UCHWAŁA NR XIX/99/VII/2016
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE
z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie wniosku włączenie doliny cieku Krzyżanka do obszaru Zachodniego Klina
Zieleni miasta Poznania.
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 8 pkt 7 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z
dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Krzyżowniki - Smochowice (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2010 r. Nr 244, poz. 4523), uchwala się, co następuje:

§1
Wnioskuje się o włączenie całej doliny cieku Krzyżanka do terenu Zachodniego Klina Zieleni
miasta Poznania.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice
(-) Bożena Stradowska - Adamska

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE
w sprawie
wniosku włączenie doliny cieku Krzyżanka do obszaru Zachodniego Klina Zieleni
miasta Poznania.
Dolina cieku Krzyżanka jest niewątpliwie ważnym elementem zieleni na terenie naszego osiedla, dlatego
za zasadne Rada Osiedla uważa ochronę tego terenu.
Obszar ten stanowi tereny występowania wielu gatunków zwierząt, co potwierdzają badania naukowe jest.
Teren zieleni wśród zabudowy jednorodzinnej z płynącym ciekiem Krzyżanka stanowi charakterystyczne
element urbanistyczny naszego osiedla, jak również użytkowy umożliwiający odpływ wód opadowych i
roztopowych z terenów przyległych.
Zgodnie z obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego należy utrzymać i chronić tereny
zielone istniejące, a dolina Krzyżanki w większości swego obszaru wciąż jest sklasyfikowana jako łąki i
tereny zielone.
Zgodnie z Uchwałą NR XCIII/1058/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 16 lipca 2002 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
„DOLINA KRZYŻANKI” w Poznaniu Krzyżanka i otaczający ją pas zieleni powinien zostać wolny od
zabudowy kubaturowej, załącznik graficzny do uchwały dołączono do niniejszego uzasadnienia.
Zgodnie z mapą znajdującą się na stronie http://sip.geopoz.pl/poznan_internet_ewid.php w zakładce
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – WMS studium archiwalne”
obszarem Zachodniego Klina zieleni objęta jest Dolina Krzyżanki aż do ulicy Dąbrowskiego co jest zgodne
z niniejszym wnioskiem RO.
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obowiązującym od 23 września 2014 roku zmieniono granice Zachodniego klina zieleni pozostawiając w
jego obszarze jedynie część od Jeziora Kierskiego do ulicy Słupskiej, a wyłączając z niego część Doliny
Krzyżanki od ulicy Słupskiej do ulicy Dąbrowskiego, co w opinii RO było błędną decyzją zagrażającą
utrzymaniu tego terenu jako obszaru zieleni, w dodatku bez uzyskania odpowiednich opinii Wydziału
Ochrony Środowiska w tej sprawie.
W celu ochrony tego pasa zieleni RO wnioskowała przy okazji opiniowania zmian w Planach miejscowych
o utworzenie wzdłuż cieku Krzyżanka pasa wolnego od zabudowy kubaturowej o szerokości 60 m jako
strefy ochronnej cieku i zieleni przyległej.
W świetle zapisu § 8 pkt 7 Statutu Osiedla stanowiącym, że do zadań Osiedla należą działania dotyczące
obszaru Osiedla w zakresie stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków, podjęcie niniejszej uchwały
jest zasadne.
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Krzyżowniki – Smochowice
(-) Maciej Bedyński

