
UCHWAŁA NR L/170/VIII/2022 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany organizacji ruchu w rejonie 

ul. Słupskiej 20a 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku § 9 ust. 1 pkt 9 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. Wielk. z 2017 r. poz. 5172), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Opiniuje się negatywnie propozycje zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Słupskiej 20a 

polegającej na likwidacji dwóch progów zwalniających. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Przemysław Polcyn 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

 

 

w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Słupskiej 20a 

 

 

W związku z pismem Miejskiego Inżyniera Ruchu nr KPRM-XVIII.7226.1.149.2022 z dnia 6 lipca 2022 r. 

zawierającym propozycję zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Słupskiej 20a, Rada Osiedla postanowiła 

negatywnie zaopiniować przesłaną propozycję. 

Rada Osiedla podejmując tą opinię w szczególności brała pod uwagę: 

1. Realizację (ze środków Osiedla) zmiany SOR ul. Słupskiej polegającej na wprowadzeniu 

elementów BRD w związku z postulatami i zgłoszeniami mieszkańców o częstym przekraczaniu 

dopuszczalnych prędkości pojazdów poruszających się ulicą Słupską, 

2. Umiejscowienie progów wyspowych w celu wymuszenia ograniczenia prędkości do ustalonej 

prędkości na tym odcinku do 30km/h, w miejscu przejścia pieszego w obszarze głównego potoku 

pieszych do i z centrum usługowego (piekarnia, sklep spożywczy, sklep wielobranżowy, salon 

fryzjerski, placówka Poczty Polskiej), 

3. Umiejscowienia progów wyspowych chroniących przejście dla pieszych w bliskości skrzyżowania 

ulic Słupska i Sianowska znajdujących się na wykazie miejsc szczególnie niebezpiecznych w 

obszarze Miasta Poznania, przekazanego pismem (E.076.3.2022.MB) Komendanta Miejskiego 

Policji w Poznaniu do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w związku z 

„Koncepcją rozwoju i utrzymania Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w latach 

2022-2030”. 

W świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę 

Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Wnioskodawca 
Przewodniczący Rady Osiedla 

 
 

Przemysław Polcyn 


