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S t r e s z c z e n i e

W niniejszym artykule przybliżono procesy oraz skutki zagrożeń tworzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przeznaczonego pod rozwój fabryki Volkswagen Poznań. Tereny fabryki położone przy trasie wylotowej na 
Warszawę stały się kilka lat temu tematem dyskusji nad zagadnieniem egzystencji zakładu przemysłowego 
w strukturze przestrzennej współczesnego miasta. 
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A b s t r a c t

This paper aims to explain the processes and effects of spatial land use plan designed for the development of 
the Volkswagen Poznan factory. Factory sites located close to the roads to Warsaw became a few years ago 
discussions on the problem of existence of an industrial areas in the spatial structure of the modern city.
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We współczesnym świecie o kształtowaniu mia-
sta i jego rozwoju urbanistycznym nie decydują 
w większości władze miejskie. Realna władza znaj-
duje się m.in. w rękach inwestorów komercyjnych. 
Deyan Sudjic twierdzi, że planowanie urbanistyczne, 
a zarazem cała kwestia miejska nie interesuje ludzi 
prowadzących interesy, oni są po to, aby korzystać 
z okazji finansowych. Można wysnuć z tego wniosek, 
że to oni planują rozwój współczesnych miast. Dzia-
łalność ta może w zależności od jej oddziaływania 
powodować rożne reakcje społeczne. W niniejszym 
artykule uwagę skupiono na wpływie oddziaływania 
planów rozwojowych fabryki Volkswagen Poznań 
na ich odbiór w mieście zarówno z punktu widzenia 
społecznego, jak i przestrzennego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska. 

Wraz z rozwojem demokracji i gospodarki ryn-
kowej po 1989 roku wiele polskich miast, w tym 
także Poznań, musiało zmierzyć się z oczekiwania-
mi nowych inwestorów, którzy zaczęli inwestować 
w upadające zakłady przemysłowe. Nowe inwesty-
cje po kilku latach zaczęły przynosić oczekiwane 
profity. Proces ten zaczął skutkować tworzeniem 
dalekosiężne planów rozwojowych, które zakładały 
poszerzenie produkcji w wielu dziedzinach przemy-
słu. Sytuacja taka miała miejsce także w Fabryce 
Volkswagen Poznań. Fabryka działa w Poznaniu od 
lat 90. XX wieku, kiedy to władze koncernu zaku-
piły upadające zakłady przemysłowe w Antoninku 
produkujące m.in. popularne samochody użytkowe 
marki Tarpan. Lokalizacja zakładu na terenie Anto-
ninka w Poznaniu była na początku działalności fir-
my obszarem wystarczającym. Na przestrzeni wielu 
lat w planach rozwojowych miasta, począwszy od 
lat 60. XX wieku teren fabryki był wskazywany jako 
obszar przeznaczony pod działalność przemysło-
wą1. Funkcja ta była sukcesywnie podtrzymywana 
w kolejnych dokumentach planistycznych. 

Rozwój fabryki Volkswagena w Antoninku po 
koniec XX wieku spowodował, że władze koncernu 
wystosowały do Prezydenta i Rady Miasta Pozna-
nia petycję, w której nalegały na rozpoczęcie pro-
cedury zmierzającej do opracowania projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Władze miasta, mając na uwadze dobro jednego 
w najważniejszych inwestorów w mieście, przystą-
piły niezwłocznie do prac planistycznych. Na tym 
etapie rozważań należy wspomnieć, że czas gospo-
darki rynkowej stał się przyczyną zmiany symbolu 
lokalnego lidera przemysłowego. Do tej pory były 
nim zakłady metalowe HCP im. Hipolita Cegielskie-
go. Wraz z pojawieniem się niemieckiego inwesto-

ra jego pozycja na rynku lokalnym stała się bardzo 
silna. Volkswagen niezależnie od konotacji narodo-
wych w oczach poznaniaków stał się lokalnym sym-
bolem nowego okresu uprzemysłowienia.

Pierwsze podejście do uchwalenia miejscowego 
planu w 2004 roku nie powiodło się ze względu na 
błędy proceduralne, Wojewoda Wielkopolski unie-
ważnił uchwałę Rady Miasta Poznania2. Podsta-
wowym problemem pierwszego planu była zbytnia 
szybkość w jego opracowywaniu, oraz nadmier-
ne zawierzenie inwestorowi, który deklarował, że 
wszystkie tereny objęte planem będą w niedługim 
czasie jego własnością. Niestety droga do realiza-
cji zamierzeń okazała się bardziej skomplikowana3. 
Podjęto decyzję o podziale planu na części A, B i C. 
Okazało się jednak, że ten sposób dzielenia zada-
nia planistycznego nie zyskała aprobaty Wojewody 
Wielkopolskiego – uchwała wywołująca plan zakła-
dała opracowanie go w jednej części.

Kolejny etap projektowania przestrzeni pod roz-
wój fabryki Volkswagen Poznań i terenów funkcjo-
nalnie z nią związanych rozpoczął się na początku 
2005 roku. Teren planu został podzielony na trzy sa-
modzielne jednostki A, B i C dla, których prowadzo-
na była oddzielna procedura planistyczna. 

W 2006 roku po burzliwych dyskusjach na ła-
mach prasy codziennej i sali sesyjnej Urzędu Miasta 
Poznania udało się uchwalić tylko dwie z trzech czę-
ści. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego „Terenu w rejonie węzła Antoninek–wschód 
część A” w Poznaniu4 oraz miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego „Terenu w rejonie węzła 
Antoninek–wschód część B” w Poznaniu5. Ostatnia 
część planu o symbolu C po licznych zmianach zo-
stała uchwalona w roku 20106.

Realizacja planu zagospodarowania przestrzen-
nego przeznaczonego pod rozwój fabryki Volkswa-
gena w Antoninku przysparzała wielu problemów 
natury projektowej i proceduralnej. Część B planu 
była w całości przeznaczona na potrzeby fabry-
ki. W związku z tym w części tekstowej pojawiły 
się zapisy, iż przeznaczenie podstawowe terenu 
to przemysł, magazyny, składy. Należało również 
zaznaczyć, że fabryka produkująca samochody to 
w pewnym sensie „bomba ekologiczna”. Do reali-
zacji niektórych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagane jest obliga-
toryjnie sporządzenie raportu oraz oceny oddziały-
wania na środowisko. Zapisy te w nawiązaniu do 
przepisów szczególnych miały i mają na celu za-
pieczenie zdrowia i życia mieszkańców sąsiednich 
osiedli mieszkaniowych. 
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Il. 1. Rysunek m.p.z. p. „Terenu w rejonie węzła Antoninek–wschód część A” w Poznaniu (źródło: www.mpu.pl)

Ill. 1. Local plan. “Terrain in the vicinity of the node Antoninek – east part of A” in Poznan (the source www.mpu.pl)
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Il. 2. Rysunek m.p z p. „Terenu w rejonie węzła Antoninek–wschód część B” w Poznaniu (źródło: www.mpu.pl)

Ill. 2. Local plan. „Terrain in the vicinity of the node Antoninek - east part of B” in Poznan (the source www.mpu.pl)

Umieszczenie takich zapisów w tekście planu nie 
ustrzegło projektantów przed atakami i zarzutami ze 
strony organizacji ekologicznych. W przypadku tego 
planu najbardziej aktywne było Stowarzyszenie 
Ekologiczny Zieliniec, które na wszystkich etapach 
sporządzania planu kwestionowało jego zapisy,  
a w niektórych przypadkach i sam sens tworzenia 
planu. Kiedy wszystkie racjonalne metody zwiodły 

Stowarzyszenie posunęło się do spreparowania in-
formacji o grobach żydowskich, które miały znajdo-
wać się na ternie fabryki od czasów II wojny świa-
towej. Przytaczając te informacje chciałem zwrócić 
uwagę jak szkodliwe, czasami bardziej niż sama fa-
bryka mogą być takie działania. Tworząca się wokół 
planu dla fabryki psychoza bardziej zaszkodziła mu 
niż pomogła w jego realizacji.
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Oczywiście nie kwestionuję dbałości organiza-
cji ekologicznych o jakość środowiska naturalnego 
w miastach. Moje wątpliwości budziło podejście sa-
mych działaczy, którzy w rozmowach kuluarowych 
proponowali przedstawicielom Volkswagena zakup 
swoich nieruchomości położnych w sąsiedztwie fa-
bryki po bardzo atrakcyjnych cenach. Czy było to 
działanie zgodne z ekologicznym myśleniem. Ra-
czej wątpię.

W związku z tym, że w planie pod rozbudowę 
fabryki należało wprowadzić 90% powierzchnię 
zabudowy terenu w tekście planu znalazły się za-
pisy odnoszące się do zagadnień środowiskowych. 
Wprowadzono zapisy, które miały przyczynić się 
do zachowania prawidłowego systemu gospodarki 
odpadami. Selektywna ich zbiórka miała umożliwić 
późniejsze odzyskanie lub unieszkodliwienie. Wpro-
wadzono obowiązek segregowania i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych zgodnie z gospodar-
ką odpadami miasta Poznania. Biorąc pod uwagę 
skomplikowaną sytuację przestrzenną terenu ob-
jętego planem, wprowadzono zapisy dotyczące 
obowiązku uwzględnienia na etapie realizacji planu 
problemu zagospodarowania mas ziemnych oraz 
zmian ukształtowania powierzchni terenu, a także 
przeprowadzenia rekultywacji terenu w przypadku 
stwierdzenia niekorzystnego przekształcenia lub 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Lokalizacja planu w sąsiedztwie dużego kom-
pleksu leśnego nałożyła na projektantów obowią-
zek wprowadzenia zapisów dotyczących zachowa-
nia i uzupełniania istniejącej oraz wprowadzenia 
nowej zieleni przyulicznej, a także maksymalne-
go zagospodarowania zielenią każdej wolnej od 
utwardzenia powierzchni terenu. W części A, prze-
znaczonej pod węzeł III ramy komunikacyjnej mia-
sta Poznania, udało się zachować znaczną część 
drzewostanu. Procedura przeznaczenia gruntów 
leśnych na cele nieleśne objęła powierzchnię te-
renu o wielkości niecałych dwóch hektarów. Przy 
czym większość terenów leśnych na mapach gle-
bowo-rolniczych pozbawiona była w rzeczywistości 
drzewostanu. Należało jedynie dokonać dopełnie-
nia procedur oraz uzyskać zgodę na przeznacze-
nie odpowiednich gruntów. 

Kształtowanie miejskiego środowiska urbani-
stycznego uwzględniającego rozbudowę fabryki sa-
mochodów może wydać się działaniem skazanym 

na niepowodzenie. Z drugiej jednak strony musimy 
być świadomi, że sytuacja przestrzenna fabryki była 
wynikiem długotrwałego procesu urbanizacyjnego 
tej części Poznania. Oczywiście sama fabryka nie-
sie ze sobą specyficzne zagrożenia. Jednak w ra-
mach obowiązujących w Polsce przepisów staramy 
się im zapobiegać. Praktyka planistyczna w odróż-
nieniu od działań teoretycznych jest rzeczywistym 
wyzwaniem. Inaczej podchodzi do zagadnienia 
fabryki w mieście teoretyk, który skupia się na jej 
wyrazie przestrzennym, społecznym czy kompozy-
cyjnym, inaczej urbanista, któremu powierzono za-
danie umożliwienia jej rozbudowy. 

Rzeczywista praktyka planistyczna jest w moim 
przekonaniu ciągłym stawianiem sobie pytania o za-
grożenia wolności wykonywania zawodu. Rozważa-
my urbanistykę i planowanie przestrzenne na wielu 
poziomach – estetycznym, kontekstualnym, prze-
strzennym. Czasami jednak nasza praca jest jedy-
nie wyznacznikiem przepisów i norm, które musimy 
umieścić w planie miejscowym lub studium. Praca 
z inwestorem prywatnym przysparza wielu trudno-
ści. W planie, który przedstawiłem, czynnikiem po-
wodującym największe problemy była działalność 
fabryki dotycząca zakupów terenów wchodzących 
w skład planu. W moim przekonaniu nieumiejęt-
ne postępowanie oraz ignorancja w negocjacjach 
z właścicielami nieruchomości spowodowała tak 
negatywny odbiór działań planistycznych w mieście. 
Gdyby działania, które opisałem prowadzone były 
z większym wyczuciem, prawdopodobnie udałoby 
się uniknąć wielu nieporozumień i błędów.

Zdanie, które wypowiedziałem na początku, że 
tak naprawdę inwestorzy planują przestrzeń na-
szych miast jest głosem w dyskusji nad kondycją 
współczesnych miast, które z jednej strony starają 
się przyjaźnie podchodzić do swoich partnerów biz-
nesowych, z drugiej próbują utrzymywać swoją he-
gemonię w dziedzinie władztwa planistycznego. 

Na zakończenie moich rozważań chciałby przy-
toczyć słowa wypowiedziane przez Adę Louise  
Huxtable w roku 1980 „Jak bardzo Nowy Jork stał 
się zatłoczony i mniej przyjemny w wyniku działań 
inwestorskich na przestrzeni ostatnich lat”7. Mam 
nadzieje, że w ciągu najbliższych lat nie będziemy 
musieli używać podobnych stwierdzeń w odnie-
sieniu do działań, którymi pozwalamy inwestorom 
zmieniać przestrzeń naszych miast. 
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Przypisy

1 W planie ogólnym miasta Poznania z 1961 roku teren fabryki samochodów w Antoninku został po raz pierwszy wskazany jako obszar 
przeznaczony pod tereny przemysłowo-magazynowe. 

2 Pierwszy plan był opracowywany na podstawie ustawy planistycznej sprzed 27 marca 2003 roku. 
3 Na etapie opracowywania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kolejnych jego wersji firma Volkswa-

gen dzierżawiła część nieruchomości, które obejmowały teren planu. Osoby dzierżawiące swoje nieruchomości VW rozpoczęły własną 
działalność lobbingową w celu zapewnienia sobie najkorzystniejszych zapisów w planie, nie koniecznie mając na uwadze działalność 
Volkswagena. Miało to miejsce m.in. w nowej części planu położonej na obszarze węzła drogowego Antoninek–wschód będącego frag-
mentem III ramy komunikacyjnej miasta Poznania (wschodnia część obwodnicy miasta Poznania).

4 Autorzy: Eleonora Rybczyńska, Adam Nadolny i inni. Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.03.2006 r. 
Nr 41, poz. 1081. Plan został opracowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w zespole projektowym nr 2.

5 Autorzy: Eleonora Rybczyńska, Adam Nadolny i inni. Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, z dnia 30.03.2006 r. 
Nr 41, poz. 1082. Plan został opracowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w zespole projektowym nr 2.

6 Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2010 r. Nr 168, poz. 3181. Plan został opracowany w Miej-
skiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w zespole projektowym nr 2.

7 Cyt. za: Ada Louise Huxtable, Architecture Anyone, University of California Press, Los Angeles 1986, s. 124, w tłumaczeniu autora.
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