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1. WPROWADZENIE 

Uzasadnienie do przyjętego dokumentu prezentuje wpływ udziału społeczeństwa w opracowywaniu 
dokumentu na ostateczny kształt przyjętego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ którego integralną część stanowi projekt Planu zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. 
Uzasadnienie do przyjętego dokumentu opracowane zostało w celu realizacji wymogu wskazanego w: 

 art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowiącego o dołączaniu do 
przyjętego dokumentu uzasadnienia; 

 art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowiącego o podawaniu do publicznej 
wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz 
uzasadnieniem i podsumowaniem. 

Niniejsze uzasadnienie zawiera informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób 
zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku 
z udziałem społeczeństwa. 

 

2. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWYWANIU DOKUMENTU  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego jest najważniejszym dokumentem 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego określającym politykę przestrzenną w granicach administracyjnych 
regionu, w tym dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Plan określa model rozwoju 
przestrzennego, cele polityki przestrzennej i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a także zasady zagospodarowania 
obszarów funkcjonalnych. 

Obowiązujący dotychczas Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego został 
uchwalony Uchwałą Nr XLII/628/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2001 r., 
zmienioną Uchwałą Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945), Uchwałą Nr 3402/2013 z dnia 24 maja 2013 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
przyjął Okresową ocenę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, w której to 
wskazano na potrzebę zmiany dokumentu w celu przystosowania jego zapisów do ustaleń Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego, przede wszystkim w zakresie delimitacji obszarów funkcjonalnych. 

W związku z powyższym, Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XLV/873/14 z dnia 26 maja 
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
wielkopolskiego. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w dniu 22 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił w prasie ogólnopolskiej oraz przez 
obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim 
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania Planu, określając formę, miejsce i termin składania 
wniosków dotyczących Planu, wyznaczony na dzień 31 października 2014 r. Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 
2, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 lipca 2014 r. zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania Planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania Planu. 
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 379), zgodnie z którą 



rozszerzono zakres merytoryczny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w dniu 19 listopada 
2015 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ponownie ogłosił o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania Planu, wskazując dodatkowy termin składania wniosków dotyczących Planu, wyznaczony na dzień 
21 lutego 2016 r. Wnioski złożone do Planu zagospodarowania przestrzennego zostały rozpatrzone przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana została do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, którego integralną część stanowi projekt Planu 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Poznańskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Prognoza jest ważnym elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Planu. 

Prognoza sporządzona została zgodnie z wytycznymi wynikającym z art.51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). Zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w niniejszej Prognozie, zgodnie z art. 53 tej ustawy, został uzgodniony z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.411.319.2014.MM.1 / DAP.42.31-PR/2014) 
i Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (DN-NS.9012.972.2014 / DAP.42.31-
PR/2014).  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, uzgadniając zakres i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych w Prognozie, zwraca szczególną uwagę na potrzebę: 

 uwzględnienia w formie opisowej (wraz z merytorycznym uzasadnieniem i wnioskami) wpływu realizacji 
ustaleń projektu Planu na stan środowisko, w szczególności w zakresie emisji pyłów i gazów, emisji hałasu, 
emisji pól elektromagnetycznych, emisji substancji do wód, gleby i ziemi w wyniku realizacji ustaleń 
projektu Planu 

 wskazania obszarów zanieczyszczonych, na których nastąpiło przekroczenie standardów jakości gleby 
i ziemi,  

 wskazania czy realizacja ustaleń projektu Planu zagraża nieosiągnięciu celów środowiskowych zawartych 
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

 uwzględnienia dostępnych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Poznaniu informacji odnośnie jakości powietrza, 

 uwzględnienia wyników monitoringu hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz wykonanych map 
akustycznych, 

 wskazania, czy w projekcie Planu uwzględniono ograniczenia wynikające z ponadnormatywnych 
przekroczeń poziomu hałasu (zwłaszcza hałasu drogowego), 

 wskazania w jaki sposób w projekcie Planu uwzględnione zostały wyniki monitoringu środowiska, 
w szczególności: powietrza, wód i hałasu, 

 określenia, przeanalizowania i oceny istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu 
widzenia realizacji ustaleń projektu Planu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 określenia, przeanalizowania i oceny sposobów uwzględnienia w projekcie Planu istniejących problemów 
ochrony środowiska, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 określenia, przeanalizowania i oceny wpływu realizacji ustaleń projektu Planu na klimat (w tym 
mikroklimat), w szczególności na kształtowanie się warunków termicznych, anemometrycznych, 



wilgotnościowych, uwzględniając Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020), 

 przeanalizowania wpływu przewidywanych zmian klimatu na pozostałe komponenty środowiska, 

 określenia, przeanalizowania i oceny wpływu realizacji ustaleń projektu Planu na rośliny, grzyby i zwierzęta 
oraz na różnorodność biologiczną i obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, 

 przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań mogących być rezultatem realizacji ustaleń projektu Planu na: rośliny, grzyby, 
zwierzęta, różnorodność biologiczną oraz obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgadniając zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w Prognozie zwraca szczególną uwagę na potrzebę uwzględnienia: 

 analizy i oceny istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu, 

 analizy i oceny stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 oceny i analizy istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów chronionych, z uwzględnieniem oddziaływania na 
zdrowie i życie ludzi, 

 analizy i oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi  

 przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na 
zdrowie ludzi 

 przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w dokumencie ze wskazaniem 
i uzasadnieniem ich wyboru. 

 oddziaływań inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które mogą znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

 oddziaływań na zdrowie ludzi. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 4 sporządzony został projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
wielkopolskiego, w zakresie określonym w art. 39 ust. 3-6. Plan uwzględnia ustalenia zaktualizowanej Strategii 
rozwoju województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020 oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030. W Planie określono w szczególności podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich 
powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone 
w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub 
sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością, granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, 
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych oraz obszary 
występowania udokumentowanych złóż kopalin. 

Plan obejmuje dwie części zatytułowane: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 
Wielkopolska 2020+, składający się z części tekstowej (załącznik nr 1.0) i części graficznej – mapy w skali 
1:200 000, oraz Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Poznański 



Obszar Metropolitalny, składający się z części tekstowej (załącznik nr 2.0) i części graficznej – mapy  
w skali 1:100 000, stanowiący część Planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 5 projekt Planu uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej w dniu 8 maja 2017 r. 

Następnie, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 6, w dniu 31 maja 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
wystąpił o opinię o projekcie Planu do właściwych instytucji i organów, a także do wojewody, zarządów 
powiatów, zarządów związków metropolitalnych, wójtów, burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych 
na terenie województwa oraz rządowych i samorządowych organów administracji publicznej na terenach 
przyległych do granic województwa oraz wystąpił o uzgodnienie projektu Planu z organami określonymi 
w przepisach odrębnych. W wyznaczonym terminie do projektu dokumentu złożono opinie, w tym 
sformułowano uwagi. Projekt dokumentu został ponadto uzgodniony z wybranymi organami, nie uzyskał 
natomiast uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

W związku z powyższym, po dokonaniu odpowiednich zmian w projekcie dokumentu, w dniu 5 stycznia 2018 r. 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystąpił o uzgodnienie do ww. organów, w tym do dyrektorów 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, biorąc pod 
uwagę wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 
W wyznaczonym terminie projekt dokumentu został uzgodniony z wybranymi organami. W związku z ponowną 
odmową uzgodnienia projektu Planu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 11 kwietnia 2018 r. wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie zażalenie na postanowienie nr WPN-II.610.20.2018.KŁ Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Postanowieniem nr DOA-
wo.610.8.2018.SS z dnia 14 sierpnia 2018 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie określił 
warunek uzgodnienia projektu dokumentu. W związku z powyższym, po dokonaniu odpowiednich zmian 
w projekcie dokumentu, w dniu 31 sierpnia 2018 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie projektu Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Projekt Planu został uzgodniony w dniu 
11 października 2018 r. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 6a, w dniu 7 czerwca 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego przedstawił 
projekt Planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, 
uzyskując w dniu 27 lipca 2017 r. od Ministra Infrastruktury i Budownictwa stwierdzenie zgodności 
przedstawionego projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 
2020+ z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 7, w dniu 7 czerwca 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
przedstawił projekt Planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu stwierdzenia jego 
zgodności z programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W odpowiedzi z dnia 28 czerwca 2017 r. Minister Rozwoju 
i Finansów poinformował, że w związku z brakiem programów, zawierających zadania rządowe służące 
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, brak jest możliwości przeprowadzenia oceny 
przedłożonego projektu w zakresie, o którym mowa w ww. przepisie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ust. 2, art. 29, 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 



5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zmianami), w dniu 11 września 
2018 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił o możliwości zapoznania się z projektem Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania i prognozą oddziaływania na 
środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w dniach od 12 września 2018 r. do 12 października 2018 r., wskazując termin składania uwag i wniosków do 
projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 
12 października 2018 r. Do projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko złożono 412 uwag 
i wniosków, które zostały rozstrzygnięte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, spośród 412 uwag i wniosków, uwzględnił 345 uwag i wniosków, 
natomiast nie uwzględnił 66 uwag i wniosków. W jednym przypadku, ze względu na brak treści wniosku lub 
uwagi, nie możliwe było dokonanie rozstrzygnięcia. 

Wobec dokonania procedury planistycznej, po wprowadzeniu istotnych aktualizacji do projektu dokumentu 
w niezbędnym zakresie, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 8 Marszałek Województwa Wielkopolskiego przedstawił 
projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz 
z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania Sejmikowi 
Województwa Wielkopolskiego do uchwalenia. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania został uchwalony przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 marca 2019 roku uchwałą nr V/70/19. 
 
 

3. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI - SPOSÓB WZIĘCIA POD UWAGĘ I ZAKRES 

UWZGLĘDNIENIA W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ WRAZ Z PLANEM 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSKIEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO POZNANIA - POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ust. 2, art. 29, 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zmianami), w dniu 11 września 
2018 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił o możliwości zapoznania się z projektem Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania i prognozą oddziaływania  
na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w dniach od 12 września 2018 r. do 12 października 2018 r., wskazując termin składania uwag 
i wniosków do projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 
12 października 2018 r. Do projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko złożono 412 uwag 
i wniosków, które zostały rozstrzygnięte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, spośród 412 uwag i wniosków, uwzględnił 345 uwag i wniosków, 
natomiast nie uwzględnił 66 uwag i wniosków. W jednym przypadku, ze względu na brak treści wniosku lub 
uwagi, nie możliwe było dokonanie rozstrzygnięcia. 
Uwagi i wnioski nieuwzględnione dotyczyły dwóch zagadnień:  

 63 uwagi i wnioski i dotyczyły złóż węgla brunatnego, a w szczególności potencjalnej eksploatacji 
węgla brunatnego z odkrywek Ościsłowo, Dęby Szlacheckie i Piaski jako „inwestycji celu publicznego” – 
nieuwzględnienie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego tych uwag i wniosków wynikało 



z konieczności uwzględnienia w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego 
obszaru funkcjonalnego Poznania wszystkich inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Możliwość podjęcia eksploatacji węgla brunatnego uzależniona będzie od uzyskania wszystkich 
niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

 3 uwagi i wnioski dotyczyły planowanego przebiegu linii kolejowej z Poznania do Tarnowa 
Podgórnego i docelowej lokalizacji tej inwestycji – nieuwzględnienie przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego tych uwag i wniosków wynikało z faktu, że w Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania wskazano jedynie orientacyjny przebieg 
planowanej linii kolejowej. 

 


