ukształtowanej struktury osadniczej i sieci dróg; 

− utrzymaniu przebiegu i przekrojów ciągów komunikacyjnych o walorach krajobrazowych, 

odnawianiu obsadzenia tymi samymi gatunkami drzew, utrzymywaniu w sprawności 

technicznej nawierzchni utwardzonych; 

− utrzymaniu harmonijnego krajobrazu w obszarach widoczności z ciągów komunikacyjnych 

i punktów widokowych, a w szczególności w obszarze wzgórza Jana Pawła II, doliny 

Bocianki, zabytkowej zabudowy ulicy Armii Poznań; 

− utrzymaniu i wyeksponowaniu układów komponowanej zieleni parków, cmentarzy oraz 

obsadzeń przydroŜnych i śródpolnych w szczególności przydroŜnych i przywodnych alei 

drzew; 

− zachowaniu w dobrym stanie technicznym i estetycznym dominant kulturowych 

w szczególności wieŜ kościołów oraz historycznej zabudowy fabrycznej dawnych 

Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego oraz zakładów chemicznych; 

− prowadzeniu rehabilitacji i rewaloryzacji przestrzeni zdeformowanych i zdegradowanych 
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w szczególności dla terenów zabudowy połoŜonych w rejonie tzw. śabikowa Centrum, 

Lasku Górnego i Lasku Dolnego; 

− przeciwdziałaniu bezplanowej i chaotycznej parcelacji terenu w szczególności poprzez 

ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zasad podziału terenu 

oraz ewentualne zastosowanie procedury scaleń i podziałów wynikającej z przepisów 

odrębnych; 

− przeciwdziałaniu zaśmiecania krajobrazu kulturowego nowymi lokalizacjami budowli 

substandardowych (barakami, tymczasowymi pawilonami usługowymi, przyczepami 

kempingowymi, mało estetycznymi obiektami technicznymi, agresywnymi formami 

reklamy); 

Zasady kształtowania  wysokiej jakości środowiska antropogenicznego dotyczyć będą 

w szczególności: 

− zachowania w dobrym stanie technicznym i estetycznym: kościołów, szkół, obiektów 

usługowych, produkcyjnych i innych elementów zagospodarowania i wyposaŜenia 

miejscowości; 

− utrzymania i eksponowania pomników i krzyŜy; 

− utrzymania i eksponowania wartościowej zabudowy historycznej, jej proporcji, formy, typu 

dachów, wielkości i układu otworów okiennych i drzwiowych, rodzaju stolarki i jej 

zdobnictwa, materiału budowlanego; 

− zapobieganiu występowania ubytków w zabudowie historycznej i stwarzanie warunków 

do ich ponownej zabudowy; 

− realizowania nowej zabudowy w gabarytach i w miejscach lokalizacji dotychczasowej 

historycznej zabudowy; 

− waloryzacji i estetyzacji zabudowy i zagospodarowania terenów osiedli blokowych oraz 

współczesnej zabudowy techniczno-produkcyjnej; 

− kształtowania wysokich walorów estetycznych nowej zabudowy mieszkalnej, rekreacyjnej 

i produkcyjnej; 

Na rysunku Studium wskazano proponowane obszary ochrony konserwatorskiej 

obejmujące: 

− obszary tzw. „Starego Lubonia”,  

− obszar w rejonie ul. Poniatowskiego,  

− tereny zakładów chemicznych „Luvena”, 

− tereny dawnych Zakładów Ziemniaczanych, 
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Szczegółowy zasięg oraz zasady ochrony doprecyzowane zostaną w zapisach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów szczególnych, praktyki i wytycznych słuŜb 

i środowisk konserwatorskich naleŜy stosować poniŜsze zasady stosownie do ustanowionych 

decyzji administracyjnych i przepisów odrębnych: 

3.1. Zasady ochrony obiektów wpisanych do rejestru oraz ewidencji 

zabytków 

 
Działania w zakresie ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków polegać powinny na: 

1) utrzymaniu wszystkich zabytkowych obiektów budowlanych wpisanych do rejestru 

zabytków; 

2) zachowaniu dobrego stanu technicznego i estetycznego tych obiektów - wszelkie prace 

remontowe i konserwatorskie zewnętrzne i wewnętrzne wymagają wykonania projektu 

i uzgodnienia z właściwym organem ds. ochrony zabytków; naleŜy takŜe utrzymać właściwy 

stan estetyczny otoczenia tych zabytków, w tym zieleni, małej architektury 

i zagospodarowania posesji sąsiadujących; 

3) likwidacja obiektów budowlanych oraz drzewostanu i zmiana zagospodarowania terenu na 

obszarach objętych ochroną konserwatorską oraz dla obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków wymaga zgody właściwego organu ds. ochrony zabytków; 

4) na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, w przypadku braku obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacja nowych obiektów oraz 

przekształcenie obiektów istniejących powinna być poprzedzona wydaniem decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzgodnionej z właściwym organem 

ds. ochrony zabytków;  

5) naleŜy wykluczyć lokalizację wolnostojących nośników reklam zwłaszcza na tle 

zabytkowych obiektów, wpisanych do rejestru zabytków. 

Obiekty przewidziane do wpisu do rejestru zabytków i objęcia ochroną konserwatorską, 

obecnie wpisane do ewidencji zabytków, winny być na wniosek właściwego organu d.s. ochrony 

zabytków oznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako obiekty 

zabytkowe nie wpisane do rejestru – chronione prawem miejscowym. 
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3.2. Zasady ochrony stanowisk archeologicznych 

Na rysunku Studium wskazano strefy ochrony archeologicznej. Przy sporządzaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na wniosek Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków mogą być wprowadzane zapisy dotyczące strefy ochrony stanowisk 

archeologicznych lub obserwacji archeologicznej, co umoŜliwi udział organów ochrony 

zabytków w zagospodarowaniu terenów, na których mogą występować zabytki archeologiczne. 

Ograniczenia dla terenów objętych strefami wynikają z przepisów odrębnych i będą ustalane 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

4. KIERUNKI ROZWOJU MIESZKALNICTWA I DZIAŁALNO ŚCI 

GOSPODARCZEJ 

4.1. Rozwój demograficzny miasta 

Analiza przemian demograficznych opisanych w rozdziale 6-tym uwarunkowań 

dotyczącym uwarunkowań demograficznych wykazała, iŜ liczba ludności Lubonia ma tendencje 

wzrostową. Ze względu na lokalizację Lubonia w obrębie strefy przyspieszonego rozwoju 

obszaru metropolitarnego Poznania przewiduje się, Ŝe liczba mieszkańców Lubonia moŜe 

osiągnąć stan ok. 40 tysięcy w ciągu kilkunastu lat. Będzie to związane głównie z napływem 

ludzi w wieku produkcyjnym oraz potencjalną chłonnością terenów przewidzianych do 

zagospodarowania.  

4.2. Mieszkalnictwo 

Ze względu na prognozowany wzrost liczby ludności w niniejszym studium wyznacza się 

nowe tereny dla realizacji zabudowy mieszkaniowej w zabudowie jedno – i wielorodzinnej. 

Kierunek rozwoju funkcji mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, w pierwszej kolejności 

dotyczył będzie uzupełnienia zabudową terenów inwestycyjnych na obszarach juŜ 

zurbanizowanych. Nowe tereny przewidziane pod funkcje mieszkaniowe wyznaczono głównie 

w południowo-zachodniej części miasta i predysponowane są do rozwoju ekstensywnych formy 

zabudowy mieszkaniowej. Studium na terenie miasta Luboń, stosownie do potrzeb 

mieszkańców,  wyznacza róŜnorodne formy mieszkalnictwa: 

− tereny istniejące i rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej 

z towarzyszącymi usługami; 
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− tereny rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej rezydencjonalnej z towarzyszącymi 

usługami; 

− tereny istniejące i rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

− tereny rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi 

usługami;  

− tereny rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 

DąŜenie do poprawy warunków mieszkaniowych w Luboniu powinno wiązać się przede 

wszystkim ze zwiększeniem średniej powierzchni uŜytkowej mieszkań, zmniejszeniem 

obciąŜenia zasobów mieszkaniowych oraz wzrostem wskaźników nasycenia zielenią 

i infrastrukturą rekreacyjna. 

Kolejnym działaniem jest takŜe określenie i realizacja polityki mieszkaniowej wobec 

słabszych ekonomicznie mieszkańców miasta. Politykę planistyczną w zakresie mieszkalnictwa 

komunalnego naleŜy realizować poprzez budowę nowych budynków komunalnych oraz 

prywatyzację lub sprzedaŜ istniejących zasobów mieszkaniowych po zastosowaniu 

odpowiednich zabiegów rehabilitacyjnych. Planowane przedsięwzięcia rewaloryzacyjne nie 

mogą ograniczać się tylko do substancji mieszkaniowej, muszą uwzględnić otoczenie 

(uspokojenie ruchu, wprowadzenie zieleni wypoczynkowej) oraz wskazać działania 

umoŜliwiające wprowadzenie szeroko rozumianych usług.  

Rozwój mieszkalnictwa związany jest z koniecznością opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów przewidzianych na ten cel. Konieczne jest 

utrzymanie wysokiego poziomu wyposaŜenia w  infrastrukturę techniczną oraz duŜy udział 

terenów zielonych w kwartałach zabudowy mieszkaniowej.  

4.3. Usługi 

Głównym kierunkiem w rozwoju rynku pracy na terenie miasta Luboń będą usługi. Na 

rysunku studium wskazano obszary przewidziane do rozwoju szerokiego zakresu usług 

publicznych jak i komercyjnych.  

W polityce kształtowania sfery usługowej naleŜy podjąć działania mające na celu 

promowanie rozwoju nieuciąŜliwych usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, 

w szczególności prospołecznych, kultury i drobnych usług komercyjnych.  

Oprócz rozwoju usług standardowych (finanse, handel, gastronomia, kultura) naleŜy takŜe 

rozwijać sieć usług publicznych w szczególności związanych z ochroną zdrowia, opieką 
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społeczną, edukacją. Obiekty usługowe, zwłaszcza administracji publicznej, opieki zdrowia 

i oświaty naleŜy projektować z wyposaŜeniem dla niepełnosprawnych, w otoczeniu zieleni 

izolacyjnej oraz z wystarczającą liczbą miejsc postojowych.  

Głównym obszarem rozwoju usług centrotwórczych będzie centrum miasta. Budowane 

śródmieście, pełnić będzie nadrzędną rolę polegającą na krystalizowaniu struktury miejskiej, 

tworzeniu więzi społecznych, tworzeniu wizytówki miasta – jego obrazu i nastroju jako centrum 

ogólnomiejskiego z przewaŜającym udziałem lokowania usług centrotwórczych w tym 

publicznych lokalnych i ponadlokalnych. Jako uzupełniające ośrodki koncentracji funkcji 

centrotwórczych, które krystalizują przestrzeń miejską wskazano rejon placu E. Bojanowskiego 

oraz nowoprojektowane centra lokalne w rejonie dawnych Zakładów Ziemniaczanych oraz na 

południe od projektowanej Trasy Południowej na przedłuŜeniu ul. Poprzecznej. 

Działania w zakresie rozwoju  sfery usług rynkowych oraz nierynkowych dotyczyć będzie: 

− przygotowania róŜnorodnej oferty nowych terenów dla usług w mieście (administracyjno – 

usługowych, finansowo – usługowych); 

− stwarzanie sprzyjających warunków lub pewnych ograniczeń (poprzez stosowne zapisy 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) dla rozwoju usług komercyjnych, 

a tym samym sterowanie ich rozwojem zgodnie z występującym zapotrzebowaniem lub 

interesem miasta; 

− przekształceń jakościowych istniejących obiektów usługowych oraz poprawę ich 

wizerunku architektonicznego poprzez modernizację i remonty oraz zastosowanie 

róŜnorodnych ułatwień dla klientów; 

Na rysunku studium wskazano tereny dla których dopuszcza się rozwój 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Szczegółowe ustalenia zawarte są 

w rozdz. 9.8.1. 

4.4. Kierunki i zasady rozwoju działalności produkcyjnej 

Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej wskazano na rysunku studium 

Lokalizacja terenów przemysłowych opiera się na zasadzie rozwoju dotychczasowej bazy 

gospodarczej i kontynuowaniu tej funkcji. Lokalizację nowych obiektów przemysłowych 

(produkcyjnych, produkcyjno-usługowych) ustala się stosownie do rysunku Studium, 

w szczególności w południowo-zachodniej części miasta, w ciągu nowo projektowanej trasy 

południowej. Rozwój działalności gospodarczej powinien opierać się o zaawansowane 
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technologie nieuciąŜliwe dla środowiska, które zminimalizują powstawanie sytuacji 

konfliktowych ze zlokalizowaną na terenie Lubonia zabudową mieszkaniową. 

 Działania w zakresie rozwoju sfery działalności produkcyjnej dotyczyć będą : 

− przygotowania róŜnorodnej oferty terenów aktywności gospodarczej, w tym produkcji 

o zróŜnicowanym nasileniu i drobnej wytwórczości, w sposób pozwalający na harmonijne 

wpasowanie się w krajobraz oraz zniwelowanie uciąŜliwości dla środowiska 

przyrodniczego i mieszkaniowego; 

− pobudzania i wspomagania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez: 

• udostępnianie terenów pod aktywność gospodarczą drogą opracowania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, 

• modernizację, konserwację i rozwój gminnej sieci drogowej i infrastruktury technicznej, 

w tym przy udziale indywidualnych  podmiotów gospodarczych, 

• stosowanie ułatwień w dostępie do określonych zasobów (np. niskie podatki) szczególnie 

dla inwestorów w sposób znaczący oddziaływujących na lokalny rynek pracy 

(tworzących nowe miejsca pracy); 

− aktywizację zawodową bezrobotnych poprzez: 

• wspomaganie działań w zakresie dokształcania i przekwalifikowania bezrobotnych, 

stosownie do potrzeb lokalnego rynku pracy;  

− preferowanie rozwoju małych i średnich jednostek, które zadbają o nieuciąŜliwy charakter 

produkcji, najnowsze i bezpieczne technologie; 

− dopuszczenie większych przedsięwzięć gospodarczych (terenochłonne) pod warunkiem 

stosowania w ich działalności nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska 

przyrodniczego, przyjmując za wymóg absolutny ochronę czystości powietrza; 

− ponadto zaleca się wprowadzanie nowych technologii w zakresie korzystania 

z niekonwencjonalnych źródeł energii takich jak: kolektory słoneczne, pompy cieplne,  

postuluje się wprowadzanie ekologicznych nośników energii: gazu ziemnego i oleju 

opałowego lekkiego; 

− rozwijanie działalności korzystających z zaawansowanych rozwiązań technicznych 

i działających przy zastosowaniu najnowszych odkryć naukowych. 

Tereny pod działalność gospodarczą, w tym działalność produkcyjną, powinny zostać 

wyznaczone poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W planach określone 

zostaną warunki zagospodarowania terenu, nasycenie zielenią, zasady zaopatrzenia w wodę 
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i odprowadzania ścieków, zasady utylizacji odpadów oraz minimalizacji hałasu. 

Na terenie miasta Luboń, w miejscach występowania udokumentowanych złóŜ kruszyw 

naturalnych, dopuszcza się eksploatację odkrywkową kruszyw naturalnych. Tereny na których 

eksploatacja została zakończona podlegają obowiązkowi rekultywacji. Eksploatację złóŜ oraz 

rekultywację terenu po zakończeniu eksploatacji naleŜy prowadzić stosownie do wydanych 

decyzji administracyjnych i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

PowyŜsze działania mogą być realizowane wyłącznie w oparciu o zapisy planu miejscowego. 

NaleŜy dąŜyć do ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w  przepisach 

odrębnych, z wyjątkiem terenów określonych na rysunku Studium jako tereny rozwoju 

działalności gospodarczej w tym produkcji i usług. 

4.5. Kierunki rozwoju rolnictwa i le śnictwa 

Ze względu na miejski charakter Lubonia oraz połoŜenie w strefie przyspieszonego 

rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego rolnictwo i leśnictwo nie będą stanowić 

istotnych działów rozwoju gospodarczego miasta.  

Kierunki rozwoju leśnictwa obejmują zachowanie istniejącego kompleksu leśnego 

we wschodniej części miasta. Przewiduje się docelowe przekształcenie terenów leśnych z lasów 

o charakterze gospodarczym. Na terenie miasta Luboń dopuszcza się zachowanie istniejącego 

lasu z moŜliwością zmiany jego charakteru na park miejski o charakterze leśnym 

z towarzyszącymi funkcjami sportu i rekreacji.  

Na pozostałych terenach dopuszcza się realizacje zalesień w szczególności w oparciu 

o planowany system zieleni urządzonej i krajobrazowej oraz jako uzupełnienie zielenią 

zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem nie wystąpienia kolizji z planowanym w niniejszym 

studium przebiegiem inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej.  

Kierunek rozwoju leśnictwa przewiduje sukcesywne przekształcenie terenów rolnych na 

tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej z zielenią towarzyszącą. Do czasu 

przekształcenia na inne cele na glebach rolnych o wysokiej klasie bonitacyjnej naleŜy prowadzić 

gospodarkę na wysokim poziomie kultury rolnej. Na terenach rolniczych naleŜy wprowadzać 

kępowo i liniowo zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydroŜne jako zaczątek przyszłego 

systemu zieleni miejskiej. W nasadzeniach naleŜy preferować róŜnorodność ekologiczną 
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ekosystemów zgodnych z uwarunkowaniami siedliskowymi. Zaleca się zachowanie istniejących 

łąk w szczególności w dolinach cieków wodnych oraz prowadzenie na nich zabiegów 

gospodarczych zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej. 

 

5. KIERUNKI ROZWOJU TERENÓW WYPOCZYNKU I REKREACJI 

Ze względu na nasilenie procesu urbanistycznego oraz uwarunkowania przyrodnicze 

i kulturowe przewiduje się, Ŝe funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe stanowić będą uzupełnienie 

wiodących funkcji miasta Luboń. 

Głównym obszarem rozwoju terenów wypoczynku i rekreacji o charakterze ponadlokalnym 

w mieście Luboń jest dolina Warty. Podstawowe działania inwestycyjne na tym obszarze 

powinny zmierzać w kierunku rozwoju oferty rekreacyjnej celem wzbogacenia oferty oraz 

obsługi turystyki tranzytowej skierowanej do Wielkopolskiego Parku Narodowego. NaleŜy dąŜyć 

do przekształceń funkcji uciąŜliwych na tym obszarze na tereny mieszkaniowe, usług sportu 

i rekreacji oraz zieleni w nawiązaniu do zastanych uwarunkowań przyrodniczych. 

Rozwój pozostałych terenów sportu i rekreacji związany będzie z zaspokojeniem obecnych 

i perspektywicznych potrzeb mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych, w zakresie 

wypoczynku weekendowego i „po pracy”. Na obszary te składać się będą w szczególności 

publiczne tereny zielone, place zabaw, place i obiekty sportowe oraz ogrody działkowe. 

Oprócz tworzenia nowych miejsc dla rekreacji, sportu i wypoczynku, naleŜy zapewnić 

odpowiednią bazę gastronomiczną, miejsca biwakowe, miejsca wędkowania i przystani 

wodnych, wypoŜyczalni sprzętu wodniackiego i turystycznego oraz stworzyć lub zaktualizować 

system informacji i oznakowania szlaków turystycznych pieszych i wodnych. Tereny rekreacyjne 

powinny być łatwo dostępne dla ich uŜytkowników, jak najwięcej z nich powinno być w zasięgu 

dojścia pieszego, dojazdu na rowerze oraz w zasięgu krótkich dojazdów środkami transportu 

publicznego. 

Turystyka wodna rozwijać się będzie w oparciu o szlak wodny na rzece Warcie oraz 

starorzeczu Warty „Kocie Doły”. 

Dla poprawy warunków sprzyjających rekreacji i turystyce niezbędne jest stworzenie 

systemu ciągów pieszych i rowerowych w otoczeniu zieleni, które oprócz usprawnienia 

komunikacji w obrębie miasta słuŜyć będą takŜe jako łącznik najatrakcyjniejszych terenów 
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rekreacyjnych w mieście. Na rysunku Studium wskazano główne kierunki powiązań pieszo - 

.rowerowych. Ich charakterystykę przedstawiono w pkt 6.3. 

Przy kształtowaniu oferty rekreacyjnej i sportowej oraz tworzeniu przyjaznego i otwartego 

wizerunku Lubonia naleŜy uwzględnić następujące moŜliwości rozwoju: 

• turystyka piesza  

Rozwój turystyki pieszej powinien zakładać: 

− aktywizację „Kocich Dołów” jako terenu spacerowego z wykorzystaniem walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu, moŜliwość dojścia do Wielkopolskiego 

Parku Narodowego, 

− uporządkowanie i wprowadzenie tras spacerowych w dolinie rzek: Bocianki, śabianki, 

Strumienia Junikowskiego, w rejonie wzgórza Jana Pawła II oraz tzw. śabikowa Centrum,  

przeprowadzenie ciągów pieszych w połączeniu z terenem centrum Lubonia, 

− organizowanie miejsc wypoczynku i obiektów gastronomicznych połoŜonych na trasach 

pieszych wycieczek; 

• turystyka rowerowa:  

Rozwój turystyki rowerowej powinien zakładać: 

− dbałość o dobry stan istniejących tras rowerowych,  

− powiązanie nowych tras rowerowych w szczególności z istniejącym Ziemiańskim 

Szlakiem Rowerowym oraz Pierścieniem Dookoła Powiatu Poznańskiego, 

− tworzenie nowych tras rowerowych na obszarze miasta z wykorzystaniem walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych, 

− tworzenie towarzyszącego istniejącym i nowym trasom rowerowym zaplecza 

gastronomicznego i miejsc sprzyjających odpoczynkowi na szlaku; 

• turystyka kulturowa : 

Rozwój turystyki kulturowej powinien zakładać: 

− wyznaczanie szlaków łączących ze sobą miejsca atrakcyjne pod względem historyczno-

kulturowym (atrakcyjna zabudowa przemysłowa Lubonia, tereny dawnego hitlerowskiego 

obozu w Luboniu śabikowie, świątynie, itp.), właściwe i czytelne ich oznakowanie, 

− tworzenie towarzyszącego zaplecza umoŜliwiającego odpoczynek oraz bazy 

gastronomiczne, 

− zróŜnicowanie moŜliwych form dojazdu do obiektów i obszarów godnych zwiedzania 
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(dojścia piesze, dojazdy dla samochodów, drogi dla rowerów). 

Miasto Luboń ukierunkowuje się na rekreację i wypoczynek dla własnych mieszkańców 

tzw. wypoczynek „po pracy” i weekendowy. Tworzenie ścieŜek pieszych z przystankami 

wzbogaconymi małą architekturą, tworzenie w mieście „zielonych korytarzy” dla ruchu pieszego 

i rowerowego oraz budowa nowoczesnych obiektów sportowych to kierunki, które podniosą 

atrakcyjność miasta i poprawią jakość Ŝycia jego mieszkańców. 

6. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI 

6.1. Komunikacja drogowa 

Rozwój układu komunikacyjnego miasta Luboń opierał się będzie na istniejących  

i projektowanych lokalnych i ponadlokalnych drogach tranzytowych. Obsługa komunikacyjna 

miasta Luboń odbywać się będzie przez drogi dojazdowe z włączeniem do autostrady na 

węzłach drogowych Dębina i Komorniki. 

Głównymi osiami stanowiącymi połączenia tranzytowe ponadlokalne będą: droga 

wojewódzka nr 430 oraz nowoprojektowana Droga Południowa. 

Proponuje się, aby ruch tranzytowy lokalny, łączący główne osie komunikacyjne, oprzeć na 

drogach mających stanowić tzw. „obwodnicę zewnętrzną” miasta. NaleŜą do nich ulice: Unijna, 

Dębiecka, Traugutta, Nowiny. Realizacja idei „obwodnicy zewnętrznej” uzaleŜniona jest od 

kontynuacji układu drogowego na terenie miasta Poznania i gminy Komoroniki. Postuluje się 

aby docelowy przebieg został skorelowany w opracowaniach planistycznych poszczególnych 

gmin. Uzupełniający ruch tranzytowy lokalny, którego zadaniem będzie odprowadzanie ruchu 

z poszczególnych kwartałów mieszkaniowych oparty będzie o istniejące ulice: Kościuszki, 

śabikowską, Powstańców Wielkopolskich, 11 Listopada od skrzyŜowania z Traugutta 

w kierunku gminy Komorniki, Jana III Sobieskiego, Krętą, Poznańską, Polną wraz 

z nowoprojektowanymi drogami: przedłuŜeniem ulicy Poprzecznej w kierunku południowym 

i ulicą Nowe Kotowo. 

Docelowe klasy dróg zostaną określone w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego stosownie do kompleksowej koncepcji rozwoju sieci drogowej i organizacji 

ruchu. Przewiduje się, iŜ drogi tranzytowe ponadlokalne, w szczególności droga wojewódzka 

nr 430 oraz nowoprojektowana Droga Południowa, docelowo posiadać będą klasę G lub G/Z, 

natomiast  drogi  tranzytowe lokalne klasę G, Z lub L.  
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Przy projektowaniu obiektów budowlanych lokalizowanych przy drogach naleŜy wziąć pod 

uwagę strefę uciąŜliwości drogi dla sąsiadujących z nią obszarów oraz dopuszczalne odległości 

obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni, określone w przepisach odrębnych. 

W Studium przyjęto zasady kształtowania układu uliczno-drogowego opartego o następujące 

ogólne załoŜenia: 

− w ciągu Drogi Południowej naleŜy zagwarantować bezkolizyjne przejście pod torami 

kolejowymi i trasą wojewódzką 430; 

− lokalizacja nowych skrzyŜowań powinna uwzględniać załoŜenia wynikające z warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

w szczególności w zakresie odległości pomiędzy sąsiednimi skrzyŜowaniami; 

− naleŜy modernizować ulice w granicach miasta w celu przystosowania ich standardu do 

przewidzianej nowej klasy dróg, oraz przebudować rondo przy ulicy śabikowskiej; 

− naleŜy dąŜyć do wyeliminowania ruchu tranzytowego ponadlokalnego z wewnętrznego 

układu komunikacyjnego miasta; 

− naleŜy wyciszyć ruch na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej w szczególności 

w obrębie ulic Kościuszki, 11 Listopada, Buczka, Wojska Polskiego poprzez zmianę 

organizacji ruchu (sygnalizację świetlną, ograniczniki ruchu itp.). 

Dla poprawy warunków komunikacji autobusowej w Luboniu, będącej składową 

komunikacji drogowej, niezbędna jest sukcesywna wymiana taboru oraz zwiększenie 

częstotliwości kursowania pojazdów. Postulat ten dotyczy przedsiębiorstwa „Translub”, które 

jest podstawą komunikacji autobusowej w Luboniu. Pozostałe środki komunikacji autobusowej 

pochodzą z zewnątrz – z innych gmin i nie podlegają ocenie i ukierunkowaniu w niniejszym 

Studium. 

Wymiana taboru i zwiększenie częstotliwości kursowania nie będzie mogło się obyć bez 

korekty cennika świadczonych usług. Na chwilę obecną dla mieszkańców Lubonia stosowane są 

wysokie ulgi i zwolnienia z opłat, które naleŜy zweryfikować.  

Właściwie kształtowana polityka parkingowa miasta Luboń powinna prowadzić do 

zapewnienia miejsca dla parkowania pojazdów przy zastosowaniu technologii pozwalających na 

zminimalizowanie terenochłonności parkingów i garaŜy. W przypadku realizacji nowych 

parkingów placowych w rejonie centrum Lubonia i na terenie osiedli zabudowy wielorodzinnej, 

postuluje się, aby ich lokalizacja została ustalona w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Proponuje się, aby indywidualne miejsca postojowe i garaŜowe, w miarę 
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moŜliwości, zastępować wprowadzaniem wielopoziomowych parkingów. NaleŜy równieŜ dąŜyć, 

aby w ramach nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zapewnić miejsca 

ostojowe dla samochodów w części podziemnej budynków. W ramach rozwoju i modernizacji 

sieci komunikacyjnej miasta naleŜy równieŜ dąŜyć do rozwoju systemu ulic parkingowych. 

6.2.  Komunikacja kolejowa 

Na terenie miasta utrzymana będzie komunikacja kolejowa na linii nr 271 (E59) relacji 

Poznań – Wrocław oraz na linii nr 357 relacji Poznań – Sulechów. Zgodnie z postanowieniem 

„Umowy europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych” (AGC) (Genewa, 31 

maja 1985 r.) przewidywana jest modernizacja linii kolejowych w celu podniesienia prędkości 

dopuszczalnej do 160 km/h dla pociągów pasaŜerskich i prędkości 120 km/h dla pociągów 

towarowych. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2008-2012. 

Modernizacja linii przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania kolei w zakresie hałasów. 

Projekt ten, oprócz planowanych przejazdów drogowych powinien uwzględniać renowację 

istniejących oraz lokalizację nowych bezkolizyjnych przejść dla pieszych, których postulowane 

rozmieszczenie wskazano na rysunku Studium.  

W związku z planowaną modernizacją linii kolejowej E59 przewiduje się wzrost dynamiki 

ruchu towarowego i pasaŜerskiego regionalnego oraz ponadregionalnego. Polityka miasta 

w zakresie komunikacji kolejowej dotyczyć powinna współpracy z samorządem wojewódzkim 

lub stworzenie odrębnego systemu kolejowego opartego na lekkim taborze obsługującego 

aglomerację poznańską. Pozwoli to na dostosowanie częstotliwości połączeń kolejowych oraz 

przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności komunikacji kolejowej 

w stosunku do komunikacji samochodowej, w szczególności na trasie Poznań – Luboń, 

stosownie do wzrastających potrzeb mieszkańców Lubonia. Przy projektowaniu obiektów 

budowlanych lokalizowanych przy linii kolejowej naleŜy wziąć pod uwagę strefę uciąŜliwości 

dla sąsiadujących z nią obszarów oraz dopuszczalne odległości obiektów budowlanych od 

zewnętrznej krawędzi toru, określone w przepisach odrębnych. 

 

6.3. Kształtowanie systemu ścieŜek rowerowych 

Kierunek rozwoju systemu ścieŜek rowerowych ma na celu przede wszystkim poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności komunikacyjnej. NieduŜa rozległość 

przestrzenna miasta Luboń sprzyja uŜytkowaniu roweru i moŜe stanowić przesłankę do rozwoju 
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komunikacji rowerowej. 

ŚcieŜki rowerowe w mieście muszą uwzględniać: 

− połączenie miejsc zamieszkania ze szkołami, miejscami pracy i obiektami handlowo – 

usługowymi, 

− połączenie miejsc zamieszkania z terenami wypoczynku i rekreacji, 

− warunki techniczne wynikające z przepisów odrębnych. 

Na rysunku Studium przedstawiono proponowane główne kierunki przebiegu ścieŜek 

pieszo - rowerowych. Przewiduje się podział tras rowerowych na drogi o charakterze 

tranzytowym i rekreacyjnym. Proponowane drogi rowerowe tranzytowe wyznaczone zostały 

w powiązaniu z głównymi drogami miejskimi. Są to drogi w ciągu ulic: Dworcowej, 

śabikowskiej, Kołłątaja, Poprzecznej, Traugutta, Nowiny oraz w ciągu projektowanej Trasy 

Południowej.  

Pozostałe drogi pieszo – rowerowe mają charakter ciągów łączących ze sobą tereny zieleni 

urządzonej oraz usług sportu i rekreacji. NajwaŜniejsze kierunki tych połączeń to ciągi pieszo – 

rowerowe w rejonie Strumienia Junikowskiego, doliny Bocianki, doliny śabianki, w rejonie 

Warty i „Kocich Dołów” w połączeniu z centrum Lubonia. 

Wskazane na rysunku Studium kierunki powiązań ciągów pieszo – rowerowych naleŜy 

traktować jako postulowane, a ich ostateczny przebieg zaleŜeć będzie od moŜliwości spełnienia 

warunków technicznych przewidzianych w przepisach odrębnych, oraz ustaleń miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

7. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

7.1. Zasady rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę  

Przewiduje się rozwój sieci wodociągowej i dalsze zaopatrzenie w wodę mieszkańców 

miasta Luboń w oparciu o istniejący i projektowany system zaopatrzenia w wodę przez Spółkę 

Aquanet Poznań.  

Utrzymuje się istniejący system wodociągowy miasta Luboń z koniecznością 

przeprowadzania bieŜących remontów i modernizacji oraz uzupełnienia braków w istniejącej 

sieci. W następstwie rozwoju budownictwa zarówno mieszkaniowego, usługowego 

i produkcyjnego rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Lubonia będzie nieunikniona. 
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Rozwój sieci wodociągowej miasta Luboń naleŜy kontynuować w oparciu o wytyczne zawarte 

w „Skróconej koncepcji zaopatrzenia w wodę miasta Luboń” opracowanej przez Aquanet S.A. 

w 2007 r. oraz innych koncepcjach programowo-przestrzenych rozwoju wodociągów 

aglomeracji poznańskiej. 

Ze względu na niedostateczne ciśnienie wody w punktach czerpalnych, w szczególności 

w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego, Kościuszki i Buczka, przewiduje się wzmocnienie 

istniejącej sieci przez projektowaną magistralę wodociągową tzw: „magistralę centralną”Φ1400 

oraz projektowane wariantowo wodociągi. Przebieg „magistrali centralnej” od Poznania 

prowadzony jest w pasie drogowym nowoprojektowanej drogi Nowe Kotowo, ul. śabikowską, 

przez teren centrum Lubonia i dalej doliną cieku Bocianki w stronę Mosiny. Jako optymalny 

uznany został wariant, który przewiduje dodatkowe zasilenie poprzez wodociąg Φ300 

z przejściem pod rzeką Wartą, a następnie na północ od zakładów chemicznych do ul. Armii 

Poznań, i dalej ul. Ogrodową do Ul. Fabrycznej/Jana III Sobieskiego. Wodociąg zasilany będzie 

od strony magistrali wschodniej (z terenu miejscowości Czapury, gmina Mosina) 

Przedstawione na rysunku studium przebieg projektowanej magistrali centralnej oraz 

projektowanego wodociągu naleŜy traktować jako orientacyjny. Realizacja tych przedsięwzięć 

zaleŜeć będzie od planów inwestycyjnych spółki Aquanet S.A. i zostanie uszczegółowiona 

w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń. 

7.2. Zasady rozwoju systemów utylizacji ścieków 

7.2.1. Kanalizacja sanitarna 

Przewiduje się rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i dalsze odprowadzanie ścieków 

w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez Spółkę 

Aquanet S.A. Docelowo przewiduje się odprowadzenie ścieków z całego obszaru miasta Luboń 

do zorganizowanej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 

w Koziegłowach. Jedynie z obszaru w rejonie ulic Owsianej i Krętej ścieki tłoczone będą do 

oczyszczalni ścieków w Łęczycy, gmina Komorniki. Rozwój sieci naleŜy oprzeć na opracowanej 

w 1998r. „Koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej miasta Lubonia” oraz innych 

koncepcjach programowo-przestrzennych dla poszczególnych rejonów Lubonia.  

Jako priorytetowe do włączenia do istniejącego systemu proponowane są tereny 

zurbanizowane, na których ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. Zaliczono 

do nich rejon Lasku Górnego, Lasku Dolnego oraz centrum Lubonia. Dla nowoprojektowanych 
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terenów przeznaczonych pod zabudowę postuluje się realizować nową zabudowę 

po wyposaŜeniu terenu w urządzenia oczyszczające i sieci kanalizacji sanitarnej. 

NajwaŜniejszymi elementami rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie rozbudowa 

kolektora Wirskiego Φ800mm, budowa projektowanego kolektora Junikowskiego II Φ1400mm 

oraz projektowanego kolektora Junikowskiego Południowego Φ1200mm.  

Kolektor Junikowski II projektowany jest jako druga nitka istniejącego kolektora 

Junikowskiego, która biegnie na północ od pasa drogowego autostrady na odcinku od ul. Dolna 

Wilda do ul. Opolskiej. Na niektórych odcinkach trasy projektowany kolektor zastąpi kolektor 

istniejący, a na innych odcinkach stanowić będzie jego uzupełnienie. Przebieg projektowanego 

kolektora Junikowskiego Południowego na terenie miasta Luboń prowadzony jest w pasie 

drogowym projektowanej drogi Nowe Kotowo, dalej równolegle do pasa drogowego autostrady 

po stronie północnej do komory zlewczej w ul. Opolskiej, wspólnej z Kolektorem Junikowskim 

II. 

7.2.2. Kanalizacja deszczowa 

Przewiduje się zachowanie sieci melioracji podstawowej i rozwój sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie miasta Luboń. Dla zapewnienia pełnej obsługi miasta Luboń przez system 

kanalizacji deszczowej niezbędne będzie opracowanie kompleksowej koncepcji uwzględniającej 

juŜ istniejącą sieć oraz rozbudowę sieci drogowej miasta i urbanizowanie terenów wolnych od 

zabudowy. 

Wody opadowe z głównych ciągów komunikacyjnych, terenów zabudowanych intensywnie 

oraz placów składowych i obiektów przemysłowych powinny być odprowadzane siecią 

kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków lub do gruntu po ich wcześniejszym 

podczyszczeniu. Odprowadzenie wód deszczowych z terenów zabudowy mieszkaniowej 

(w szczególności rezydencjonalnej) moŜliwe jest do gruntu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony wód. 

7.3. Kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w energię elektryczną 

Utrzymuje się zaopatrzenie w energię elektryczną miasta Luboń z linii wysokiego napięcia 

110kV relacji GPZ Poznań – Południe (Czapury) - GPZ Plewiska, poprzez stację 

transformatorową GPZ 110kV/15kV zlokalizowaną w sąsiedztwie ul. Nowiny, dalej linie 

napowietrzne i kablowe średniego napięcia 15kV oraz za pośrednictwem stacji 

transformatorowych słupowych i naziemnych 15/0,4 kV. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOŃ 

 
 

 110 

na energię elektryczną naleŜy uwzględnić konieczność rozbudowy sieci. 

Zgodnie z przepisami odrębnymi naleŜy zachować pasy ochronne dla linii 110kV wolne od 

zabudowy mieszkaniowej i stałego pobytu ludzi z ograniczeniem innych typów zabudowy. 

W zaleŜności od wysokości zawieszenia przewodów jest to pas o szerokości ok. 30-40 m. 

szczegółowe ustalenia dla pasów ochronnych związanych z liniami energetycznymi wysokiego 

napięcia 110kV określone zostaną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Odbiorcy, których moc zapotrzebowana przekracza 300 KW, winni być zaopatrywani 

w energię elektryczną poprzez stacje konsumentowe realizowane na ich posesjach. Dla 

zapewnienia właściwych standardów zaopatrzenia w energię elektryczną niezbędna jest 

modernizacja stacji transformatorowych na terenie miasta. Dla zabezpieczenia wzrastającego 

zapotrzebowania na energię elektryczną oraz dostarczenia prądu dla terenów planowanych pod 

zainwestowanie, niezbędne jest przeznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego powierzchni pod stacje transformatorowe 15/0,4 kV średniego napięcia. NaleŜy 

realizować stacje transformatorowe typu miejskiego o wysokich walorach architektonicznych 

lub nowoczesne stacje małokubaturowe lokalizowane w ramach przestrzeni publicznej. 

Konieczna będzie sukcesywna modernizacja i stopniowa wymiana sieci napowietrznych na 

kablowe w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej. Nowe - projektowane linie 

energetyczne naleŜy realizować jako skablowane podziemne. 

NaleŜy promować energię elektrycznej pochodzącą z odnawialnych źródeł. Na terenie miasta 

wiodącą w tym zakresie moŜe być technologie wytwarzania energii w oparciu o energię 

słoneczną. Na terenie miasta nie ma moŜliwości produkcji energii elektrycznej w oparciu 

o elektrownie wodne, biomasę ani tzw. „farmy wiatrowe”.  

7.4. Kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w gaz 

Dla zaopatrzenia większej ilości mieszkańców Lubonia w gaz moŜliwe jest zwiększenie 

poboru tego surowca dzięki bliskości stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia przy ulicy 

Głogowskiej w Poznaniu, która poprzez stację przy ul. Granicznej zaopatruje część miasta. 

Jednak w przypadku zagospodarowywania zabudową terenów na południu i południowym-

zachodzie niezbędna będzie rozbudowa istniejącej sieci gazociągowej. Konieczna rozbudowa 

infrastruktury przewidywana jest w planach rozwoju Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej S.A. 

Będzie to działanie konieczne w dalszej perspektywie dla umoŜliwienia rozwoju małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła i usług. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOŃ 

 
 

 111 

7.5. Kierunki rozwoju systemu ogrzewania (ciepłownictwo) 

Na terenie miasta Luboń utrzymuje się istniejący system ciepłownictwa oparty na kotłowni 

grupowej i kotłowniach indywidualnych.  

Sieć ciepłownicza obsługuje w szczególności tereny zabudowy wielorodzinnej stanowiącej 

zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej. Postuluje się rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu obsługi 

nowych terenów zorganizowanej zabudowy wielorodzinnej w szczególności zlokalizowanej 

w rejonie centrum Lubonia. 

Na terenie miasta naleŜy dąŜyć do zmiany sposobu ogrzewania przy zastosowaniu czystych 

paliw energetycznych takich jak olej opałowy, gaz płynny ale teŜ nowoczesnego spalania drewna 

i jego odpadów. Zaleca się stosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania 

energii ze źródeł niskotemperaturowych (pompy cieplne) i energii słonecznej. NaleŜy takŜe 

dąŜyć do zmniejszania zapotrzebowania na energię cieplną w wyniku postępującej 

termorenowacji budynków, co przyczyni się do wyraźnego oszczędzania energii. 

7.6. Zasady zagospodarowania odpadów 

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych naleŜy prowadzić zgodnie 

z przepisami wynikającymi z Ustawy o odpadach,  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach,  oraz  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń. 

Przewiduje się kontynuację polityki w zakresie wywozu odpadów poza teren miasta 

w szczególności na wysypisko zlokalizowane w miejscowości Czmoń, gmina Kórnik. Miejski 

system oczyszczania miasta powinien być zgodny z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. 

Ze względu na rozwój gospodarczy i coraz większą liczbę mieszkańców ilość 

produkowanych rocznie odpadów w Luboniu sukcesywnie wzrasta. Dla lepszego 

zagospodarowania odpadów i z powodu ograniczonych moŜliwości składowania konieczna jest 

ich świadoma segregacja juŜ na poziomie indywidualnego gospodarstwa domowego. Aby 

realizować program oparty o segregację odpadów naleŜy podjąć pracę w celu uświadamiania 

w tym względzie społeczeństwa. Konieczne jest podjęcie działań edukacyjnych w szkołach, 

podjęcie szkoleń dla przedstawicieli gminy i rad osiedli, prowadzenie kampanii reklamowych 

(poprzez ulotki i filmy reklamowo-szkoleniowe), prowadzenie konkursów dla dzieci 

i młodzieŜy, odczytów i sympozjów. 
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7.7. Kierunki rozwoju telekomunikacji 

Na terenie miasta Luboń rozwijany jest podstawowy system telekomunikacyjny 

zapewniający łączność telefoniczną dla mieszkańców i podmiotów działających na ich terenie. 

W celu zapewnienia dostatecznego nasycenia i dostępu do usług telekomunikacyjnych, a takŜe 

zapewnienia ich wysokiej jakości naleŜy dąŜyć do wprowadzenia na teren Lubonia jak 

największej liczby operatorów telekomunikacji przewodowej zwiększającą konkurencję. 

Na terenie gminy rozwijana jest telekomunikacja bezprzewodowa (GSM) z nadajnikami 

naziemnymi w kilku systemach. W przypadku telefonii komórkowej wymagającej realizacji 

masztów stacji bazowych naleŜy dąŜyć do takiego ustalania ich lokalizacji, aby ograniczyć do 

minimum negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz krajobraz przyrodniczy i kulturowy. 

Szczegóły lokalizacji masztów telekomunikacyjnych ustalić naleŜy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dla terenów o wiodącej funkcji 

produkcyjno-usługowej oraz terenów obsługi technicznej miasta. Ponadto na terenie miasta 

przewidziano realizację linii światłowodowych, umoŜliwiających połączenia cyfrowe. 

W związku z szybkim rozwojem komputerowych systemów sieciowych o charakterze 

globalnym (Internet), naleŜy przewidzieć konieczność rozwoju infrastruktury 

telekomunikacyjnej, której realizacja winna być skoordynowana z innymi sieciami – naleŜy 

przewidzieć stosowne pasy, kanały w ramach przestrzeni publicznych (ulic i dróg). 

Władze samorządowe miasta Lubonia planują organizację projektu pod roboczą nazwą  

e- Luboń. Jego realizacja będzie opierała się o powszechny bezprzewodowy dostęp do Internetu 

na terenie miasta (hotspoty) oraz kompleksową informatyzację instytucji publicznych. 

Podczas opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego naleŜy 

uwzględniać nadziemne i podziemne urządzenia telekomunikacyjne pozostające w zarządzie 

Regionalnego Węzła Łączności Poznań wraz z ich strefami ochronnymi.  

8. KIERUNKI ROZWOJU CMENTARNICTWA 

Na terenie miasta Luboń znajdują się dwa cmentarze: przy zbiegu ulic Cmentarnej 

i Traugutta oraz przy drodze wojewódzkiej nr 430 (ulica Armii Poznań). Oprócz cmentarzy 

wskazanych na rysunku Studium nie przewiduje się wyznaczania nowych lokalizacji, 

zarezerwowany jest teren na poszerzenie cmentarza parafialnego w rejonie ul. Bocznej. Zakłada 

się równieŜ, Ŝe na istniejących cmentarzach, o ile przepisy szczególne na to pozwalają, powinny 

nadal odbywać się pochówki tradycyjne. NaleŜy rozwaŜyć moŜliwość lokalizowania takŜe na 
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cmentarzach kolumbariów lub wyznaczenia kwater dla pochówków w urnach. 

 

9. POLITYKA PRZESTRZENNA 

9.1. Zasady kształtowania polityki przestrzennej w mieście Luboń 

Określone w niniejszym Studium zasady gospodarowania przestrzenią stanowią wolę władz 

miasta Luboń – wytyczają politykę przestrzenną. 

Polityka przestrzenna określona w Studium stanowi wytyczne koordynacyjne dla 

prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu dla obszarów nieposiadających opracowanego planu miejscowego. 

Polityka przestrzenna miasta Luboń odnosi się do czterech kierunków zrównowaŜonego 

rozwoju: 

• kształtowania środowiska mieszkaniowego, 

• budowy rynku pracy związanego z obsługą produkcji i usługami wraz z funkcjami 

towarzyszącymi, 

• tworzenia oferty wypoczynku i sportu, 

• ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.  

KaŜdy z ww. kierunków tworzy odpowiednie elementy struktury przestrzennej, przenikające 

się wzajemnie. śadnego z elementów struktury przestrzennej nie moŜna rozpatrywać 

i kształtować w oderwaniu od całości, jaką jest przestrzeń miasta, łącznie z jej wszystkimi 

składnikami, w tym środowiskiem przyrodniczym i człowiekiem. 

Realizacja polityki przestrzennej, jej sprawność i skuteczność bazuje na fachowości, 

organizacji i prawidłowej atmosferze pracy słuŜb administracji samorządowej, umiejętności 

włączania róŜnych podmiotów do wspólnych działań. 

Polityka przestrzenna miasta musi takŜe mieć na celu: 

A. rozwój ekologiczny: 

− ochrona powierzchni ziemi, 

− ochrona wód, 

− ochrona powietrza; 
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B. rozwój kulturowy: 

− ochrona obiektów zabytkowych, 

− ochrona krajobrazu kulturowego, 

− harmonijne kształtowanie nowej zabudowy dostosowanej do skali i charakteru istniejącej 

zabudowy; 

C. rozwój społeczno-gospodarczy: 

− rozwój budownictwa mieszkaniowego, 

− rozwój usług podstawowych, bytowych, 

− rozwój usług ponadlokalnych (wyspecjalizowanych), 

− wzrost aktywności i koniunktury gospodarczej, 

− rozwój komunikacji, 

− rozwój infrastruktury technicznej. 

Efektem docelowym polityki przestrzennej prowadzonej przez Burmistrza Lubonia jest obraz 

dobrze funkcjonującego miasta jako: 

− przestrzeni, w której Ŝyją, mieszkają, pracują i wypoczywają jej mieszkańcy, ocenianej na 

podstawie jakości Ŝycia, 

− przestrzeni krajobrazowo – estetycznej, odbieranej w kategoriach wizualnych i odczuwanej 

w bezkonfliktowym funkcjonowaniu struktur i powiązań, 

− miejsca, w którym realizuje się Ŝyciowe cele, 

− waŜnego ogniwa w regionalnym systemie przyrodniczym i osadniczym. 

9.2. Program działań związanych z realizacją polityki przestrzennej  

Dla określenia programów działań związanych z polityką rozwoju miasta Luboń 

wprowadzono umowny podział przestrzeni gminy na strefy funkcjonalno - przestrzenne tj. strefy 

zarządzania, wydzielając cztery kategorie obszarów, dla których wskazano stosowne formy 

ochrony, niezbędne działania związane z utrzymaniem poŜądanej kondycji tych obszarów, czy 

ograniczenia w gospodarce. 

Podstawowymi kryteriami wydzielania stref funkcjonalno – przestrzennych były: 

− zastany stan środowiska przyrodniczego, 

− jakość środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu, którą naleŜy zachować, 

wzmocnić lub przywrócić,  

− stopień urbanizacji. 
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W efekcie prac projektowych podzielono miasto Luboń na następujące strefy funkcjonalno – 

przestrzenne: 

A/ główne obszary koncentracji funkcji centrotwórczych krystalizujące przestrzeń miasta 

wraz z kierunkami powiązań – stanowią je tereny zlokalizowane w nowym centrum 

Lubonia oraz istniejące i planowane lokalne centra miejskie; 

B/ strefa rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej; 

C/ strefa rozwoju działalności gospodarczej; 

D/ strefa stanowiąca szkielet przyrodniczy miasta z towarzyszącą funkcją sportu i rekreacji.  

Przyjęte zasady i rygory odnoszą się do działań ochronnych i gospodarczych oraz dotyczą: 

− podejmowania ochrony typu konserwatorskiego w stosunku do wydzielonych obszarów 

i obiektów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, 

− podejmowania działań hamujących procesy niszczące oraz podejmowania działań 

rehabilitacyjnych i wzbogacających ekosystemy,  

− utrzymywania racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do określonych obszarów 

otwartych, 

− prowadzenia racjonalnego uŜytkowania obszarów zurbanizowanych, 

− podejmowania specjalnych rygorów w stosunku do uciąŜliwych elementów 

zagospodarowania lub uŜytkowania. 

Dla tak załoŜonego rozwoju sprecyzowano następujące programy działań: 

A. w zakresie ochrony środowiska: 

1) Przygotowanie szczegółowego programu ochrony i wzbogacania środowiska bazującego 

na specjalistycznych opracowaniach ekologów i przyrodników, w tym inwentaryzacji 

przyrodniczej, programu ochrony i kształtowania zieleni.  

2) Opracowanie programu rozwoju sieci infrastruktury technicznej w miarę postępującej 

urbanizacji nowych terenów miasta, w tym rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej; pomoc 

finansowa dla indywidualnych inwestorów. 

3) Propagowanie idei i udoskonalanie systemu segregacji odpadów i kompostowania 

odpadów organicznych. Rozwój zorganizowanego odbioru odpadów. 

4) Egzekwowanie od uciąŜliwych zakładów likwidacji uciąŜliwości z nakazem 

zagospodarowania zielenią izolacyjną granic działki. 

5) Opracowanie programu wprowadzania pasów zieleni przydroŜnej i izolacyjnej. 

Kształtowanie korytarzy i uŜytków ekologicznych. 
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6) Prowadzenie prac rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych na istniejących terenach zielonych. 

Włączenie tych terenów do systemu powiązań przyrodniczo – ekologicznych miasta. 

7) Hamowanie procesów degradacji gleb poprzez nadzór nad prawidłową strukturą łąk 

i zadrzewień. 

8) Stymulowanie inicjatyw społecznych na rzecz działań proekologicznych. Propagowanie 

i prowadzenie edukacji ekologicznej, uzyskiwanie środków na cele edukacji, objęcie 

programem dzieci w wieku szkolnym, organizowanie spotkań. 

B. w zakresie zapewnienia elementarnych potrzeb ludności dotyczących mieszkania 

i usług, pracy i wypoczynku: 

1) Przygotowanie terenów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej 

poprzez: 

− opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  

− wykup i urządzenie niezbędnych dróg publicznych; 

− uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną; 

− budowa infrastruktury społecznej (oświata, zdrowie, kultura), ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju bazy przedszkolnej oraz szkolnictwa podstawowego, 

gimnazjalnego;  

− urządzenie terenów zieleni oraz terenów rekreacji w zieleni; 

− podnoszenie estetyki zabudowy poprzez działalność doradczą i promocyjną. 

2) Modernizacja, konserwacja i rozwój miejskiej sieci drogowej oraz infrastruktury 

technicznej, w tym oświetlenia ulic. 

3) Działania na rzecz poprawy wyposaŜenia terenów osadniczych w usługi podstawowe – 

bytowe. 

4) Udostępnienie terenów dla rozwoju róŜnorodnych form sportu i wypoczynku, w tym 

urządzanie parków miejskich, wzbogacanie i realizacja nowej oferty obiektów i urządzeń 

sportu i rekreacji. Promocja gminy w tym zakresie celem pozyskiwania inwestorów. 

C. podniesienie rangi miasta Luboń w systemie osadniczym – ośrodek o znaczeniu 

lokalnym w administracji i usługach: 

1) Promocja miasta jako atrakcyjnego miejsca inwestowania w dziedzinie usług 

adresowanych do lokalnej społeczności, w szczególności usług oświaty, zdrowia i kultury 

oraz handlu, gastronomii i rzemiosła. 

2) Przygotowanie bogatej oferty terenów dla róŜnorodnego rodzaju inwestycji. 
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3) Przygotowanie planistyczne gospodarowania w przestrzeni.  

4) Podjęcie działań na rzecz budowy nowych połączeń komunikacyjnych oraz podniesienia 

standardu wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną, umoŜliwienie korzystania 

z przygotowanej oferty takŜe dla mieszkańców sąsiednich gmin. 

9.3. Zasady organizowania i koordynowania inwestycji oraz gospodarowania 

terenami  

Zasadniczy wpływ na efekt gospodarowania przestrzenią ma przyjęcie do ścisłego 

stosowania następujących zasad: 

− koncentrowanie inwestycji infrastrukturalnych poszczególnych branŜ w jednym czasie 

w ramach określonego kwartału, co pozwoli na uzyskanie lepszego i szybszego efektu 

w zagospodarowaniu przestrzeni; 

− sukcesywne dokonywanie analizy potrzeb przeprowadzania postępowań scaleniowych 

celem uzyskiwania poprawnej i efektywnej struktury własnościowej i przestrzennej; 

− konieczność dokonywania analizy potrzeb, w tym finansowych w sferze publicznej, której 

realizacja musi być podejmowana w związku z uruchamianiem nowych terenów rozwoju 

przestrzennego; 

− konieczność koncentrowania wysiłku inwestycyjnego i finansowego w pierwszym rzędzie 

na gruntach zasobowych miasta. 

9.4. Zasady gospodarowania nieruchomościami gminnymi  

(tworzenie gminnego zasobu nieruchomości)  

Zgodnie z art. 24. ustawy o gospodarce do gminnego zasobu nieruchomości naleŜą 

nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w uŜytkowanie 

wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem uŜytkowania wieczystego gminy.  

Gminny zasób nieruchomości stanowią równieŜ nieruchomości, które po dniu wejścia 

w Ŝycie ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

1) zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w uŜytkowanie wieczyste gminy, 

2) zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy, 

3) stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny, albo co do których gmina 

uzyskała w tym trybie prawo uŜytkowania wieczystego, 

4) stanowiły własność gminy i w stosunku, do których po tym dniu wygasło prawo 
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uŜytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub uŜytkowania, 

5) pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz 

zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych, 

6) stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się, 

7) zostały nabyte w drodze pierwokupu, 

8) zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów, 

9) zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych. 

Gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwoju miasta 

i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa 

mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, 

a takŜe na realizację celów publicznych.  

Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin.  

Cele publiczne wskazuje wspomniana juŜ ustawa o gospodarce nieruchomościami, 

w studium wzięto pod uwagę takŜe zadania publiczne określone w art. 7 ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz zadania przewidziane ustawą o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

Proces realizacji polityki przestrzennej winien być na bieŜąco monitorowany. Informacja 

o zagospodarowaniu przestrzennym i zmianach w nim zachodzących ma fundamentalne 

znaczenie dla prowadzenia optymalnej gospodarki przestrzennej. Celowym jest stworzenie, 

w niedalekiej przyszłości, systemu informacyjnego pozwalającego prowadzić tzw. monitoring 

zachodzących zmian w zagospodarowaniu miasta Luboń. Rzetelna i aktualna informacja na 

temat tych zmian pozwoli reagować władzom miasta na ewentualne zjawiska negatywne, 

pozwoli określić preferencje i harmonogram prac planistycznych i przedsięwzięć realizacyjnych. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

o charakterze strategicznym (ogólnym). Zapisy Studium są na tyle elastyczne, aby moŜna było 

uniknąć szybkiej ich dezaktualizacji. 

9.5. Zadania własne gminy wynikające ze Studium 

Gmina miejska, co wynika z jej zadań własnych, powinna zapewnić mieszkańcom przede 

wszystkim odpowiedni poziom usług podstawowych, czyli usług oświaty (szkoły podstawowe, 

gimnazja, przedszkola), opieki społecznej i usług zdrowia. Jak wynika z prognozy 
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demograficznej liczba dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym będzie wzrastać, dlatego konieczny 

jest dalszy rozwój infrastruktury oświatowej i sportowej. Wraz z rozwojem nowych osiedli 

miasta, w celu zapewnienia bliskiego dostępu pieszego i samochodowego do szkoły, szczególnie 

dla dzieci szkół podstawowych, istnieje potrzeba realizacji szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Osobnym zadaniem jest konieczność modernizacji budynków szkół podstawowych 

i gimnazjów w oparciu o długofalowy program w tym zakresie. 

Rozwój przestrzenny i ludnościowy miasta Luboń wymagać będzie realizacji nowych 

przychodni zdrowia towarzyszących rozwojowi terenów mieszkaniowych, przyjmując wskaźnik 

1 gabinet /1000 mieszkańców ogółem. Jednak ze względu na występującą tendencję 

podpisywania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez prywatne zespoły lekarzy 

trudno obecnie sprecyzować perspektywiczne zapotrzebowanie na ten typ usług podstawowych 

w zakresie zadań własnych gminy. 

W związku z rosnącą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym i pogłębiającym się 

wskaźnikiem starości demograficznej wzrosną zadania własne gminy związane z opieką 

społeczną nad ludźmi starszymi. Łączy się to nie tylko ze specyficzną opieką lekarską 

(gerontologia), ale takŜe zapewne ze zwiększonym zapotrzebowaniem na opiekunów 

społecznych i miejsca w domach opieki. 

9.6. Zadania słuŜące realizacji ponadlokalnych celów publicznych  

Zgodnie z art. 39 ust 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 

2003 r. w planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. W Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego dla terenu miasta Luboń nie umieszczono propozycji zadań 

rządowych i samorządowych słuŜących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Pomimo 

braku gminnych rejestrów zadań rządowych i samorządowych, do najwaŜniejszych zadań 

o charakterze ponadlokalnym naleŜy zaliczyć: 

1) z zakresu komunikacji:  

− modernizacja i rozbudowa drogi nr 430,  

− modernizacja linii kolejowej nr 271 (E59) relacji Wrocław-Poznań, 

− budowa tzw. Drogi Południowej łączącej docelowo drogę wojewódzką nr 430 z drogą 

krajową nr 5, 

− proponowane przekazanie wybranych dróg o charakterze ponadgminnym samorządowi 
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powiatowemu; 

2) z zakresu infrastruktury technicznej: 

− nie przewiduje się zadań ponadlokalnych z zakresu infrastruktury technicznej; 

 przez teren miasta Luboń przebiegać miała linia elektroenergetyczna 400kV relacji 

Poznań–Plewiska-Garaszewo-Ostrów, jednak operator sieci przesyłowych odstąpił od jej 

realizacji; 

3) z zakresu ochrony przyrody i rozwoju turystyki:  

− ochrona korytarza ekologicznego rzeki Warty, 

− uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 

− uruchomienie komunikacji wodnej na rzecze Warcie wraz z realizacją niezbędnej 

infrastruktury; 

4) z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: ochrona i renowacja zabytków na 

terenie miasta oraz renowacja najwartościowszych obiektów połoŜonych w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej miasta Luboń; 

5) z zakresu publicznych usług ponadlokalnych: rozwój szkolnictwa średniego zawodowego 

i policealnego oraz opieki społecznej. 

9.7. Stan opracowań planistycznych dla terenów miasta 

9.7.1. Opracowania planistyczne obowiązujące 

Na terenie miasta Luboń obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Luboń – Centrum”, zatwierdzony 

uchwałą nr XL/184/97 Rady Miasta Luboń z dnia 5 czerwca 1997 r. (Dz. U. Woj. 

Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 1997 r., nr 14, poz. 99), zmieniony nowym planem, 

wymienionym w punkcie 9 „Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w opracowaniu”, 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Luboń Północ”, zatwierdzony 

uchwałą nr XLI/218/2001 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2001 r. (Dz. U. Woj. 

Wielkopolskiego z 2001 r., nr 163, poz. 4528), zmieniony nowym planem, wymienionym 

w punkcie 8, 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lasek – Zachód”, zatwierdzony 
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uchwałą nr XXXIX/204/2001 Rady Miasta Luboń z dnia 25 października 2001 r. (Dz. U. 

Woj. Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2001 r., nr 147, poz. 3019), 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Lasek – Północ”, zatwierdzony 

uchwałą nr XXXIX/203/2001 Rady Miasta Luboń z dnia 25 października 2001 r. (Dz. U. 

Woj. Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2001 r., nr 146, poz. 2991), 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - teren poligonu poŜarniczego 

w Luboniu dla Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, zatwierdzony uchwałą 

nr VII/45/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Woj. 

Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2003 r., nr 70, poz. 1347), 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – teren cmentarza komunalnego przy 

ul. Armii Poznań w Luboniu, zatwierdzony uchwałą nr VI/41/2003 Rady Miasta Luboń 

z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2003 r., nr 69, 

poz. 1315), 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – teren zabudowy mieszkaniowej, 

działka nr 138 („stara szkoła”), przy ul. Jana III Sobieskiego, zatwierdzony uchwałą 

nr XIII/67/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 2003 r. (Dz. U. Woj. 

Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2003 r., nr 183, poz. 3416), 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lasek Dolny”, zatwierdzony 

uchwałą nr XXVI/126/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 30 września 2004 r. (Dz. U. Woj. 

Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2004 r., nr 155, poz. 3309), 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „śabikowo Zachód”, zatwierdzony 

uchwałą nr XXVI/127/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 30 września 2004 r. (Dz. U. Woj. 

Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2004 r., nr 155, poz. 3310), 

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lasek – Południe”, zatwierdzony 

uchwałą nr XXIX/137/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 9 grudnia 2004 r. (Dz. U. Woj. 

Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2005 r., nr 1, poz. 8), 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „śabikowo – Północ”, zatwierdzony 

uchwałą nr XXXVIII/183/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2005 r. (Dz. U. Woj. 

Wielkopolskiego z dnia 2 września 2005 r., nr 135, poz. 3784), 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Luboń Północ”, zatwierdzony 

uchwałą nr XXXIV/171/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz. U. 
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Woj. Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2005 r., nr 83, poz. 2348), 

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ul. Dworcowa”, zatwierdzony 

uchwałą nr XXXIX/189/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 

Woj. Wielkopolskiego z dnia 28 października 2005 r., nr 152, poz. 4169), 

14. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Luboń”, zatwierdzona uchwałą nr XLV/217/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 2 marca 

2006 r., 

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kościół - ul. Źródlana”, 

zatwierdzony uchwałą nr LI/247/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. 

Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 września 2006 r., nr 144, poz. 3508), 

16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Północ”, 

zatwierdzony uchwałą nr LIII/257/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 12 października 

2006 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r., nr 180), 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (stan na listopad 

2007 r.): 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Fosfory”, uchwała o przystąpieniu do 

sporządzania planu nr XXXVII/181/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 23 czerwca 2005r., 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tereny po WPPZ”, uchwała o 

przystąpieniu do sporządzenia planu nr XLVII/227/2006  Rady Miasta Luboń z  dnia 12 

kwietnia 2006 r. 

3) Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Luboń”, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr VI/37/2007 Rady Miasta 

Luboń z dnia 5 lutego 2007 r., 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń”, uchwała 

o przystąpieniu do sporządzania planu nr VII/41/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 1 marca 

2007 r. 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „śabikowo Centrum - Południe”, 

uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu nr VII/42/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 

1 marca 2007 r. 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „śabikowo Centrum - Północ”, 
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uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu nr VII/43/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 

1 marca 2007 r. 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”, uchwała 

o przystąpieniu do sporządzania planu nr VII/44/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 1 marca 

2007 r. 

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Luboń Północ”, uchwała 

o przystąpieniu do sporządzania planu nr VII/45/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 1 marca 

2007 r. 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum”, uchwała 

o przystąpieniu do sporządzania planu nr VII/46/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 1 marca 

2007 r. 

9.7.2. Obszary, dla których sporządzenie planu jest obowiązkowe i dla których gmina 

zamierza sporządzać plany.  

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w niniejszym 

Studium określono tereny, dla których miasto jest zobowiązane lub zamierza sporządzić 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

a. obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, to: 

− wyznaczone na rysunku Studium tereny połoŜone w południowo – zachodniej części 

miasta oraz w rejonie ulic Kościuszki  i Niezłomnych, wymagające przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości; 

− wyznaczone na rysunku Studium obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

− wyznaczone na rysunku Studium tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw docelowo 

przewidziane na cele usług sportu i rekreacji w zieleni; 

b. obszary, dla których miasto zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego,  to: 

− tereny historycznej i współczesnej zabudowy, dla której miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego powinien powstać ze względu na konieczność rehabilitacji i strategiczne 

znaczenie obszar dla ochrony dóbr kulturowych oraz rozwoju turystyki; 
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• obszar byłych Zakładów Ziemniaczanych, 

• obszar zakładów chemicznych „Luboń”, 

• obszar tzw. „Starego Lubonia”, 

− tereny stanowiące szkielet ekologiczny miasta; 

• obszar połoŜony na północ od autostrady A2, w rejonie Strumienia Junikowskiego, 

• obszar połoŜony na południe od autostrady A2, w rejonie Strumienia Junikowskiego, 

• obszar połoŜony w rejonie rzeki Bocianki. 

9.8. Tereny rozwojowe i obszary strategiczne 

W niniejszym Studium wyznaczono tereny, które pozwalają w sposób jakościowy rozwijać 

strukturę przestrzenną miasta Luboń. Rozwój miasta będzie dokonywał się na terenach juŜ 

zagospodarowanych, gdzie uzupełniana będzie zabudowa na jeszcze wolnych parcelach, 

wymieniana będzie zabudowa o niskich standardach uŜytkowych i złej kondycji technicznej, 

a takŜe prowadzona będzie rewaloryzacja, rehabilitacja i modernizacja zabudowy historycznej 

oraz modernizacja wartościowej zabudowy współczesnej cechującej się dobrym stanem 

technicznym i poziomem wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną. Tereny te powinny 

stopniowo zyskiwać coraz lepsze wyposaŜenie w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz mieć 

zapewnione udoskonalanie warunków obsługi komunikacyjnej (w tym parkowania 

samochodów). Konieczne jest kształtowanie przestrzeni miasta z uwzględnieniem właściwych 

wskaźników urbanistycznych, w szczególności w zakresie nasycenia kwartałów zabudowy 

mieszkaniowej funkcjami towarzyszącymi (zieleni, sportu i rekreacji oraz usług zaspokajających 

potrzeby mieszkańców). Jednocześnie poszczególne obszary funkcjonalne winny współtworzyć 

zwartą jednostkę miejską o spójnej sieci powiązań przyrodniczych i komunikacyjnych, 

w powiązaniu z gminami sąsiednimi.  

Tereny rozwojowe dla miasta Luboń zastały wyznaczone w uchwalonych miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego i w zatwierdzonych zmianach do tych planów. 

Niniejsze opracowanie uwzględnia zagospodarowanie i przeznaczenie terenów wynikające 

z planów miejscowych, rozwijając je w celu: porządkowania struktur przestrzennych 

i wykorzystania w szerszym zakresie układu komunikacyjnego i systemu infrastruktury 

technicznej. 

Na rysunku Studium określono zasięg rozwoju obszarów zurbanizowanych, które w całości 
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stanowią podstawowe tereny rozwojowe. W ich ramach znajdują się tereny juŜ zainwestowane 

i zagospodarowane, w których rozwój ilościowy moŜliwy jest tylko w niewielkim stopniu, 

ograniczony do wypełnienia wolnych działek i placów oraz przebudowy i rozbudowy 

istniejących obiektów. Prowadzi to do: 

− rozwoju jakościowego kwartałów miasta,  

− podnoszenia standardów zamieszkiwania i obsługi w zakresie infrastruktury społecznej 

i technicznej,  

− poprawy jakości i wizerunku (estetyki) środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

− poprawy jakości Ŝycia mieszkańców. 

Niezwykle istotnymi w polityce przestrzennej miasta są takŜe nowe tereny rozwojowe, które 

wymagają dalszych działań planistycznych, a w kolejności znacznych środków organizacyjnych 

i finansowych w celu przygotowania ich do realizacji. 

Na rysunku Studium określono kierunki rozwoju (funkcje wiodące), które oznaczono 

w następujący sposób: 

 
 

– tereny rozwoju wielofunkcyjnego centrum miasta 

 
 

– tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi 
usługami, 

 
 

– tereny rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej 
z towarzyszącymi usługami, 

 
 

– tereny rozwoju o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej 
z towarzyszącymi usługami, 

 
 

– tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

 
 

– tereny rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

 
 

– tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi 
usługami, 

 
 

– tereny rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

 
 

– tereny usług sakralnych, 

 
 

– tereny rozwoju usług sakralnych, 

 
 – tereny usług publicznych, 

 
 – tereny usług oświaty 
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– tereny rozwoju usług oświaty, 

 
 – tereny o wiodącej funkcji usługowej, 

 
 

– tereny rozwoju o wiodącej funkcji usługowej  

 
 

– tereny rozwoju o wiodącej funkcji usługowej w zieleni, 

 
 

– tereny usług sportu i rekreacji, 

 
 

– tereny rozwoju usług sportu i rekreacji, 

 
 

– tereny rozwoju usług sportu i rekreacji w zieleni, 

 
 

– tereny rozwoju o wiodącej funkcji komunikacji samochodowej i zieleni 
urządzonej z towarzyszącymi usługami, 

 
 

– tereny placów miejskich w zieleni, 

 
 

– tereny rozwoju placów miejskich z usługami publicznymi, 

 
 

– tereny o wiodącej funkcji produkcyjno-usługowej, 

 
 

– tereny rozwoju o wiodącej funkcji produkcyjno-usługowej, 

 
 

– teren poligonu poŜarniczego, 

 
 

– tereny rozwoju infrastruktury technicznej oraz usług, 

 
 

– tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw docelowo przewidziane na cele 
usług sportu i rekreacji w zieleni 

 
 

– tereny cmentarzy, 

 
 

– tereny zieleni, 

 
 – tereny rozwoju zieleni, 

 
 

– tereny zieleni leśno-parkowej, 

 
 – miejsce pamięci narodowej, 

 
 

– tereny wód śródlądowych, 

 
 – główny punkt zasilania, 

 
 

– wojskowy teren zamknięty,  
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– tereny kolei – tereny zamknięte. 

Ponadto na rysunku Studium wyznaczono następujące tereny i kierunki określone symbolami 

graficznymi oraz kolorami: 

 

 

– dopuszczenie alternatywnego kierunku zagospodarowania przestrzennego 
terenu 

 
 

– proponowany kierunek rozwoju systemu zieleni urządzonej i krajobrazowej, 

 
 

– proponowane uŜytki ekologiczne, 

 
 

– tereny produkcyjne proponowane do wprowadzenia nieuciąŜliwych funkcji, 

 
 

– postulowane strefy koncentracji usług, 

 
 

– tereny dla których dopuszcza się lokalizację wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy określonej w przepisach 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 
 

– obszary dla których istnieje obowiązek opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziału nieruchomości, 

 
 

– obszary dla których istnieje obowiązek opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 
 

– obszary dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, 

kierunki rozwoju sieci komunikacyjnej 

 
 

– drogi tranzytowe ponadlokalne, 

 
 

– drogi tranzytowe lokalne, 

  – drogi lokalne 

  – proponowane kierunki rozwoju ciągów pieszo-rowerowych, 

  – szlak wodny, 

Określone na rysunku Studium kierunki zmian w przeznaczeniu terenu oraz wiodące funkcje 

dla poszczególnych obszarów winny znaleźć odzwierciedlenie w sporządzanych miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Plany ustalą lokalizację innych funkcji 

towarzyszących i uzupełniających nie kolidujących z funkcją wiodącą. Granice terenów 

rozwojowych na rysunku Studium zostały określone w sposób zgeneralizowany w odniesieniu 

do mapy topograficznej. Granice te przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego naleŜy odnieść do rzeczywistych i faktycznych okoliczności (granic 
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geodezyjnych, krawędzi uŜytków itp.). 

Przy sporządzaniu planów miejscowych na obszarach juŜ zainwestowanych naleŜy 

kaŜdorazowo analizować stan prawny i faktyczny istniejącego zagospodarowania przestrzeni co 

powinno mieć odzwierciedlenie w zakresie zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu 

terenów.  

Przebieg projektowych dróg i sieci infrastruktury technicznej określono na rysunku Studium 

w sposób orientacyjny, moŜe być on zmodyfikowany na etapie projektowym w zaleŜności od 

uwarunkowań rzeczywistych.  

Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu mogą podlegać modernizacji, przebudowie, 

remontom i rozbudowie takŜe wtedy gdy ich sposób uŜytkowania nie jest zgodny z wiodącą 

funkcją terenu, chyba Ŝe zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rozstrzygnie inaczej.  

Z uwagi na brak moŜliwości przewidzenia na etapie sporządzania Studium wszystkich 

uwarunkowań i mogących niespodziewanie wystąpić potrzeb, w sytuacjach szczególnie 

uzasadnionych gmina dopuści w ograniczonym zakresie do zabudowy i zagospodarowania 

tereny o funkcji innej od wyznaczonych na rysunku kierunków rozwoju, pod warunkiem 

uwzględnienia znanych juŜ i ewentualnie nowych uwarunkowań, szczególnie w aspekcie 

ochrony środowiska przyrodniczego. Inwestycje takie mogą obejmować w szczególności obiekty 

i urządzenia słuŜące ochronie środowiska przyrodniczego i ochronie zdrowia i Ŝycia 

mieszkańców gminy, w szczególności urządzenia infrastruktury technicznej, funkcje słuŜące 

realizacji celów publicznych w tym usług zdrowia, oświaty, kultury, rekreacji, wypoczynku 

i turystyki.  

Istotnym w polityce przestrzennej miasta jest takŜe określenie priorytetów realizacji 

zagospodarowania terenów rozwojowych pod kątem maksymalnych korzyści społecznych 

(interes publiczny). Jako priorytetową naleŜy uznać : 

− sukcesywną budowę nowego centrum Lubonia, 

− modernizację i rozbudowę układu komunikacyjnego, 

− zachowanie i odbudowę szkieletu przyrodniczego miasta. 
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9.8.1. Kierunki i wska źniki dotyczące zagospodarowania oraz uŜytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy 

Teren rozwoju wielofunkcyjnego centrum miasta oznaczony na rysunku Studium 
symbolem C.  
 
1) na rysunku studium wyznaczono: 

  
– tereny rozwoju wielofunkcyjnego centrum miasta. 

 

2) teren wyznaczono w nawiązaniu do dotychczasowej polityki przestrzennej, ze względu na 

brak typowych miejskich cech i wykrystalizowanego centrum; obejmuje centralnie połoŜone, 

dotychczas niezagospodarowane części miasta, które pełnić będą nadrzędną rolę 

w krystalizowaniu struktury miejskiej Lubonia, 

3) przewiduje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usług 

centrotwórczych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

4) wokół nowego centrum miasta naleŜy kształtować system plant miejskich, stosownie do 

kierunków rozwoju zieleni przedstawionych w niniejszym studium, 

5) ze względu na szczególny, śródmiejski charakter przedmiotowego terenu parametry 

dotyczące zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej ustalone zostaną w zapisach 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

6) zabudowa o charakterze miejskim nawiązywać powinna do historycznych wzorców; 

Tereny zabudowy mieszkaniowej; 
 
1) na rysunku studium wyznaczono: 

 

 
– tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi 

usługami, 

 
– tereny rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej 

z towarzyszącymi usługami, 

 
– tereny rozwoju o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej 

z towarzyszącymi usługami, 

 
– tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

 
– tereny rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 
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– tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi 

usługami, 

 
– tereny rozwoju o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

z towarzyszącymi usługami, 

 
– tereny rozwoju o wiodącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 

 

2) Na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się zachowanie 

i  adaptację w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. 

3)  - usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wymienionej w pkt. 1 w kierunkach MN, 

MNr i MW naleŜy rozumieć jako usługi nie powodujące konfliktów z funkcją mieszkaniową, 

z dopuszczeniem wydzielenia samodzielnych działek budowlanych lub obiektów 

o charakterze usługowym; lokalizowanie usług towarzyszących preferuje się w szczególności 

na terenach wskazanych na rysunku studium jako strefy koncentracji usług; 

- usługi o których mowa w pkt. 1 w kierunkach MU i MW/U naleŜy rozumieć jako funkcję 

usługową traktowana jako funkcja towarzysząca lub alternatywne (samodzielna) do funkcji 

mieszkaniowej; 

- w przypadku lokalizacji samodzielnej funkcji usługowej naleŜy stosować wskazania 

dotyczące terenów o wiodącej funkcji usługowej; 

4) terenom zabudowy mieszkaniowej powinny towarzyszyć zieleń urządzona oraz obiekty 

i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne; 

5) maksymalna wysokość budynków nie powinna przekraczać: 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – trzech kondygnacji nadziemnych 

(w tym poddasze uŜytkowe), 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – pięciu kondygnacji nadziemnych, 

6) powierzchnia działki nie powinna być mniejsza niŜ: 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej – 2000 m2  na 

budynek wolnostojący, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 700 m2, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 500 m2 na segment, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej –250 m2 na segment; 

7) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać: 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej – 20 % 
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powierzchni działek budowlanych, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 30 % powierzchni 

działek budowlanych, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 40 % powierzchni 

działek budowlanych, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 50 % powierzchni 

działek budowlanych, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej grupowej – 60 % powierzchni 

działek budowlanych, 

8) zaleca się zachować: 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej – 60 % 

powierzchni biologicznie czynnej, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 40 % powierzchni 

biologicznie czynnej, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 40 % powierzchni 

biologicznie czynnej, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 30 % powierzchni 

biologicznie czynnej, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej grupowej – 30 % powierzchni 

biologicznie czynnej, 

− dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 30 % powierzchni biologicznie 

czynnej, 

9) Dla nowoprojektowanej zabudowy zaleca się zachować następujące wskaźniki w zakresie 

miejsc postojowych: 

− dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej min 2 miejsca postojowe na jeden lokal 

mieszkalny, 

− dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 2 miejsca postojowe na lokal nie mniej 

jednak niŜ 1,5 miejsca na lokal; 

10) zasady podziału nieruchomości: do szczegółowego określenia w zapisach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Tereny zabudowy usługowej nierynkowej; 
 

1) na rysunku studium wyznaczono: 

 
– tereny usług sakralnych, 

 
– tereny rozwoju usług sakralnych, 

 – tereny usług publicznych, 

 – tereny usług oświaty 

 
– tereny rozwoju usług oświaty, 

 
– tereny usług sportu i rekreacji, 

 
– tereny rozwoju usług sportu i rekreacji, 

 
– tereny rozwoju placów miejskich z usługami publicznymi, 

 

2) tereny wskazane w pkt. 1 wyróŜniono w celu podkreślenia ich znaczenia w strukturze 

przestrzennej miasta oraz zaspokajaniu potrzeb i aspiracji mieszkańców w zakresie 

bezpieczeństwa, zdrowia, oświaty i kultury; 

3) głównym kryterium lokalizacji terenu rozwoju usług nierynkowych jest ich dobra 

dostępność, 

4) parametry w zakresie wielkości działek, powierzchni, wysokości zabudowy oraz minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej szczegółowo określą zapisy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Tereny działalności gospodarczej w tym usług komercyjnych, tereny produkcji składów 
i magazynów oraz obsługi technicznej miasta;  
 
1) na rysunku studium wyznaczono; 

 – tereny o wiodącej funkcji usługowej, 

 
– tereny rozwoju o wiodącej funkcji usługowej  

 
– tereny o wiodącej funkcji produkcyjno-usługowej, 

 
– tereny rozwoju o wiodącej funkcji produkcyjno-usługowej, 
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– tereny rozwoju o wiodącej funkcji usługowej w zieleni, 

 
– tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw docelowo przewidziane na cele 

usług sportu i rekreacji w zieleni 

 
– tereny rozwoju infrastruktury technicznej oraz usług, 

 – główny punkt zasilania. 

 

2) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać: 

− dla terenów usług - 50% powierzchni działek budowlanych, 

− dla terenów o wiodącej funkcji produkcyjno – usługowej - 70% powierzchni działek 

budowlanych, 

3) na działkach budowlanych zaleca się zachować: 

− dla terenów usług - nie mniej niŜ 20% powierzchni biologicznie czynnej, 

− dla terenów o wiodącej funkcji produkcyjno – usługowej - nie mniej niŜ 15% powierzchni 

biologicznie czynnej, 

− dla terenów usług w zieleni - nie mniej niŜ 40% powierzchni biologicznie czynnej, 

4) wysokość zabudowy: do szczegółowego określenia w zapisach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

5) zasady podziału nieruchomości: do szczegółowego określenia w zapisach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, 

6) lokalizacja nowych obiektów działalności gospodarczej powinna być poprzedzona pełnym 

rozpoznaniem procesu technologicznego, w tym rodzaju urządzeń grzewczych, poboru wody 

i odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych, utylizacji odpadów oraz minimalizacji 

poziomu hałasu, 

7) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej powinny 

zostać zagospodarowane zielenią, tak by zminimalizować uciąŜliwości pochodzące z tych 

obszarów, poprawić walory krajobrazowe oraz podkreślić strukturę przestrzenną, podziały 

funkcjonalne i własnościowe, 

8) zaleca się wprowadzenie przez zakłady o produkcji wodochłonnej zamkniętego obiegu 

wody, 

9) na terenach P/U w rejonie ul. Dr Maya, dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej, w tym terenów obsługi technicznej miasta, oraz, w miejscach 

występowania udokumentowanych złóŜ surowców, eksploatację powierzchniową kruszyw 
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naturalnych; 

10) dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw naleŜy wyznaczyć filary ochronne 

stosownie do potrzeb, 

11) tereny eksploatacji powierzchniowej kruszyw, dla których eksploatacja została zakończona, 

podlegają rekultywacji, stosownie do wydanych koncesji i zapisów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

12) dla kierunku PE/Z/US docelowe zagospodarowanie terenu, po zakończeniu eksploatacji, 

odbywać się w oparciu o wskazania dla terenów rozwoju usług sportu i rekreacji w zieleni, 

13) na rysunku studium – kierunki wskazano obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy określonej w przepisach o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, których lokalizacja odbywać się będzie zgodnie 

z pkt. 9.7.2. 

Tereny zieleni, sportu i rekreacji oraz wód powierzchniowych; 
 
1) na rysunku studium wyznaczono: 

 
– tereny placów miejskich w zieleni, 

 
– tereny zieleni, 

 – tereny rozwoju zieleni, 

 
– tereny zieleni leśno-parkowej, 

 
– tereny rozwoju usług sportu i rekreacji w zieleni, 

 
– tereny cmentarzy, 

 
– tereny rozwoju o wiodącej funkcji komunikacji samochodowej i zieleni 

urządzonej z towarzyszącymi usługami,  

 
– tereny wód śródlądowych, 

 

2) tereny wymienione w pkt. 1 stanowią podstawowy szkielet ekologiczny miasta, 

3) parametry w zakresie wielkości działek, powierzchni zabudowy oraz minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej określą zapisy miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, ze szczególnym naciskiem na zachowanie duŜej powierzchni biologicznie 

czynnej, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, 
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4) dopuszcza się przekształcenie naturalnej zieleni w szczególności lasów oraz terenów łąk na 

zieleń urządzoną i parkową z towarzyszącą infrastrukturą sportowo – rekreacyjną, stosownie 

do potrzeb, 

5) na terenach Z/US preferuje się lokalizacje zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego, 

w szczególności obiektów i infrastruktury rekreacyjnej i gastronomii, 

6) na terenach Z/US zachowuje się istniejące ogrody działkowe, a wprowadzanie 

perspektywicznych funkcji sportowo-rekreacyjnych uzaleŜnione będzie od zmieniających się 

uwarunkowań i zapotrzebowania na ten rodzaj uŜytkowania terenu; 

7) naleŜy szczególną ochroną objąć wody powierzchniowe śródlądowe. 

Pozostałe obszary wyznaczone na rysunku Studium; 
 
1) na rysunku studium wskazano: 

 
– teren poligonu poŜarniczego, 

 
– wojskowy teren zamknięty, 

 
– tereny kolei – tereny zamknięte, 

 – miejsce pamięci narodowej, 

 
2) zagospodarowanie terenów będzie następować na podstawie przepisów odrębnych lub 

ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przedstawione w punkcie 9.8 wskaźniki naleŜy traktować jako zalecane, ich wartości mogą 

być zmieniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w szczególności 

w zakresie minimalnej powierzchni działki oraz wysokości zabudowy (miejscowe przekroczenie 

wysokości dla dominant architektonicznych). 

Ze względu na połoŜenie Lubonia w strefie oddziaływania lotniska Poznań – Krzesiny 

postuluje się kaŜdorazowe uzgadnianie z Dowództwem Sił Powietrznych zabudowy powyŜej 

40,0 m n.p.t. – ze względu na zasięg powierzchni ograniczających wysokość zabudowy, do 

określenia w  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

10. UZASADNIENIE PRZYJ ĘTYCH ROZWI ĄZAŃ 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie Uchwały nr Nr VI/37/2007 z dnia 5 lutego 

2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń”, przyjętego uchwałą nr XLV/217/06 

Rady Miasta Luboń z dnia 2 marca 2006 r. 

Obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Luboń, uchwalone w 1998 r. Uchwałą Rady Miasta Luboń Nr LII/252/98 

z dnia 28.05.1998r., zmienione następnie uchwałą nr  XLV/217/2006  z dnia 2 marca 2006r., 

zostało opracowane na podstawie nieobowiązujących juŜ przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Obecne opracowanie zmiany studium sporządzane jest 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) i Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 2004 Nr 118, poz. 1233). 

Zakres zmian studium i nowe uwarunkowania prawne skłoniły sporządzającego studium do 

opracowania go na nowo, redakcji całości dokumentu zgodnie z wymaganiami obecnie 

obowiązujących przepisów. 

W opracowaniu uwzględniono rozwiązania przyjęte w dotychczas obowiązującym studium 

(kontynuacja kierunków rozwoju), uwzględniono wnioski obywateli i instytucji składanych 

w ramach przeprowadzonej procedury. Istotne zmiany dotyczą układu komunikacyjnego 

w zakresie projektowanej drogi południowej. W studium przyjęto wcześniej  przygotowane 

opracowania  koncepcyjne. Ponadto obszary w południowo-zachodniej części miasta, 

wykorzystywane dotychczas rolniczo, przewidziano do perspektywicznego zainwestowania. 

Zaprojektowano równieŜ spójny system powiązań przyrodniczych i komunikacji pieszo-

rowerowej 

W związku ze zmianą redakcji studium, przyjęto inne niŜ dotychczas oznaczenia terenów, nieco 

inną ich strukturę, odpowiadającą wymogom nowych przepisów i praktyce sporządzania planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Szczegółowe omówienie i uzasadnienia przyjętych rozwiązań w zakresie kierunków rozwoju 

oraz wpływu na nie zidentyfikowanych uwarunkowań są przedmiotem I i II części niniejszego 

opracowania. 

Procedura sporządzania studium przeprowadzona została zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności zebrane wnioski, opiniowanie, 

uzgodnienia, publiczna dyskusja nt. przyjętych rozwiązań i modyfikacje zapisów elaboratu 

studium uzasadniają takŜe przyjęte rozwiązania.  
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