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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
CEL, ZAKRES I METODY BADAŃ
CEL O PRACO WANI A:
1.
2.

Diagnoza potencjału turystycznego Metropolii Poznań –
podejście syntetyzujące.
Kierunki rozwoju turystyki i rekreacji w Metropolii Poznań –
podejście programowo-przestrzenne

O BSZAR BADAŃ:
 Metropolia Poznań,
 obszar funkcjonalny „Dolina Warty”.
ZAKRES O PRACO WANI A:
1.

2.

Metropolia Poznań:
a. Walory turystyczne Metropolii Poznań,
b. Zagospodarowanie turystyczne Metropolii Poznań,
c. Koncepcja rozwoju turystyki w Metropolii Poznań – ujęcie
tematyczne i terytorialne

ŹRÓDŁA INFORMACJI ORAZ METODYKA BADAŃ

Dolina Warty:
a. Walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz zagospodarowanie
doliny Warty,
b. Społeczna ocena potencjału turystycznego doliny Warty,
c. Program rozwoju turystyki w obszarze funkcjonalnym „Dolina
Warty”

promocyjne gmin, opracowania monograficzne i problemowe);

Źródła informacji :
 źródła opisowe (dokumenty strategiczne, materiały informacyjne i

 zasoby archiwalnych materiałów kartograficznych w postaci rastrowej oraz
tematyczne bazy danych cyfrowych;
 źródła statystyczne (m.in. sprawozdawczość GUS);
 źródła internetowe;
 badania terenowe:
 inwentaryzacja przyrodniczo-krajobrazowa doliny Warty
 badania ankietowe służące rozpoznaniu opinii społecznej na
temat potencjału turystycznego doliny Warty.
Metody badań:
badania ankietowe, kartowanie terenowe, geoinformacyjna analiza materiałów
źródłowych, analiza SWOT, metody waloryzacji ekologiczno-krajobrazowej.
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
DIAGNOZA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO
WALORY TURYSTYCZNE
1.

Walory przyrodnicze:

Obszary atrakcyjne ze względu na walory rzeźby ternu, wód
powierzchniowych, oraz szaty roślinnej
Obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i poznawczej
objęte różnymi formami ochrony prawnej, punkty widokowe
2.

Walory kulturowe:

Miejscowości krajoznawcze, według liczebności, zróżnicowania i
wartości obiektów dziedzictwa kulturowego (ośrodki krajoznawcze: duże,
średnie, małe)
Obiekty o wybitnej wartości kulturowej (ujęte w kanonie krajoznawczym
krajowym i regionalnym)
Muzea
Wybrane tematyczne szlaki dziedzictwa kulturowego

Struktura rodzajowa zasobów kulturowych Metropolii Poznań wg gmin
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Zabytkowe układy urbanistyczne
Zabytki budownictwa mieszkalnego
Zabudowania gospodarcze
Zabytki techniki
Muzea

Zabytki sakralne
Zabytki budownictwa rezydencjonalnego
Obiekty obronne i warowne
Miejsca pamięci i pomniki

Źródło: opracowanie własne
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
DIAGNOZA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
1.

Główne miejscowości z bazą noclegową i gastronomiczną

2.

Miejscowości turystyki aktywnej (ośrodki o dużym znaczeniu w
obsłudze turystyki aktywnej, pozostałe ośrodki turystyki
aktywnej)

3.

Wybrane szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, wodne, konne)

4.

Certyfikowane punkty informacji turystycznej

5.

Wypożyczalnie sprzętu turystycznego

6.

Obiekty bazy komunikacyjnej (trasy turystyczne o znaczeniu
krajoznawczym, pozostałe trasy turystyczne, główne węzły
komunikacyjne, lotniska i lądowiska)

Struktura rodzajowa bazy noclegowej w Metropolii Poznań wg gmin
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Hotele
Pensjonaty
Schroniska młodzieżowe i hostele
Kempingi
Kwatery agroturystyczne

Motele
Inne obiekty hotelowe
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe i wypoczynkowe
Pokoje gościnne, apartamenty

Źródło: opracowanie własne
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
DIAGNOZA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
WALORY PRZYRODNICZE

Występowanie większych kompleksów leśnych
oraz jeziornych atrakcyjnych dla wypoczynku

Wysoki udział terenów monotonnych krajobrazowo ze
względu jednolity charakter rzeźby i użytkowania terenu

Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny
Warty

Niski potencjał żeglugowy głównych rzek i jezior

Obecność osobliwych, atrakcyjnych krajobrazowo
form ukształtowania powierzchni terenu oraz
naturalnych punktów widokowych

Niska jakość środowiska przyrodniczego na terenach
zurbanizowanych, degradacja wód powierzchniowych

Znaczący udział obszarów cennych przyrodniczo
objętych różnymi formami ochrony prawnej o
potencjale poznawczym i edukacyjnym

Obecność przyrodniczych barier dla ruchu i
zagospodarowania turystycznego ze względu na rygory
ochronne oraz podatność środowiska na zagrożenia i
antropopresję

PODSTAWOWE WYZNACZNIKI ROZWOJU
METROPOLITALNEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ :
1.

Wysoka jakość, bezpieczeństwo i komfort wypoczynku;

2.

Łatwe i szybkie możliwości przemieszczania się turystów;

3.

Wypoczynek aktywny oraz usługi związane z odnową
biologiczną;

4.

Pobyty krótkookresowe w pobliżu miejsca zamieszkania;

5.

Regionalne produkty turystyczne decydujące o
konkurencyjności Metropolii w skali krajowej i

WALORY KULTUROWE
Interesująca historia, bogate dziedzictwo kulturowe
oraz tradycje i zwyczaje regionalne

Niedocenianie spuścizny historycznej - dziedzictwa
kulturowego materialnego i niematerialnego

Obecność znanych w skali regionalnej i
ponadregionalnej historycznych i współczesnych
walorów kulturowych oraz wydarzeń kulturalnych

Dewastacja obiektów zabytkowych oraz ich ograniczona
dostępność turystyczna ze względu na uwarunkowania
formalnoprawne

międzynarodowej;
6.

turystyczną;
7.

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
Duża pojemność infrastruktury turystycznej

Mała dyspersja infrastruktury turystycznej w skali Metropolii

Dobre zaplecze i wysoki standard infrastruktury
turystyki biznesowej oraz miejskiej

Słabe zróżnicowanie struktury rodzajowa bazy noclegowej
oraz związana z tym oferta cenowa usług noclegowych

Zróżnicowana oferta usług sportowo-rekreacyjnych

Niedostosowanie zagospodarowania turystycznego do rangi i
rozmieszczenia walorów przyrodniczych i kulturowych

Dobra zewnętrzna dostępność komunikacyjna

Zły stan techniczny dróg , niewystarczająca funkcjonalność
systemu komunikacji zbiorowej, brak płynności w ruchu
kołowym

Funkcjonalny system szlaków turystycznych

Niedoinwestowanie turystyczne szlaków wodnych

Aktywność lokalnych organizacji i stowarzyszeń
działających na rzecz rozwoju i promocji turystyki

Niewystarczające wykorzystanie nowoczesnych technologii w
systemie informacji i promocji turystycznej

Tanie usługi oraz obiekty gwarantujące kompleksową ofertę

Zindywidualizowane podejście do potrzeb turystów (ze
względu na wiek, aktywność fizyczną, stan zdrowia, itd.);

8.

Funkcjonalny system informacji i promocji turystycznej oparty
o nowe technologie.

Źródło: opracowanie własne
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO do 2020 r.

GŁÓWNE CELE KIERUNKOWE:
1.

Podnoszenie jakości walorów turystycznych, zarówno sferze

Zmniejszanie dysproporcji w dostępności do walorów i usług

2.
3.
4.

turystycznych;

5.

przyrodniczej jak i kulturowej;
2.

3.

Zapewnienie komplementarności dób i usług turystycznych;

4.

Tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych (np. turystyki
biznesowej, kulturowej, kwalifikowanej, miejskiej);

5.

Efektywną współpracę organów, instytucji i podmiotów
odpowiedzialnych za turystykę;

6.

Budowanie nowoczesnego systemu informacji turystycznej;

7.

Minimalizowanie oraz zapobieganie konfliktom związanym z

8.

1.

6.
7.
8.
9.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WIELKOPOLSKA 2014+
1.
2.
3.

rozwojem funkcji turystycznych;

4.

Lepsze rozpoznanie preferencji i potrzeb społecznych w zakresie

5.

turystyki i wypoczynku;
9.

Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań
wspierających turystykę.

Dostosowanie zagospodarowania środowiska do bezpiecznego rozwoju usług turystycznych oraz
rekreacji,
Wykorzystanie dróg wodnych wielkopolski dla gospodarki i turystyki,
Ochronę dorobku kulturowego,
Zwiększenie powiązań komunikacyjnych stolicy regionu z otoczeniem, rozwój funkcji
konferencyjnych i kongresowych oraz sportowych,
Inwestycje w infrastrukturę poprawiającą stan zagospodarowania obszarów atrakcyjnych pod
względem turystycznym i rekreacyjnym, z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska,
Wsparcie rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej,
Promocję przedsiębiorczości w tym sektorze,
Wsparcie rozwoju agroturystyki,
Promocję turystyki alternatywnej.

Inwestycje poprawiające stan infrastruktury sportowej,
Realizacja programów aktywnego wypoczynku,
Budowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja i rewitalizacja instytucji kultury, obiektów
zabytkowych, i muzeów,
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych walorów środowiskowych i kulturowych
regionu
Wsparcie dla wykorzystania potencjału rzek przez rekonstrukcję systemy śluz i modernizację
stopni wodnych oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej, przede w wszystkim obejmującej system
marin.

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE
FUNKCJONALNYM POZNANIA
1.
2.
3.

4.

Wsparcie, rozwój i integracja centrów informacji turystycznej i kulturalnej Metropolii Poznań,
Stworzenie systemu, który zapewnia łatwy dostęp do informacji turystycznej w dowolnym miejscu i
czasie, poprzez:
Ochrona i wsparcie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowy , modernizacji i adaptacji
zabytków oraz innych obiektów o wartościach historycznych w celu zwiększenia potencjału rozwoju
lokalnego, kreacji miejsc integracji społecznej w przestrzeni publicznej oraz poprawy atrakcyjno ci
turystycznej i inwestycyjnej.
Rozwój metropolitalnego systemu szlaków rowerowych

Źródło: opracowanie własne
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI – KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA
OBSZARY I KOMPLEKSY TURYSTYCZNO-REKREACYJNE
ORAZ KIERUNKI ICH ROZWOJU
1. Położenie w granicach jednostek administracyjnych (gmin)
2. Czynniki atrakcyjności turystycznej
3. Sposoby udostępniania atrakcji turystycznych - system tras i szlaków
turystycznych
4. Główne ośrodki recepcyjne turystyki
5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
6. Proponowane kierunki rozwoju turystyki i rekreacji - wg oferty produktowej
I. Produkty wiodące
 wizerunkowe (markowe)
 podstawowe
II. Produkty wspierające
 niszowe
 potencjalne
7. Proponowane kierunki rozwoju turystyki i rekreacji - wg rodzajów i form turystyki:
wypoczynkowa, agroturystyka, wodna, kwalifikowana, miejska rozrywkowa, sportowa,
kulturowa krajoznawcza, kulturowa festiwalowa i eventowa, biznesowa,
przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)

MIEJSCOWOŚCI TURYSTYCZNE WEDŁUG PREFEROWANYCH KIERUNKÓW
ROZWOJU
1. Centrum turystyczne
2. Wielofunkcyjna miejscowość turystyczna
3. Miejscowość turystyczna o funkcjach wypoczynkowych
4. Miejscowość turystyczna o funkcjach usługowych
5. Potencjalna miejscowość o funkcjach turystycznych
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI – KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA
OBSZAR TURYSTYCZNOREKREACYJNY
A. Obszar Doliny Warty:

KOMPLEKS TURYSTYCZNO-REKREACYJNY
A.1. Rogalińska Dolina Warty (Rogaliński Park
Krajobrazowy)
A.2. Puszczykowska Dolina Warty
(Wielkopolski Park Narodowy)
A.3. Poznańska Dolina Warty (miasto Poznań)
A.4. Dolina Warty Biedrusko-Puszcza Zielonka
A.5. Obornicka Dolina Warty (Puszcza
Notecka)

B. Obszar Parku
Krajobrazowego Puszcza
Zielonka:
C. Obszar dolin rzek Głównej i
Cybiny:

B.1. Kompleks jezior Stęszewskiego i
Wronczyńskiego
C.1. Kompleks Jeziora Maltańskiego
C.2. Kompleks Jeziora Kowalskiego
C.3. Kompleks Parku Krajobrazowego Promno

D. Obszar dolin rzeki Samicy i
Bogdanki

D.1.Kompleks jezior Kierskiego i
Strzeszyńskiego
D. 2. Kompleks jeziora Pamiątkowskiego

E. Obszar Jeziora
Lusowskiego

-

F. Obszar jezior
Niepruszewskiego i
Strykowskiego

-

G. Obszar Wielkopolskiego
Parku Narodowego

G.1. Kompleks jezior Witobelskiego i ŁódzkoDymaczewskiego

H. Obszar doliny rzeki
Głuszynki

H.1. Kompleks jezior Kórnickiego i Bnińskiego

I. Obszar Puszczy Noteckiej

-

J. Obszar okolic Skoków

J.1. Kompleks jezior Skockiego, Maciejak i
Włókna

Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI

MIEJSCOWOŚCI TURYSTYCZNE WEDŁUG PREFEROWANYCH KIERUNKÓW
ROZWOJU
1. Centrum turystyczne
2. Wielofunkcyjna miejscowość turystyczna
3. Miejscowość turystyczna o funkcjach wypoczynkowych
4. Miejscowość turystyczna o funkcjach usługowych
5. Potencjalna miejscowość o funkcjach turystycznych

I. Preferowany kierunek rozwoju funkcji turystycznej: 1. W - Turystyka
wypoczynkowa: o - ośrodki wypoczynkowe, p - pensjonaty, l - zabudowa letniskowa, a
- agroturystyka, s - zaplecze pod rozwój turystyki socjalnej; 2. KR - Turystyka
krajoznawcza; 3. E - Turystyka edukacyjna: k - kształceniowa (zielone szkoły, kursy,
szkolenia, nauka umiejętności tematycznych), p - przyrodnicza, s - szlaki tematyczne, t
- stacje, parki tematyczne, m - muzea i inne ekspozycje; 4. A - Turystyka aktywna: a aeroturystyka, t - gry terenowe (paintball), g - golf, f - fitness, j - jeździectwo i usługi
okołotematyczne, w - wodna (kąpieliska, wyciągi do nart wodnych, przystanie i mariny,
rejsy turystyczne), k - korty (zaplecze tenisowe i squasch), s - turystyka rekreacyjnosportowa (parki wodne i pływalnie, tory łucznicze i strzelnice, parki linowe, ścianki
wspinaczkowe, scateparki, tory motorowe), y - wypożyczalnie sprzętu sportowego, z aktywność zimowa (stoki narciarskie, lodowiska); 5. M - Turystyka miejska: b biznesowa, e - eventowa, f - festiwalowa (wydarzenia muzyczne i sportowe rangi
krajowej i międzynarodowej), g - gastronomiczno-kulinarna, r - rozrywkowa, i - inne;
6. U - Funkcja usługowa: h - hotelowe, k - konferencyjno-kongresowe, e -edukacyjne,
o - okolicznościowe, r - rekreacyjno-sportowe, w - targowo-wystawiennicze, t tranzytowe, v - eventowe, i – inne; KO - Funkcja komunikacyjna;
II. Proponowana ranga turystyczna miejscowości: 1. Ctr - Centrum turystyczne;
2. Of- Wielofunkcyjna miejscowość turystyczna; 3. Ow - Miejscowość turystyczna o
funkcjach wypoczynkowych (agroturystyka, zabudowa letniskowa i wypoczynkowa); 4.
Ou - Miejscowość turystyczna o funkcjach usługowych (turystyka biznesowa,
konferencyjna, tranzytowa); 5. Mp - Potencjalna miejscowość o funkcjach
turystycznych, wskazana do aktywizacji
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
OBSZAR FUNKCJONALNY „DOLINA WARTY” - DIAGNOZA
Część A. OCENA WALORÓW EKOLOGICZNOKRAJOBRAZOWYCH DOLINY WARTY
1. DOLINA RZEKI
morfologia doliny
krawędzie doliny
układ doliny
wody w dolinie
wartość przyrodnicza doliny
2. KORYTO RZEKI
morfologia koryta rzeki
szerokość strefy przybrzeżnej
roślinność wodna
roślinność skarp
zróżnicowanie gatunkowe roślinności
zadrzewienie brzegów
warunki świetlne (zacienienie koryta)
obudowa brzegów cieku
liczba planów w oraz elementów
budujących krajobraz
3. UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE
DOLINY RZEKI
użytkowanie terenu w dolinie
wały przeciwpowodziowe
inne obiekty gospodarki wodnej
elementy zagospodarowania
turystycznego
elementy ograniczające dostępność
oraz możliwość użytkowania doliny
rzecznej

Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
OBSZAR FUNKCJONALNY „DOLINA WARTY” - ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Część B. OCENA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO DOLINY WARTY W
OPINII SPOŁECZNEJ
1. Elementy decydujące o wysokiej jakości krajobrazu w dolinie rzeki
2. Elementy zagrażające jakości środowiska i krajobrazu w dolinie rzeki
3. Znaczenie jakość środowiska doliny rzeki w realizacji wypoczynku
4. ATRAKCJE TURYSTYCZNE ORAZ STAN ZAGOSPODAROWANIA
TURYSTYCZNEGO DOLINY RZEKI

NAJCENNIEJSZE, WYMAGAJĄCE OCHRONY LUB UTRZYMANIA ELEMENTY KRAJOBRAZU
DOLINY WARTY :

2,5% 2,5%

0,8%

16,1%
17,2%
8,6%
6,2%
7,4%

16,1%

14,0
%

20,9
%

8,6%
1,2%
13,6%

7,0%

10,9
%
CZERWONAK/ SUCHY
LAS/MUROWANA
GOŚLINA

8,4%

Walory przyrodnicze
Tereny zieleni urządzonej (parki, ogrody, urządzone tereny dydaktyczne i wypoczynkowe)

12,4
%
4,7%

0,8% 9,2%

OBORNIKI

Zabytkowy zespół urbanistyczno-architektoniczny starego miasta
Pojedynczy, wyjątkowo cenny obiekt zabytkowy

Obiekty lub zespoły współczesnej architektury i techniki
Rozległe, otwarte przestrzenie, dalekie panoramy widokowe
Duży stopień naturalności i harmonia krajobrazu
Różnorodność form ukształtowania i pokrycia terenu

0,8%
10,1
%

Charakterystyczne, tradycyjne cechy osadnictwa wiejskiego, rozłogów, struktury pól i upraw
oraz systemu zadrzewień
Obecność i walory obszarów wodnych

2,0%

11,0% 12,7%

Obecność i walory obszarów leśnych

9,7%

2,7%

Inne

14,7%

6,7%

11,0%

13,0%
15,5%

POZNAŃ/LUBOŃ

0,6%

1,0%

1,2% 4,7%

17,2%
17,2%
PUSZCZYKOWO/
MOSINA

17,8%
12,4%

4,7%
0,6%
22,2
%

14,7%

3,6%

5,2%

5,3%

11,1
%
11,1
%

7,4%
4,4%

ŚREM

5,9%

6,7%

18,6
%

6,7%

0,7%

6,5%

ELEMENTY ZAGRAŻAJĄCE JAKOŚCI ŚRODOWISKA i KRAJOBRAZU DOLINY WARTY:
7,1%

18,1%
14,3%

7,8%
5,2%

10,4%

3,9%

21,5%

7,8%

6,5%
14,3%

Rozpraszanie się zabudowy, gęstnienie sieci ogrodzeń i infrastruktury technicznej

9,1%

13,0%

Zanik tożsamości, zanik cech naturalności doliny Warty

9,7%

Przyrodnicze ubożenie krajobrazu

11,0%
OBORNIKI

Chaos przestrzenny i nieskoordynowana eksplozja zabudowy na obrzeżach doliny Warty

14,9%

3,9%

Spadek różnorodności biologicznej jezior, lasów, łąk i pól

5,9%

Zanik tradycyjnej wiejskiej architektury, upodobanie się wyglądu wsi do miast

7,1% 2,0%

CZERWONAK/ SUCHY
LAS/MUROWANA
GOŚLINA

Brak dbałości o estetykę zabudowy, jakości kompozycji przestrzennej itp.
Agresja wizualna reklam

13,2%

18,2%

Zatłoczenie, hałas

10,0%

8,9%

Zanieczyszczenie środowiska

7,5%

9,3%

Inne elementy

9,3%

11,1%

10,0%

POZNAŃ/LUBOŃ

2,5%
0,8%
6,2%

11,6%
20,2%

PUSZCZYKOWO/
MOSINA

6,2%
10,8%

7,8%

8,5%
30,7%

11,6%

8,5%
6,5%
4,6%

10,9%
8,5%

4,7%

11,8%
13,7%
14,4%

ŚREM

2,0%

Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W DOLINIE WARTY – OFERTA PRODUKTOWA

TURYSTYKA WODNA:
1. Szersza promocja aktywnej turystyki wodnej (kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, wyczynowe sporty wodne) (produkt
„EKSTREMALNIE na Warcie”);
2. Popularyzacja turystycznego zwiedzania doliny Warty w wariantach krótkich i długich rejsów indywidualnych lub zorganizowanych (np.
statki, łodzie, barki, promy, tratwy turystyczne) (produkt „SPACEREM po Warcie”).
3. Budowa portów turystycznych, przystani i pomostów cumowniczych oraz towarzyszącego im zaplecza technicznego wraz z jednolitym
systemem informacji i identyfikacji wizualnej (zaplecze infrastrukturalne dla łodzi motorowych, statków spacerowych, barek
turystycznych, kajaków itp.) (produkty: „EKSTREMALNIE na Warcie” i „SPACEREM po Warcie”);
4. Popularyzacja nadwarciańskich łowisk (oznakowanie stanowisk wędkarskich, budowa miejsc piknikowych i pól biwakowych, obiektów
małej gastronomii) - (produkt „WARTO-branie”).

TURYSTYKA AKTYWNA I REKREACJA:
1. Modernizacja i rozbudowa nabrzeży i brzegów rzeki oraz ich zaplecza jako terenów biernego i czynnego wypoczynku: plaże
piaszczyste i trawiaste, miejsca postojowe z zadaszeniami, ławami i stołami, promenady i ścieżki spacerowe, obiekty infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej, obiekty odnowy biologicznej (produkt „WARTO odpocząć”);
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej doliny rzeki - rozwój systemu szlaków i tras turystycznych, ścieżek rowerowych i spacerowych,
w tym wypromowanie nadwarciańskiej trasy rowerowej oraz samochodowej (produkt „WARTO-strada”);
3. Tworzenie punktów zintegrowanej obsługi turystyki aktywnej (punkty przesiadkowe - dworce i przystanki komunikacji zbiorowej),
miejsca parkingowe, punkty udostępniania i naprawy sprzętu turystycznego, punkty informacji turystycznej) (produkty: „WARTO
odpocząć” i „WARTO-strada”) .
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W DOLINIE WARTY – OFERTA PRODUKTOWA

TURYSTYKA WODNA:
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statki, łodzie, barki, promy, tratwy turystyczne) (produkt „SPACEREM po Warcie”).
3. Budowa portów turystycznych, przystani i pomostów cumowniczych oraz towarzyszącego im zaplecza technicznego wraz z jednolitym
systemem informacji i identyfikacji wizualnej (zaplecze infrastrukturalne dla łodzi motorowych, statków spacerowych, barek
turystycznych, kajaków itp.) (produkty: „EKSTREMALNIE na Warcie” i „SPACEREM po Warcie”);
4. Popularyzacja nadwarciańskich łowisk (oznakowanie stanowisk wędkarskich, budowa miejsc piknikowych i pól biwakowych, obiektów
małej gastronomii) - (produkt „WARTO-branie”).

TURYSTYKA AKTYWNA I REKREACJA:
1. Modernizacja i rozbudowa nabrzeży i brzegów rzeki oraz ich zaplecza jako terenów biernego i czynnego wypoczynku: plaże
piaszczyste i trawiaste, miejsca postojowe z zadaszeniami, ławami i stołami, promenady i ścieżki spacerowe, obiekty infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej, obiekty odnowy biologicznej (produkt „WARTO odpocząć”);
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej doliny rzeki - rozwój systemu szlaków i tras turystycznych, ścieżek rowerowych i spacerowych,
w tym wypromowanie nadwarciańskiej trasy rowerowej oraz samochodowej (produkt „WARTO-strada”);
3. Tworzenie punktów zintegrowanej obsługi turystyki aktywnej (punkty przesiadkowe - dworce i przystanki komunikacji zbiorowej),
miejsca parkingowe, punkty udostępniania i naprawy sprzętu turystycznego, punkty informacji turystycznej) (produkty: „WARTO
odpocząć” i „WARTO-strada”) .
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W DOLINIE WARTY – OFERTA PRODUKTOWA

TURYSTYKA PRZYRODNICZA (POZNAWCZA I EDUKACYJNA):
1. Promocja potencjału ekologicznego doliny Warty oraz jego znaczenia dla jakości życia i wypoczynku. Inicjowanie projektów i inwestycji
proekologicznych (edukacja lokalnych społeczności, powstawanie stowarzyszeń i szkół ekologicznych np. zielone szkoły, zajęcia z
edukacji regionalnej) (produkt „NATURA-lnie z Wartą”);
2. Tworzenie stacji ekologicznych, ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, miejsc obserwacji przyrody (birdwatching) oraz infrastruktury
towarzyszącej (np. kładki i platformy pływające, tarasy i wieże widokowe), opracowanie jednolitego systemem informacji i identyfikacji
wizualnej na terenach cennych przyrodniczo oraz w strefie przybrzeżnej i na obszarach starorzeczy i rozlewisk (produkt „WARTO
wiedzieć”);
3. Tworzenie gospodarstw ekoturystycznych, organizacja imprez i wydarzeń propagujących wypoczynek „przyjazny naturze”, (produkt
„NATURA-lnie z Wartą”).

TURYSTYKA MIEJSKA (KULTUROWA, BIZNESOWA, ROZRYWKOWA):
1. Efektywne wykorzystanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego miejskich odcinków doliny Warty (produkt „Z NURTEM
HISTORII”);
2. Dbałość o wysoką jakość nadbrzeżnych przestrzeni publicznych (frontów wodnych) w miastach poprzez integrowanie funkcji kulturowych,
komercyjnych, mieszkaniowych i rekreacyjnych oraz rewitalizację terenów zdegradowanych (produkt „FRONTEM do Warty”);
3. Ochrona wartości przyrodniczych i jakości środowiska poprzez tworzenie „zielonych rzek” (nadbrzeżne tereny zieleni urządzonej i pół
urządzonej, zielone ciągi pieszo-rowerowe) (produkt „ZIELONA WSTĘGA Warty”);
4. Organizacja imprez i wydarzeń dla potrzeb turystyki: eventowej, sportowej, festiwalowej (otwarte przestrzenie koncertowe, tematyczne
parki rozrywki nadbrzeżne tereny sportowe, nadbrzeżne strefy gastronomiczne) (produkt „Warta - KULTUROWO//ROZRYWKOWO”).
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W DOLINIE WARTY – UJĘCIE PRZESTRZENNE

Główne kompleksy wskazane do rozwoju turystyki i rekreacji:
I.
Rogalińska Dolina Warty (Rogaliński Park Krajobrazowy)
II.
Puszczykowska Dolina Warty (Wielkopolski Park Narodowy)
III.
Poznańska Dolina Warty (miasto Poznań/Luboń)
IV.
Dolina Warty Biedrusko-Puszcza Zielonka
V.
Obornicka Dolina Warty (Puszcza Notecka wraz z doliną Wełny)
Obszary i obiekty o wysokich walorach przyrodniczych, priorytetowe dla
rozwoju turystyki i rekreacji
1.Obszary objęte ochroną prawną
2.Odcinki doliny rzeki oraz strefy przybrzeżnej atrakcyjne przyrodniczo i
krajobrazowo
3.Punkty widokowe
Miejscowości turystyczne według preferowanych kierunków rozwoju
1.Miejscowości o znaczącej funkcji turystycznej:

centrum turystyczne

wielofunkcyjna miejscowość turystyczna

miejscowość turystyczna o funkcjach wypoczynkowych

miejscowość turystyczna o funkcjach usługowych
2.Centra zintegrowanej obsługi ruchu turystycznego
3.Potencjalne miejscowości o funkcjach turystycznych
Wybrane elementy zagospodarowania turystycznego
1. Porty i przystanie wodne wraz z infrastrukturą turystyczną

istniejące/projektowane porty pasażerskie

istniejące/projektowane przystanie żeglarskie i kajakowe oraz pola
biwakowe
2. Istniejące/projektowane mosty drogowe, kładki pieszo-rowerowe, promy
turystyczne
3. Obszary wskazane do kompleksowego zagospodarowania turystycznorekreacyjnego:

tarasy widokowe, bulwary portowe, promenady spacerowe, zielone
ciągi pieszo-rowerowe, otwarte przestrzenie koncertowe, nadbrzeżne parki i
tereny sportowe

pomosty stacjonarne i pływające, tarasy i wieże widokowe, ścieżki
przyrodniczo-krajobrazowe, szlaki pieszo-rowerowe
4. Znakowane szlaki turystyczne:
5. Istniejące i projektowane szlaki i ścieżki rowerowe

Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE DOLINY WARTY

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE DOLINY WARTY – STAN ISTNIEJĄCY
Doliny Warty - stan istniejący

Odcinki doliny atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo szczególnie
predysponowane do rozwoju turystyki i rekreacji
Brzeg lewy
Gmina

296-302

Śrem

283-289

Puszczykowo
Mosina
Kom orniki
Puszczykowo
Suchy Las
Poznań

265-280
255-263
220-231
193-203

Oborniki

Kotowo

przystań kajakowa

Śrem

przystań kajakowa

Śrem

przys tań żeglarska

Jas zkowo

przystań kajakowa

Sowiniec

przystań kajakowa

Sowiniec

przystań kajakowa

Rogalinek

przystań kajakowa

Pus zczykowo

przystań kajakowa

Luboń

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

204-218

Poznań

przystań kajakowa

184-199

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Czerwonak

przystań kajakowa

Mścis zewo

przystań kajakowa

Oborniki

przystań kajakowa

Oborniki

przystań kajakowa

Oborniki

przystań kajakowa

Stobnica

przystań kajakowa

Brzeg prawy

Kilometraż

184-188

Gmina
Śrem

Kilom etraż
294-303

Puszczykowo
Kórnik
Mosina
Śrem

257-283

Czerwonak

226-233

Oborniki
Murowana Goślina
Oborniki

Miejscowości turystyczne
Gmina
Kilometraż

Miejscowość

Brzeg

Centrum turystyczne
Poznań

Poznań

238-250

prawy/lewy

Wielofunkcyjna miejscowość turystyczna
Śrem

Śrem

Rogalin

Mosina

Mosina

291-294

prawy/lewy

270

prawy

265-267

lewy

Puszczykowo

Puszczykowo

259-263

lewy

Luboń

Luboń
Czerwonak

250-254

lewy

228-229

prawy

Owińska

Miejscowość turystyczna o funkcjach wypoczynkowych
Mechlin

Śrem

Radzewice
Świątniki

Mosina

Rogalinek

Porty i przystanie turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Infrastruk tura
Kilometraż
Brz eg
Miejscowość

297

prawy

276

prawy

270

prawy

260

prawy

M iejscowość turystyczna o funkcjach usługowych

303,7
291,8
291,1
285,7
266,8
266,8
265,9
262,3
251
245
244,2
245
243,5
242,5
242,5
234
219,8
206,3
205,7
205
188,2

prawy
prawy
lewy
lewy
lewy
prawy
prawy
lewy
lewy
lewy
prawy
prawy
lewy
prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
lewy
prawy
prawy

Mosty drogowe, kładki pieszo-rowerowe, promy turystyczne
Miejscowość
Brzeg prawy

Infrastruk tura

Kilometraż

Brz eg lewy
Śrem

Śrem

most drogowy

294,3

Śrem

Śrem

most drogowy

291,98

Rogalinek

Rogalinek

most drogowy

264,8

Poznań

Poznań

most drogowy

249,5

Poznań

Poznań

most drogowy

246

Poznań

Poznań

most drogowy

244,2

Poznań

Poznań

most drogowy

243,6

Poznań

Poznań

most drogowy

242,6

236-237

prawy

Poznań

Poznań

most drogowy

239,6

233-235

prawy

Biedrusko

Biedrusko

most drogowy

224,9

Suchy Las

224-225

lewy

Oborniki

Oborniki

most drogowy

206,3

Oborniki

203-207

prawy/lewy

Oborniki

Oborniki

most drogowy

206

Koziegłowy
Czerwonak

Czerwonak

Biedrusko
Oborniki

Żródło: opracowanie własne

Odcinki doliny atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo szczególnie
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Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE DOLINY WARTY

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE DOLINY WARTY – STAN PROJEKTOWANY
Doliny Warty - stan projektowany
Porty i przystanie turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Miejscowość
Radzewice

Infrastruktura

Kilometraż

Brzeg

przystań kajakowa

276,3

prawy

Krajkowo

przystań kajakowa

273,7

lewy

Baranowo

przystań kajakowa

272,8

lewy

Puszczykowo

przystań kajakowa

259,5

lewy

Kątnik

przystań kajakowa

255,3

lewy

Poznań

250

prawy

242,3

lewy

Owińska

przystań kajakowa
port rzeczny/ przystań
żeglarska
przystań kajakowa

229

prawy

Oborniki

przystań żeglarska

206

Kiszewo

przystań kajakowa

195,6

Poznań

Luboń

Czapury

Radojewo

Owińska

Śrem
Poznań

Śrem
Poznań

290-295

prawy/lewy

238-247

prawy/lewy

Oborniki

Oborniki

205-206

prawy/lewy

Infrastruktura
kładka/przeprawa
promowa
kładka/przeprawa
promowa

Miejscowości turystyczne
Gmina
Kilometraż

Miejscowość
Śrem

Brzeg

Centrum zintegrowanej obsługi ruchu turystycznego
292-293
lewy
Śrem

Mosina

Mosina

266-267

lewy

Puszczykowo

Puszczykowo

260-259

lewy

lewy

Luboń

Luboń

251-252

lewy

prawy

Poznań

Poznań

243-242

lewy

234-235

prawy

228-229

prawy

205-206

prawy

Mosty drogowe, kładki pieszo-rowerowe, promy turystyczne
Miejscowość
Brz eg prawy
Brzeg lewy

Tarasy widokowe, bulwary portowe, promenady spacerowe, zielone ciągi
pieszo-rowerowe, otwarte przestrzenie koncertowe, nadbrzeżne parki i
tereny sportowe

Kilometraż
253-254
229-230

Pomosty stacjonarne i pływające, tarasy widokowe, ścieżki przyrodniczokrajobrazowe, zielone ciągi pieszo-rowerowe
Miejscowość
Kilometraż
Brzeg
Brz eg prawy
Brzeg lewy
Baranowo
Rogalinek
Krajkowo
Rogalin
270-280
prawy/lewy
Mosina
Świątniki
Puszczykowo
Wiórek
256-263
lewy
Kątnik
Umultowo
Czerwonak
Radojewo
Owińska
220-235
prawy/lewy
Biedrusko
Promnice
Gołaszyn
Mściszewo
Starczanowo
210-218
prawy
Łukowo
Jaryszewo
Kiszewo
184-192
prawy/lewy
Brączewo
Stobnica

Czerwonak

Czerwonak

Owińska
Oborniki
Kotowo

Oborniki

Miejscowość do aktywizacji funkcji turystycznych
303
prawy

Kawcze

Śrem

295

prawy

Psars kie

290

lewy

Zbrudzewo

289

prawy

Krajkowo

273

lewy

Korzonkowo

272

lewy

Mosina

Sowiniec

267

lewy

Wiórek

256

prawy

227

prawy

226-225

prawy

224-223

prawy

219

prawy

Łukowo

211

prawy

Słonawy

202

prawy

Niemieczkowo

199

lewy

Bąblinek

197

prawy

Kiszewko

196-195

prawy

Stobnica

189-188

prawy

Bolechówko
Bolechowo
Promnice
Mściszewo

Czerwonak
Murowana Goślina

Oborniki

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013
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REKOMENDACJE DLA POLITYK LOKALNYCH ORAZ SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU
INSTRUMENTÓW WDRAŻANIA DZIAŁAŃ KIERUNKOWYCH :
REKOMENDACJE DLA POLITYK LOKALNYCH:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Realizowanie zamierzeń programowo-inwestycyjnych
dotyczących turystyki i rekreacji powinno być dostosowane
do warunków przyrodniczych i społeczno-gospodarczych
oraz służyć utrzymaniu wysokiej jakości walorów środowiska
naturalnego i kulturowego.
Wszelkie działania należy prowadzić z uwzględnieniem ich
wpływu na zintegrowany rozwoju przestrzenny i funkcjonalny
Metropolii. Zagospodarowanie i wykorzystanie obszarów
turystyczno-rekreacyjnych należy realizować w oparciu o
szczegółowe analizy potencjału turystycznego i w ścisłym
związku z chłonnością środowiska przyrodniczego oraz
pojemnością bazy turystycznej.
Na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo (park
narodowy, rezerwaty przyrody oraz w wybranych częściach
parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000) turystyka
powinna być podporządkowana ochronie przyrody na
zasadach ustalonych w dokumentach programowych
(planach ochrony i planach zadań ochronnych).
Rozwój zagospodarowania w obszarach i kompleksach
turystyczno-rekreacyjnych musi być prowadzony w sposób
planowy z wykorzystaniem instrumentów formalnoprawnych,
jakimi są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
Należy zapewniać spójność ustaleń polityk lokalnych
(gminnych) z celami i kierunkami rozwoju określonymi w
dokumentów strategicznych opracowanych dla Metropolii
Poznań.
Należy działania zapewniające udziału społeczeństwa w
procesie decyzyjnym, poprzez budowę atmosfery dialogu
społecznego oraz dobry dostęp do informacji.

1.

skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na realizacje zadań rozwojowych;

2.

wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę turystyczną w planach

3.

zagospodarowania przestrzennego;

4.

uzbrojenie techniczne terenów i działek przewidzianych pod inwestycje turystyczne;

5.

opracowanie oferty turystycznej i jej szeroka promocja;

6.

wprowadzenie systemu zachęt i ulg tworzących przyjazny klimat inwestycyjny;

7.

rozszerzenie form partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji i finansowaniu infrastruktury
turystycznej.

MONITOROWANIE DZIAŁAŃ KIERUNKOWYCH – WSKAŹNIKI :


stopnia wykorzystania obiektów i atrakcji turystycznych mierzonego wzrostem liczby
odwiedzających i wykorzystaniem obiektów;



liczby przyjazdów turystycznych w relacji przyjazdy długo- i krótkookresowe, przyjazdy
turystów krajowych spoza obszaru Metropolii oraz turystów zagranicznych;



udziału ruchu turystycznego w ramach turystyki biznesowej, kulturowej i aktywnej, miejskiej,
itd;



wysokości dochodów z turystyki;



wzrostu wydatków na promocję samorządów lokalnych oraz branży turystycznej;



liczby użytkowników korzystających z usług systemu informacji turystycznej;



liczby wdrożonych pakietów turystycznych dla Metropolii Poznań oraz dla obszaru
funkcjonalnego „Dolina Warty”;



wielkości inwestycji paraturystycznych podnoszących jakość potencjału przyrodniczokulturowego Metropolii;



liczby pozwoleń na budowę infrastruktury turystycznej i paraturystycznej;



wzrostu liczby uczestników wybranych imprez i wydarzeń organizowanych na terenie
Metropolii Poznań (targi, wystawy, kongresy, imprezy i wydarzenia kulturalne, sportowe itp.);



poziomu zadowolenia z usług turystycznych i jakości wypoczynku (badania sondażowe).

