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Podstawa formalno – prawna analizy
Podstawą niniejszej analizy jest zapis art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
który zobowiązuje wójta, burmistrza, prezydenta miasta do sporządzenia takiej analizy
przed podjęciem uchwały przez radę gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia
planu miejscowego dla danego obszaru.
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I. Uwarunkowania
1. Położenie obszaru opracowania.
Teren przewidziany do opracowania Miejscowego planu rewitalizacji
„Jabłkowskiego-Podgórze” położony jest w Kaliszu w ramach osiedla Śródmieście II
i zajmuje powierzchnię 5,66 ha. Teren ten zamieszkuje 1.120 mieszkańców (stan na luty
2019 r).
Granice obszaru opracowania wyznaczają:
 od północy – granice nieruchomości położonych przy ul. W. Jabłkowskiego
i ul. M. Kopernika,
 od wschodu – ul. M. Kopernika,
 od południa – ul. Harcerska i ul. Poznańska,
 od zachodu – Al. Wojska Polskiego.
Obszar opracowania przedstawiony jest na poniższym rysunku.

Rys. 1. Granice opracowania.

2. Stan zainwestowania.
W granicach obszaru opracowania przeważają tereny zainwestowane
z towarzyszącymi terenami zieleni międzykwartałowej. Na podstawie inwentaryzacji
urbanistycznej przeprowadzonej na potrzeby przygotowania Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Kalisza można stwierdzić, że na obszarze opracowania:
 przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze śródmiejskim
(kamienice czynszowe, kamienice z usługami w parterach, bloki mieszkalne),
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ponadto na obszarze występują: garaże, komórki oraz inne pomieszczenia
gospodarcze / pomocnicze,
 przeważa zabudowa niska (do 3 kondygnacji),
 większość budynków została wybudowana przed 1945 rokiem, nieliczne zostały
wybudowane między 1946 a 1990 rokiem,
 przeważają budynki w złym i bardzo złym stanie technicznym (najniższa średnia
ocena stanu technicznego obiektów spośród wszystkich obszarów
analitycznych).1

Rys. 2. Ortofotomapa z granicami obszaru.

3. Obsługa komunikacyjna obszaru.
Analizowany obszar położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie dróg głównego układu
komunikacyjnego miasta:
 Al. Wojska Polskiego – droga w klasie głównej (G),
 ul. Harcerska / ul. Poznańska – droga w klasie zbiorczej (Z),
 ul. T. Kościuszki – droga w klasie drogi zbiorczej (Z),
 ul. M. Kopernika – droga w klasie lokalnej (L).
Do drogi w klasie głównej (Al. Wojska Polskiego) dostęp jest jedynie pośredni (przez ul.
Harcerską/Poznańską, lub ul. T. Kościuszki).
Obsługa parkingowa obszaru prowadzona jest obecnie w istniejącym układzie dróg
lokalnych oraz w ramach podwórzy. Obszar znajduje się poza strefą płatnego
parkowania.
1

Na podstawie Pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji opracowanej na potrzeby Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

5

W bliskim otoczeniu (do 300 metrów odległości) obszaru opracowania znajdują się
przystanki miejskiej komunikacji zbiorowej:
 Chopina,
 Harcerska Rogatka,
 Harcerska,
 Aleja Wojska Polskiego Poznańska,
 Poznańska Wojska Polskiego.

4. Dotychczasowy stan infrastruktury technicznej.
Obszar objęty analizą cechuje dobrze rozwinięta sieć infrastruktury technicznej.
Poszczególne sieci nie pokrywają jednak równomiernie całego obszaru.
4.1. System zaopatrzenia w wodę.
Obszar znajduje się w zasięgu obsługi miejskiej sieci wodociągowej. Sieci wodociągowe
zlokalizowane są wzdłuż ulic obszaru.
4.2. System odprowadzania ścieków i wód opadowych.
Na obszarze poprowadzone są sieci odprowadzania ścieków i wód opadowych. Na
znacznym obszarze sieć jest rozdzielona na kanalizację sanitarną oraz ogólnospławną.
4.3. System gazowniczy.
Obszar w znacznej części objęty jest siecią gazową. Została ona zbudowana w latach
80. i 90. XX wieku i, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Polskiej Spółki Gazownictwa
sp. z o. o., nie wymaga ewentualnych interwencji. Sieć gazowa przeprowadzona jest
wzdłuż głównych ulic obszaru:
Lp.

Ulica

Średnica

Materiał /
ciśnienie

Długość

Rok budowy

1.

Jabłkowskiego

160

PE/n

247

1999

2.

Podgórze

100

Stal/n

43,5

1989

3.

Wronia

100

Stal/n

78

1998

4.4. System elektroenergetyczny.
Źródłem zasilania w energię elektryczną są stacje transformatorowe 15/0,4 kV, poprzez
linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia
4.5. System ciepłowniczy.
Sieć ciepłownicza zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie obszaru, jednak tylko jeden
budynek jest do niej podłączony. Pozostałe budynki korzystają z różnego rodzaju źródeł
ciepła, przeważają jednak takie, które wykorzystują do tego celu paliwa stałe.
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Rys. 3. Sposoby ogrzewania budynków.

5. Struktura własności.

Rys. 4. Własność nieruchomości.
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Na analizowanym terenie przeważają nieruchomości będące własnością osób
fizycznych (58,77%). Drugą dominującą formą własności jest własność Miasta Kalisza
(26,29%). Pozostałe nieruchomości:
 są współwłasnością Miasta Kalisza oraz osób fizycznych (10,76%),
 są własnością innych osób prawnych (2,46%),
 są współwłasnością innych osób prawnych oraz osób fizycznych (1,41%),
 są własnością Skarbu Państwa (0,31%).
Znaczna część nieruchomości osób fizycznych pozostaje w nieuregulowanym stanie
prawnym i zarządzana jest przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
Nieruchomości te są przedmiotem jednego z przedsięwzięć Gminnego Programu
Rewitalizacji (por. pkt 8.3. niniejszej analizy).

6. Struktura użytkowania gruntów.
Dla obszaru opracowania nie jest wymagane sporządzenie wniosku o zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Na obszarze
występują grunty zurbanizowane, wyłączone z użytkowania rolniczego:
 B – tereny mieszkaniowe (76,92%),
 Ba – tereny przemysłowe (0,23%),
 Bi – inne tereny zabudowane (5,02%),
 Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (3,14%)
 Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (0,95%),
 dr – drogi (13,74%).

Rys. 5. Struktura użytkowania gruntów.
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7. Problemy przestrzenne w obszarze.
W analizowanym obszarze zidentyfikowano kilka podstawowych problemów
przestrzennych:
 znaczna dekapitalizacja zabudowy, która prowadzi do pogorszenia jakości życia
mieszkańców,
 niespójna struktura urbanistyczna, charakteryzująca się przerwami w zabudowie
oraz zabudową substandardową,
 zły stan przestrzeni publicznych.

8. Rozpoznanie i ocena zewnętrznych uwarunkowań wynikających
z obowiązujących przepisów prawa (w tym prawa lokalnego).
8.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Kalisza
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Kalisza przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
3 września 2009 obszar opracowania został wyznaczony jako: MW – tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, ZP – tereny zieleni urządzonej.

Rys. 6. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Jako główne kierunki Studium wskazano: przestrzenne aspekty ochrony środowiska,
ochronę dóbr kultury, stworzenie warunków przestrzennych dla poprawy jakości życia
mieszkańców i ożywienia gospodarczego, zwiększenie efektywności gospodarowania
terenami oraz zapewnienie warunków ładu przestrzennego. W ramach tak zbudowanej
struktury celów szczególne znaczenie w kontekście obszaru opracowania ma ochrona
dóbr kulturowych oraz poprawa warunków życia mieszkańców.
W zakresie ochrony dóbr kultury obszar opracowania został włączony do
podstrefy B1 - B1 d. Przedmieście Wrocławskie z kościołem poreformackim wraz ze
wschodnim fragmentem Nowego Światu i Rogatką oraz ze względu na znaczenie
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historyczne bądź kompozycyjne powinny one zostać objęte specjalną polityką
urbanistyczno – architektoniczną. Dotyczy to fragmentów (...) ciągów ulicznych, które
sukcesywnie powinny być weryfikowane lub uzupełniane: (...) Jabłkowskiego, Podgórze,
Harcerska, (...). W ramach prowadzonych w tej strefie działań dopuszcza się
wprowadzenie nowej zabudowy dostosowanej do historycznego otoczenia i korekty
układu zabudowy o ile nie naruszałyby w zasadniczy sposób istniejącego układu
urbanistycznego i komunikacyjnego. Jednym z podstawowych zadań jest rewaloryzacja
zespołów zabudowy z przełomu wieków (szczególnie „otuliny" Miasta Lokacyjnego
i Wyspy).
W zakresie poprawy życia mieszkańców kierunki polityki przestrzennej dotyczą:
‒ zapewnienia odpowiedniej wielkości terenów mieszkaniowych w obszarach
posiadających szczególne predyspozycje dla rozwoju tej funkcji w warunkach nie
stwarzających istotnych kolizji z występującymi zasobami przyrodniczo krajobrazowymi i uwarunkowaniami ochrony środowiska oraz zasobami
kulturowymi,
‒ tworzenia warunków dla rozwoju inicjatyw ludności zmierzających do
uruchomienia działalności związanej z obsługą mieszkańców w zakresie usług
komercyjnych (handel, gastronomia, rzemiosło usługowe i inne),
‒ ustalenia przestrzennych warunków sprzyjających rozbudowie systemu
infrastruktury technicznej,
‒ doskonalenia systemu komunikacyjnego oraz zapewnienia warunków
dostępności dla wyznaczonych terenów mieszkaniowych.
W obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) Studium wskazuje
następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
‒ obowiązuje przeznaczenie podstawowe pod budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne,
‒ obowiązuje przeznaczenie dopuszczalne pod wolnostojące i wbudowane obiekty
usług publicznych i komercyjnych służących obsłudze programu mieszkaniowego
wielorodzinnego,
‒ zakazuje się wznoszenia obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz
pojedynczych garaży wolnostojących.
Ponadto na terenach zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności (powyżej 0,6)
obowiązuje zachowanie powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniejszej niż 30 %
powierzchni działki przeznaczonej pod zieleń urządzoną, w szczególności pod parki,
place zabaw i zieleńce.
8.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego
Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „wójt,
burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium (uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego) zawierające część tekstową i graficzną,
uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
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ustalenia strategii i rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa
oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem” (art. 9 ust. 2).
Ustalenia obowiązującego od dnia 3 września 2009 r. Studium uwzględniają wskazania
zawarte w dokumentach sporządzonych w skali regionalnej dla województwa
wielkopolskiego, w zakresie obszaru objętego powyższą analizą. W związku z tym
przyjmuje się, że miejscowy plan rewitalizacji, sporządzony zgodnie z obowiązującym
Studium, będzie uwzględniał wskazania zawarte w dokumentach sporządzonych w skali
regionalnej.
8.3. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza uchwalony w dniu 1 marca 2018 roku to
podstawowy dokument, na podstawie którego Miasto Kalisz będzie prowadzić działania
rewitalizacyjne w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji.
W ramach GPR przewidziany jest szereg przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym
oraz nieinwestycyjnym, które będą realizowane na obszarze opracowania. W ramach
GPR zaprogramowano do realizacji:
1. Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 - stworzenie miejsca dla mieszkańców, gdzie osoby
w każdym wieku mogą przyjść, spędzić czas, zainspirować się do działania, nawiązać
relacje. W tym miejscu będą prowadzone również zajęcia edukacyjne, kulturalne,
szkoleniowe dla różnych grup wiekowych. W razie potrzeby osoby te będą otrzymywać
pomoc prawną. Ideą jest to, aby to mieszkańcy, w drodze konsultacji społecznych, sami
zdecydowali o kierunkach działań prowadzonych w tym miejscu, wskazali jakie mają
oczekiwania, zadeklarowali w czym mogą pomóc. Dom Sąsiedzki ma być miejscem
tworzonym w dużej części właśnie przez mieszkańców, miejscem, w którym mogą się
realizować, podejmować różne inicjatywy, uczyć się i zdobywać nowe umiejętności, by
móc świadomie kształtować swoje otoczenie. Lokalizacja: Podgórze 2-4.
W ramach funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego realizowane będą inne przedsięwzięcia
nieinwestycyjne zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji:
 Włącz się w rewitalizację.
 Osiedlowe Kluby Seniora.
 Rewitalizacja przez kulturę.
62. Budowa sieci cieplnej - Budowa sieci cieplnej w ulicach Jabłkowskiego i Podgórze.
Podmiot realizujący: Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o. o.
64. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego - Działanie obejmuje nabycie
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będących w zarządzie MZBM na cele
publiczne służące rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego. Zadanie będzie
polegało, w zależności od indywidualnego przypadku, na budowie lub przebudowie
obiektów na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego.
Lokalizacje: Gołębia 3, M. Kopernika 11, Podgórze 6, 11, 12, 16, 17, 19, W. Jabłkowskiego 6, 8,
12, 14, 15, 22, Wronia 1.

9. Główne założenia / cele sporządzenia planu.
Główne cele Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze:
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umożliwienie realizacji zamierzeń Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Kalisza;
poprawienie standardów życia w istniejącej zabudowie;
określenie zasad kształtowania nowej zabudowy oraz stworzenie warunków dla
uzupełnień istniejącej zabudowy (nadbudowy, rozbudowy), które w swoich
rozwiązaniach architektonicznych winny współgrać formą i strukturami;
kształtowanie przestrzeni publicznych w oparciu o wysokie standardy estetyczne
i użytkowe;
poprawienie standardów technicznych i użytkowych ciągów komunikacyjnych;
podniesienie poziomu życia poprzez poprawę wskaźników jakości powietrza;
podniesienie standardów przestrzennych umożliwi zaś zmianę w postrzeganiu
tego obszaru i jego mieszkańców (odwrócenie społecznej izolacji obszaru).

II. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu rewitalizacji.
Nagromadzenie się na stosunkowo niewielkiej przestrzeni wielu negatywnych zjawisk
wymaga wdrożenia na tym obszarze wielopłaszczyznowej, zintegrowanej rewitalizacji,
łączącej działania przestrzenne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, teren „Jabłkowskiego - Podgórze” został
wskazany do objęcia go mpr w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza (GPR)
przyjętym Uchwałą nr XLIX/657/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Wprowadzenie na wskazanym terenie mpr uruchomi narzędzia prawne umożliwiające
bardziej efektywne gospodarowanie w tej przestrzeni. Pozwoli to też na lepszy rozwój
obszaru zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, a co za tym idzie umożliwi
odwrócenie procesu degradacji, któremu ta część miasta ulegała od lat.
Ważną kwestią jest kształtowanie przestrzeni publicznych w oparciu o wysokie
standardy estetyczne i użytkowe. O zasadności przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu rewitalizacji świadczy także konieczność kształtowania zabudowy
śródmiejskiej – zarówno w kontekście ochrony istniejącej zabudowy, posiadającej
wysokie walory historyczno-architektoniczne, jak i kształtowania wszelkich zmian.

III. Niezbędny zakres prac planistycznych.
1) Zebranie materiałów wyjściowych,
2) Wykonanie
opracowania
ekofizjograficznego
i
innych
opracowań
specjalistycznych (historycznego, przestrzennego, demograficznego, analizy
własnościowej), wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, oceny stanu
istniejącego.
3) Synteza uwarunkowań,
4) Przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych
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5) Rozpatrzenie wniosków do planu oraz opracowanie projektu planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych
uchwalenia planu,
6) Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu (w tym przeprowadzenie
publicznej dyskusji nad rozwiązaniami projektu planu) oraz przeprowadzenie
postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko,
7) Rozpatrzenie uwag do projektu planu (ew. ponowienie procedury planistycznej
w niezbędnym zakresie),
8) Przygotowanie projektu planu do uchwalenia (przygotowanie materiałów
stanowiących integralną część uchwały),
9) Skierowanie projektu planu do uchwalenia.

IV. Podsumowanie.
Niniejsza analiza wykazała zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze oraz zgodność z ustaleniami dokumentów
programowych i strategicznych.

V. Uzasadnienie do uchwały.
Obszar objęty opracowaniem miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego –
Podgórze” (mpr) znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji (SSR), która została
przyjęta Uchwałą nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie
ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018r. poz. 4418 z późn. zm.).
Z przeprowadzonej w 2017r. na potrzeby uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji
pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji wynika, iż:
 obszar opracowania charakteryzuje się największą skalą ubóstwa spośród
wszystkich terenów obejmujących obszar rewitalizacji,
 na tym obszarze zarejestrowana jest najmniejsza liczna podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
 na obszarze występują znaczne problemy środowiskowe – odnotowuje się jeden
z najwyższych wskaźników liczby pojemników na popiół, co wskazuje na dużą
ilość mieszkań stosujących ogrzewanie paliwami stałymi,
 stan techniczny zabudowy w rejonie ulic Jabłkowskiego - Podgórze jest
najgorszy spośród wszystkich badanych terenów obejmujących obszar
rewitalizacji, wiele ze zlokalizowanych tam budynków ma nieuregulowany stan
prawny, przez co występują znaczne bariery prawne przy ewentualnej interwencji
Miasta Kalisza.
Nagromadzenie się na stosunkowo niewielkiej przestrzeni tak wielu negatywnych zjawisk
wymaga wdrożenia na tym obszarze wielopłaszczyznowej, zintegrowanej rewitalizacji,
łączącej działania przestrzenne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, teren „Jabłkowskiego - Podgórze” został
wskazany do objęcia go mpr w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza (GPR)
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przyjętym Uchwałą nr XLIX/657/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Wprowadzenie na wskazanym terenie mpr uruchomi narzędzia prawne umożliwiające
bardziej efektywne gospodarowanie w tej przestrzeni. Pozwoli to też na lepszy rozwój
obszaru zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, a co za tym idzie umożliwi
odwrócenie procesu degradacji, któremu ta część miasta ulegała przez ostatnie lata.
Mpr pozwoli na realizację zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji działań
związanych z rozwojem społecznego budownictwa czynszowego (ZADANIE NR 64 z Listy
planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, str. 56 GPR).
Reasumując uznano za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
rewitalizacji „Jabłkowskiego-Podgórze”.
Zgodnie z wymogami ustawowymi w celu rozpoczęcia prac nad mpr konieczne jest
podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent
Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski
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