
UCHWAŁA NR XLVI/158/VIII/2022 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 9 maja 2022 r. 

 

 

w sprawie nawiązania współpracy z Osiedlem Wola w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę 

bezkolizyjnego węzła drogowo-kolejowego drogi DK92 z linią 

kolejową 351 („Węzeł Wola”) 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 8 pkt 2 i 6 oraz § 9 ust. 1 pkt 14 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 

Nawiązuje się współpracę z Osiedlem Wola w zakresie koordynacji i podejmowania 

działań w sprawie poprawy infrastruktury drogowej poprzez budowę bezkolizyjnego 

węzła drogowo-kolejowego drogi DK92 z linią kolejową 351 („Węzeł Wola”). 

 

§ 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 nawiązania współpracy z Osiedlem Wola w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

infrastruktury drogowej poprzez budowę bezkolizyjnego węzła drogowo-kolejowego 

drogi DK92 z linią kolejową 351 („Węzeł Wola”) 

 

 

Rada Osiedla, mając na uwadze zapisy statutowe, zmierzając do poprawy warunków życia mieszkańców 

przystępuje do współpracy z Osiedlem Wola w zakresie koordynacji i podejmowania działań w sprawie 

poprawy infrastruktury drogowej poprzez budowę bezkolizyjnego węzła drogowo-kolejowego drogi DK92 

z linią kolejową 351 („Węzeł Wola”).  

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 8 pkt 2 i 6 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

stanowiącym, że do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie 

funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej, porządku i bezpieczeństwa oraz zgodnie § 9 ust. 1 

pkt 14 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania  

w szczególności poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, 

spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

 
 

Wnioskodawca 
Przewodniczący Zarządu Osiedla 

 
 

Witold Puchalski 


