
UCHWAŁA NR XXXI/212/II/96 
RADY MIEJSKIEJ  POZNANIA 

Z DNIA 16 stycznia 1996 r. 
  
w sprawie zmiany nazwy Osiedla Poznań - Smochowice 
 
 
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16, 
poz. 95 z późniejszymi zmianami/ na wniosek Rady osiedla Poznań - Smochowice uchwala 
się co następuje: 
 

§ 1. 
Zmienia się uchwałę własną Nr XLIII/224/91 z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie 
powołania Osiedla Smochowice w ten sposób, że użyte w niej i załączniku do niej słowa 
„Osiedle Poznań - Smochowice” lub „Osiedle Smochowice” zastępuje się słowami „Osiedle 
Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu”. 
 

§ 2. 
Zmienia się uchwałę własną Nr LXXXVI/475/95 z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Osiedla Poznań - Smochowice w ten sposób, że użyte w niej i załączniku 
do niej słowa „Osiedle Poznań - Smochowice” lub Osiedle Smochowice” zastępuje się 
słowami „Osiedle Krzyżowniki - Smochowice w Poznaniu”. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Miasta Poznania i organom Osiedla. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej podjęcia po uprzednim ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w urzędzie Miejskim, Delegaturze Jeżyce, siedzibie organów Osiedla. 
 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Poznania 
/-/ Jadwiga Rotnicka  
 

UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXI/212/II/96 

RADY MIEJSKIEJ POZNANIA 
Z DNIA 16 stycznia 1996 r. 

 
Rada Osiedla Poznań - Smochowice uchwałą nr 21/95 z dnia 21.02.1995 r. wystąpiła z 
propozycją zmiany dotychczasowej nazwy Osiedla Poznań - Smochowice na Osiedle 
Krzyżowniki - Smochowice w Poznaniu motywując to względami historycznymi. 
Jak stwierdza w swoim uzasadnieniu nazwa Krzyżowniki na obszarze utworzonego Osiedla 
Smochowice występuje już od XIII wieku. 
Ponadto w uchwalonym przez Radę Miejską Poznania planie zagospodarowania 
przestrzennego zmieniono nazwę ze „Smochowice - Zachód” na „Krzyżowniki”. 
Uwzględnienie więc nazwy Krzyżowniki w nazwie jednostki pomocniczej jest z 
historycznego i społecznego punktu zasadne. 
Należy przy tym zaznaczyć, iż zmieniając nazwę Osiedla ujednolici się przy tej okazji 
używaną w dotychczasowych uchwałach Rady Miejskiej nazwę Osiedla /w uchwałach tych tj. 



w sprawie powołania Osiedla oraz uchwalenia Statutu zamiennie używa się nazwy osiedle 
Poznań - Smochowice i Osiedle Smochowice/. 
W związku z powyższym przedkłada się Wysokiej Radzie do uchwalenia projekt uchwały w 
sprawie zmiany nazwy Osiedla Poznań - Smochowice na Osiedle Krzyżowniki - Smochowice 
w Poznaniu. 
Propozycja zmiany nazwy osiedla została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję 
Samorządową Rady Miejskiej Poznania na posiedzeniu w dniu 12 września 1995 roku. 
 

Członek Zarządu Miasta Poznania 
/-/ Katarzyna Kretkowska 


