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Badania potrzeb mieszkaniowych na 
terenie Poznania oraz gmin Dopiewo, 
Komorniki i Kórnik zakończyły się 15 
września tego roku. Wzięło w nich udział 
ponad 3 tys. mieszkańców. Zarząd Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań na po-

siedzeniu, które odbyło się 4 września br. 
podjął decyzję, że badania zostaną roz-
szerzone na wszystkie gminy wchodzące 
w skład Stowarzyszenia. W związku z 
tym, na początku listopada Stowarzysze-
nie zwróciło się z prośbą do gmin człon-

kowskich, aby zamieściły na swoich stro-
nach internetowych dwie ankiety, które 
obecnie mieszkańcy gmin wypełniają. Na 
stronie Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań ankiety zostały umieszczone  
2 listopada.  
Wypełnienie ankiet nie powinno pochła-
niać wiele czasu. Pierwsza dotyczy dia-
gnozy potrzeb mieszkaniowych mieszkań-
ców gmin Metropolii Poznań, natomiast 
druga zatytułowana jest „Moje pomysły 
na poprawę zamieszkiwanej Okolicy”. Po 
wypełnieniu, ankiety automatycznie wy-
syłane są do Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu, gdzie będą opracowy-
wane. Ankiety w wersji internetowej bę-
dą aktywne do 2 grudnia br., wtedy też 
zakończony zostanie pierwszy etap ba-
dań. Kolejnym będą pogłębione badania 
terenowe, których przeprowadzenie pla-
nowane jest na przełom roku. W tej czę-
ści badań weźmie udział 1600 osób. 
Ankieterzy, którzy będą przeprowadzać 
badania wyposażeni zostaną w identyfi-
katory. Dodatkowo będzie można zwery-
fikować tożsamość ankietera telefonicz-
nie w Centrum Badań i Edukacji Staty-
stycznej GUS.  
Do końca lutego 2016 r. powinien zakoń-
czyć się etap opracowywania badań. 

Efektem końcowym będą rekomendacje 
(diagnoza) opisująca potrzeby mieszka-
niowe mieszkańców gmin tworzących 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań  
z podziałem na poszczególne gminy. 
Badania finansowane są ze środków 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ich 
koszt wynosi 125 tys. zł (netto). Badania 
prowadzą: Spółka Celowa Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o. 
oraz Centrum Badań i Edukacji Staty-
stycznej GUS.  

Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia Poznań                     nr 9                   listopad 2015 

 

Jak się mieszka  

w Metropolii Poznań? 
 

Trwają badania potrzeb mieszkaniowych na terenie gmin tworzą-

cych Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Na razie ankiety wypeł-

niane są przez internet, niebawem ankieterzy wyruszą w teren. 

Badania mieszkalnictwa na terenie gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Poznań odby-

wają się po raz pierwszy. Fot. Archiwum UMWW 
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Zbiorowe oszczędności 
Miasto Poznań organizuje po raz czwar-
ty przetarg na zbiorowy zakup energii 
elektrycznej. Wcześniej już dwukrotnie 
wraz z Poznaniem uczestniczyły w zaku-
pie gminy Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań. W Grupie Zakupowej na rok 
2014 uczestniczyło oprócz Poznania 8 
gmin (Czerwonak, Kleszczewo, Komorni-
ki, Kórnik, Luboń, Mosina, Stęszew, Sza-
motuły), a we wspólnym zakupie na rok 
2015 było ich 14 (dołączyły Buk, Dopie-
wo, Puszczykowo, Skoki, Suchy Las i Tar-
nowo Podgórne). 
Oszczędności osiągnięte przez 8 gmin w 
ubiegłym roku przekroczyły sumę 1,5 mln 
zł, a cena uzyskana w postępowaniu na 
rok 2014 była swoistym rekordem Polski 
– rozstrzygnięcie zapadło wtedy, gdy 
obniżająca się w kraju cena energii osią-
gnęła najniższy poziom. Koszt 1 MWh 
netto z akcyzą wyniósł 189,80 zł. 
Do postępowania na zakup energii elek-
trycznej na rok 2016 przygotowania 
rozpoczęto 22 kwietnia spotkaniem dla 
przedstawicieli gmin Stowarzyszenia, 
które odbyło się w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania. Zainteresowane przy-
stąpieniem do grupy Zakupowej są dwie 
kolejne gminy: Rokietnica i Swarzędz.  
 

6 listopada 2015 r. w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania odbyło się posiedzenie 
Rady Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 
Głównym punktem obrad było zatwier-
dzenie przez Radę „Strategii Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych w Miej-
skim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. 
Dokument przyjęto przy dwóch głosach 
wstrzymujących się, głosów przeciwnych 
nie było.  

Było to już drugie głosowanie Rady, do-

tyczące zatwierdzenia Strategii ZIT. 

Wcześniej Rada głosowała przyjęcie 

Strategii 30 lipca br. Po zatwierdzeniu 

Strategii w lipcu, dokument został wysła-

ny do zaopiniowania (wymóg ustawowy) 

do Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Wielkopolskiego (UMWW) i 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

(MIiR). Obydwie 

instytucje zgłosiły  

uwagi, które 

zostały uwzględ-

nione i wprowa-

dzone do Strate-

gii. Właśnie ten, 

poprawiony dokument głoso-

wany był 6 listopada. Po głosowaniu,  

w celu akceptacji, Strategia jeszcze raz 

została przesłana do UMWW i MIiR.  

6 listopada, przed posiedzeniem Rady 

Metropolii, odbyło się spotkanie Zarządu 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Spo-

tkanie poświęcone było omówieniu tema-

tów związanych ze Strategią ZIT. 

 Aktualności 

 
 

„Plan Gospodarki  
Niskoemisyjnej dla Metro-
polii Poznań” na ukończe-
niu 
 

• Stowarzyszenie Metropolia Poznań 

realizuje projekt pn. „Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań”. 

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-

wiska w Poznaniu zostały przesłane (dla 

wszystkich jst poza Poznaniem) wnioski  

o odstąpienie od przeprowadzenia stra-

tegicznej oceny oddziaływania Planu na 

środowisko.  

W trakcie wykonywania inwestycji zwią-

zanych z realizacją projektu pn. „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropo-

lii Poznań” wystąpią jedynie oddziały-

wania krótkotrwałe ograniczone do ob-

szaru, na którym będą wykonywane. 

Realizacja działań określonych w przed-

miotowym Planie nie spowoduje wystą-

pienia oddziaływań skumulowanych  

i transgranicznych. Większość planowa-

nych działań przewidzianych do realiza-

cji w Planie nie spowoduje wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia 

dla środowiska. Realizacja Planu przy-

czyni się do zmniejszenia ładunku zanie-

czyszczeń emitowanego z terenu Metro-

polii Poznań do powietrza, głównie po-

przez zmniejszenie zapotrzebowania 

energetycznego budynków, a także 

ograniczenia emisji w transporcie.  

Ostatecznie ustalony został portfel inwe-

stycji termomodernizacyjnych dla Pozna-

nia, który ma znaleźć się w Planie. Wy-

konawca (krakowska firma Consus 

Carbon Engineering sp. z o.o.) przygoto-

wuje ostateczną wersję dokumentu. 

 

Poznańska Kolej Metropoli-
talna – będą środki dla 
Czempinia 
 

• W dniu 21 października odbyło się 

spotkanie pracowników Zespołu ZIT  

z przedstawicielami władz Miasta i Gmi-

ny Czempiń w sprawie dofinansowania 

projektów w ramach Strategii ZIT 

(zintegrowane węzły przesiadkowe). 

Gmina nie jest członkiem Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań, jednak stacja Czem-

piń znajduje się w minimalnym zasięgu 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.  

W związku z tym zdecydowano o umoż-

liwieniu aplikacji o środki dla gminy  

w ramach naborów dla projektu strate-

gicznego P1 (Poznańska Kolej Metropoli-

talna).  
 

 

Rada Metropolii  
zatwierdziła  
Strategię ZIT 
 

Wszystko wskazuje na to, że prace nad Strategią ZIT dla  

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania dobiegają końca. 

Po zatwierdzeniu przez Radę Metropolii wersji uwzględniającej  

wcześniejsze poprawki dokument wysłany został do Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o końcową akceptację.  

Poprawiona Strategia wysłana została też do UMWW. 
 

Spotkanie Rady Metropolii, w trakcie którego zatwierdzono Strategię ZIT odbyło się  

6 listopada 2015 roku w Sali Białej UM w Poznaniu. Fot. Danuta Nowakowska 
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W 2011 grupę zakupową energii elek-

trycznej tworzyło Miasto Poznań i 11 

spółek miejskich. Umowa obowiązywała 

przez okres 2 lat, czyli do końca 2013 

roku. W ubiegłym roku grupę tworzyło 

już 37 podmiotów komunalnych z terenu 

Poznania i 8. gmin, które podpisały umo-

wę na dostawę energii w roku 2015. 

Dzięki umowie, którą podpisano w ubie-

głym roku, w tym roku członkowie grupy 

zaoszczędzą 3 480 087,02 zł. Obowią-

zująca w tym roku cena za 1 MGh wynosi 

189,90 netto z akcyzą i jest najniższą  

w Polsce.  

W ramach postępowania przetargowego 

na sprzedaż energii w 2016 roku ofertę 

złożyły cztery przedsiębiorstwa energe-

tyczne, z których najkorzystniejszą ofertę 

cenową złożyła spółka PGE Obrót S.A. 

Umowy na sprzedaż energii elektrycznej 

w 2016 r.  p o m i ę d z y 

z w y c i ę s k ą s p ó ł k ą ,  

a uczestni- kami grupy 

zakupo - wej zo-

s t a ł y zawar-

te w  d n i u  

9 października 2015 r. w Sali sesyjnej 

Urzędu Miasta Poznania. Porozumienie 

podpisało w sumie 59 stron. W grupie 

zakupowej  znalazło się 15 gmin: Buk, 

Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Ko-

morniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Poznań 

(lider grupy zakupowej), Puszczykowo, 

Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, 

Szamotuły. Wszystkie należą do Stowa-

rzyszenia Metropolia Poznań. 

Szacowane oszczędności grupy zakupo-

wej oscylują na poziomie ok. 5 mln zł  

w stosunku do roku ubiegłego. 

Zaproszenia Realizowane projekty 

Wspólne zakupy  
energii już po raz 
czwarty 
 

Wspólny zakup energii elektrycznej pozwoli, uczestniczącym  
w grupie podmiotom, oszczędzić w 2016 toku około 5 mln zł  
w stosunku do ubiegłego roku. 
 

W środę 25 listopada uruchomiony zo-
stanie internetowy serwis informacyjny 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Poznania. Serwis prowadzi Stowarzysze-
nie Metropolia Poznań jako Instytucja 
Pośrednicząca (IP) WRPO 2014+. 
Layout strony (grafika) opracowana zo-
stała na zlecenie MIiR i przekazana zain-
teresowanym IP w kraju, w tym Stowa-
rzyszeniu. Adres strony:   
 
www.zit.metropoliapoznan.pl 

 

PGN na ostatniej prostej 
 

• Kończy się realizacja projektu pn. „Plan 
Gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii 
Poznań”. 18 listopada zapoczątkowany 
został cykl spotkań w jednostkach samo-
rządu terytorialnego, w trakcie których 
przedstawiane są  części Planu dotyczą-
ce poszczególnych gmin. Zgodnie z pro-
cedurą, spotkania organizowane są dla 
komisji rad gmin. Następnym etapem, po 
akceptacji Planu przez komisje, będzie 
ich przyjęcie przez rady jst. Podjęcie 
uchwał w sprawie przyjęcia Planów po-
winno nastąpić do końca tego roku.   
Pierwsze spotkanie odbyło się w Swarzę-
dzu. Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
reprezentowali: Maciej Musiał – dyrektor 
Biura Stowarzyszenia, Miłosz Sura – Kie-
rownik projektu (Biuro Stowarzyszenia)  
i przedstawiciele Wykonawcy (Consus 
Carbon Engineering Sp. z o.o.). 
W trakcie spotkania radni poinformowa-
ni zostali o założeniach projektu, ponad-
to obejrzeli prezentację dotyczącą dzia-
łań uwzględnionych w Planie dla gminy 
Swarzędz. Maciej Musiał – dyrektor Biu-
ra Stowarzyszenia podkreślił zasadnicze 
znaczenie terminów związanych z reali-
zacją projektu. – W tym roku musimy 
uchwalić plany, aby w pierwszym kwar-
tale 2016 roku gminy i powiat mogły 
aplikować o środki na działania zapisa-
ne w Planie, np. na termomodernizację – 
powiedział dyrektor.  
Obecnie ustalane są terminy spotkań  
z komisjami w kolejnych jednostkach sa-
morządu terytorialnego tworzących Sto-
warzyszenie Metropolia Poznań. 
 

Koncepcja budowy węzłów  
przesiadkowych gotowa 
 

• Odebrano od Wykonawcy działanie nr 

4 Master Planu dla PKM pt. „Koncepcja 

budowy funkcjonalnych węzłów przesiad-

kowych PKM w kierunku zwiększenia ich 

dostępności oraz oferowania usług kom-

plementarnych do komunikacji publicz-

nej.”  Wykonawcą koncepcji jest spółka 

Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. 

z Warszawy.  

Biuro Stowarzyszenia zorganizowało 

pierwsze robocze spotkania urbanistów  

z przedstawicielami gmin, dla których 

rozstrzygnięte jest postępowanie w dzia-

łaniu nr 5 pt. „Opracowanie projektów 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz zmian studiów uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego wraz z koncepcją 

modernizacji układów drogowych na 

wskazanych obszarach wokół stacji  

i przystanków Poznańskiej Kolei Metro-

politalnej”.    
 

Na stronie internetowej znajdą się informacje najistotniejsze dla beneficjentów. 

 

ZIT ma stronę 
internetową 
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Wiadomości z Metropolii  

 

 
Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania 

 

Wyróżnienie dla 
Kórnika  
i Tarnowa  
Podgórnego 
 

Kórnik i Tarnowo Podgórne znalazły 
się w czołówce ogólnopolskiego Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego. 
Podczas ogólnopolskiej konferencji nau-
kowej „Zrównoważony rozwój społeczno-
gospodarczy jednostek samorządu tery-
torialnego”, w Sali Kolumnowej Sejmu RP, 
w dniu 23 października 2015 r. ogłoszo-
no wyniki Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Teryto-

rialnego prowadzonego przez Politechni-
kę Warszawską. 
W trzech obszarach rozwoju 
(gospodarczym, społecznym i ochrony 
środowiska) wyznaczono szesnaście 
wskaźników i opracowano na bazie da-
nych GUS ranking dla wszystkich JST  
w Polsce. W kategorii „Gospodarczego 
prymusa roku” wśród gmin miejsko-
wiejskich 4 miejsce zajął Kórnik, natomiast 
wśród gmin wiejskich 5 miejsce zajęła 
gmina Tarnowo Podgórne. 
Według prowadzącego badania prof. 
Eugeniusza Sobczaka rozwój zrównowa-
żony jako przemianę jakościową, można 
analizować na poziomie województwa, 
jak też podstawowej jednostki samorzą-
dowej jaką jest gmina. Lokalny poziom 
dotyczy zrównoważenia trzech grup 
czynników, tj. ekonomicznych, społecznych 
oraz ochrony środowiska. Wyniki analizy 
rozwoju społeczno-gospodarczego regio-
nów oraz gmin jako podstawowych jed-
nostek samorządu terytorialnego (JST) są 
głównym warunkiem prowadzenia har-
monijnej polityki rozwojowej. Są również 
warunkiem prawidłowej realizacji strate-
gii gmin czy też regionu. Trudno sobie 
wyobrazić podejmowanie, bez wiedzy 
wynikającej z analizy, racjonalnych decy-
zji finansowych oraz inwestycyjnych,  
w tym szczególnie decyzji strategicznych, 
o długoterminowym charakterze. Obie 
gminy od lat zajmują czołowe pozycje 

także w innych, krajowych rankingach. 

„Metropolia Poznań” - elektroniczny Biuletyn 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań.  
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Prezydent Poznania oraz burmistrzowie 
Śremu, Obornik, Lubonia, Mosiny, Czer-
wonaka, Murowanej Gośliny i Puszczyko-
wa, a także dyrektor Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej podpisali list 
intencyjny, którego celem będzie utwo-
rzenie Wielkopolskiego Klastra Rzeczne-
go dla rzeki Warty. W działaniach na 
rzecz przywrócenia transportu oraz tury-
styki na Warcie będą brać udział samo-
rządy, uczelnie wyższe i zainteresowane 

przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, funda-

cje, placówki edukacyjne i badawcze. 
Sygnatariusze listu zobowiązali się do 
rozszerzenia i wzmocnienia istniejących 
już kontaktów w celu przywrócenia trans-
portu oraz turystyki na rzekach woje-
wództwa wielkopolskiego. 
Plaże miejskie, mariny, boiska, restaura-
cje i inne atrakcje mają powstawać nie 
tylko w Poznaniu, ale również w gminach, 
przez które przepływa Warta. List inten-
cyjny podpisano 2 listopada, w Sali Bia-

łej Urzędu Miasta Poznania. 

Od dwóch lat Stowarzyszenie Me-
tropolia Poznań przygotowuje, dla 
jednostek samorządu terytorialne-
go tworzących Stowarzyszenie, 
kalendarz książkowy. W tym roku z 
propozycji Stowarzyszenia skorzy-
stało 13 jst, zamówiono 1907 sztuk. 
Kalendarze aktualnie są produko-
wane, w pierwszej dekadzie grud-
nia zostaną dostarczone do siedzib 
jst. Terminarze dostępne są w formatach 
A4 i B5, zawierają dodatkowo (oprócz 

kalendarza) m.in. mapę 
obszaru, na którym działa 
Stowarzyszenie,  
a także krótki tekst  
o planach Stowarzyszenia 
na 2016 rok. 
 
 
 
 

Fot. Pierwsza strona terminarza na 2015r. 

 

Klaster ma ożywić Wartę  
 

W działaniach na rzecz przywrócenia transportu oraz turystyki na 
Warcie będą brać udział samorządy, uczelnie wyższe i zaintereso-
wane przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje, placówki edu-
kacyjne i badawcze. 

Metropolitalne kalendarze 

książkowe na 2016 rok 

Fot. Archiwum UMWW 


