
UCHWAŁA NR LXVIII/314/VII/2018 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie  rekomendowanego rozwiązania w celu ograniczenia potoków ruchu 

samochodowego na ulicach Beskidzkiej i Biskupińskiej. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 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 

(t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5172.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
 

Jako rekomendowanie rozwiązanie, mające wyeliminować międzygminny ruch tranzytowy przez 

ulice wewnątrzosiedlowe Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, w celu poprawy bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym Rada proponuje ograniczenie ruchu samochodowego na ul. Biskupińskiej, na 

odcinku od ul. Beskidzkiej do ul. Koszalińskiej poprzez zamknięcie potoku ruchu 

samochodowego w ulicy Biskupińskiej na odcinku od ulicy Biskupińskiej do cieku Bogdanka 

(oznaczenie w mpzp 2KD-D) stanowiącej drogę publiczną klasy dojazdowej, na wysokości 

rozdziału terenów oznaczonych w mpzp jako 7Kz-ZL i 3Kz-MN, (załącznik do uchwały) co jest 

zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

„PÓŁNOCNO – ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu – część B „Otoczenie Jeziora 

Strzeszyńskiego” w zakresie obsługi komunikacyjnej. Zamknięcie potoku ruchu samochodowego 

należy wykonać poprzez zastosowanie barier zawężających w dwóch kierunkach wraz z 

oznakowaniem, uniemożliwiając przejazd pojazdów wielośladowych z dopuszczeniem ruchu 

rowerowego. 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE  
  

 

w sprawie  rekomendowanego rozwiązania w celu ograniczenia potoków ruchu samochodowego 

na ulicach Beskidzkiej i Biskupińskiej. 

 

 

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich nr DW.0711.5.1.10.2018 z dnia 30 maja 2018 r., analizą 

możliwych rozwiązań, wynikami analiz ruchu na ul. Biskupińskiej i Polanowskiej w Poznaniu oraz w 

świetle § 9 ust.1 pkt 9 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącego, 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. 

 

 

 

 


