
UCHWAŁA NR VIII/55/VIII/2019 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 4 listopada 2019 r. 

 

w sprawie  wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o weryfikację Stałej Organizacji 

Ruchu ulic Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska, Olecka 

i (planowana) Orłowska. 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5, w powiązaniu z § 8 pkt 3 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Krzyżowniki–Smochowice 

(t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5172), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się do Miejskiego Inżyniera Ruchu o weryfikację Stałej Organizacji Ruchu ulic 

Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej, Łagowskiej, Oleckiej oraz planowanej (nowej) Orłowskiej 

w związku z planowanym zakończeniem robót budowlanych polegających na wykonaniu 

jezdni tych ulic bez wykonania utwardzonego pobocza – chodnika. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

 
 

w sprawie  wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o weryfikację Stałej Organizacji 

Ruchu ulic Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska, Olecka 

i (planowana) Orłowska. 

 

 

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ulicy Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, 

Żukowska, Łagowska)” polega na wykonaniu jezdni tych ulic bez wykonania utwardzonego pobocza – 

chodnika. Rada Osiedla po zakończeniu tej inwestycji planuje zainicjować powstanie 

stowarzyszenia/stowarzyszeń na rzecz budowy chodników w tych ulicach w oparciu o gminny program 

inwestycji lokalnych z udziałem mieszkańców. Proces inwestycyjny (uzgodniony projekt, pozyskanie 

środków, wyłonienie wykonawcy, wykonanie prac) jest procesem długotrwałym. Do czasu wykonania 

chodników wykonane utwardzenie ulic będzie, w praktyce, pełniło funkcję pieszo – jezdni. 

W związku z powyższą sytuacją wnioskuje się do Miejskiego Inżyniera Ruchu o weryfikację Stałej 

Organizacji Ruchu ulic Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej, Łagowskiej, Oleckiej oraz planowanej 

(nowej) Orłowskiej. 

W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

stanowiącego, że do zadań Osiedla należy występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


