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ZARZADU OSTEDLA STRZESZYN
z dnia 26.01.2018 roku

sprawie uwag do przedstawionei koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej w ciqgu DK
92 pomiqdzy wezlami Podolany i Koszaliiska wraz z budowq przedfu2enia Al.

w

Solidarno5cl

Napodstawie$34ustlwzwiqzkuz$9ust,1 pktTlit.auchwalyNrLXXVI/.1120N1201ARady
Miasta Poznania z dnla 31 sierpnia 2010 r, w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stzeszyn (Dz: Uz.

Woj. Wlkp. 22010 r. Nr 227, poz: 4186), orazw zwiqzku z uchwalq Nr Xll54Nll2015 Rady Osiedla
Strzeszyn z dnia I grudnia 2015 r. w sprawie upowaznienia Zanqdu Osiedla do wydawanla opinii,
uchwala siq, co nastqpuje:

sl
Zglasza sig uwagi do przedstawionej koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej w ciqgu DK 92
Pomiqdzy, wgzlami Podolany

i

Koszalihska wraz

z budowq pz6dlu2enia Al.

SolidarnoSci,

stanowiqce zalqcznik do uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sig Przewodniczqcemu Zarzqdu,

s3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

Pz.ewodniczqcy
Zazqdu Osiedla Stzeszyn
Wojciech Bratkowski

UZASADNIENIE

ZARZ/IIDU OStEDt A STRZESZYN

w

sptawle uw€g do przedstawbnej kdncepcjl -pnebudowy, ul. LutyGklei w olqgu DK 92
pomlgdzy wgzlami Fodolany i Koszalifsl(a wraz z budowq przedlutenla Al.
Solldarno6cl

W

wyniku odbytyeh konsultaejl spoleeznyeh 10 s'tycznia 2,A18

t. i. przedstawlonej koneepcJi

przebudowy ul, Lutyckiej w ohgu 'DK.92 pornledzy wqzlami Podolany
przedluzenla Al. Solldarno*ci, postanawia sig pzedstawiG

i Koszalirtska \naz z budowq
nastgpujqc€ uwagi wyezczeg6lnione w

zafEozniku tlo. uchwaly.

WZvuhzkuz powylszym oraa w Swietle zapisu
zadania

w

ust.l pkt 7lit, a Etanowiqcego; Ze,Osiedle realizuje
szozeg6lno6ci popzez opinlowanie proJekt6w inwestyejl i pnedsiquzieG Jednostek
S9

organizaeyjnylh Miastradolyczacych obszaru Osiedla, podj,gcie niniejszej uohwafyjest zasadne.

Pzewodnlezqcy
ZArzqdu Osied a Strzeszyn
Wojolech Bratkowski
I

Zalqcznik do uchwaly nr 52N112018
Zar zqdu Osied la Stzeszy n
z dnia 26 stycznia 2018 r

Uwagi do koncepcji przebudowy drogi nr 92 w ciqgu ul. Lutyckiej:
1.

Budowa w I etapie wiaduktu nad liniq PKP nr 354 w ciqgu ulicy Golgciriskiej wtaz z
pzebudowq ulicy Wojska Polskiego do ul. Niestachowskiej (budowa drugiej jezdni
lub wydluzenie prawoskrqtu w ul. Niestachowskq), z zapewnteniem latwego
wlqczania siq do ruchu z ulicy Podolaiskiej.
Rezygnacja z wiaduktu w ciqgu ul. Szczawnickiej izastqpienie go w I etapie budowq
wiaduktu nad liniq PKP nr 354 w ciqgu ul. Golgcitiskiej. Wnosi sig o rozpoznanie
mo2liwo$ci pozyskania dodatkowych Srodk6w na ten cel z dotacji unijnych we
wsp6lpracy zPKP.

3.

4.

Wlqczenie do etapu I budowy bezpiecznego skomunikowania osiedla Stzeszyn,
umo2liwiajqcego plynne wfqczanie i wylqczanie sig do i z ruchu w ciqgu ul, Lutyckiej
w obu jej kierunkach.
Przebudowa skay2owari w ciqgu ul. Koszaliriskiej z ul, Literackq ,Zolnierzy Wyklgtych
i Biskupiriskq. Regulacja ruchu na tych skrzy2owaniach jest konieczna z uwagi na
coraz wiqksze natg2enie ruchu wynikajqce z trwajqcej intens'ywnej rozbudowy osiedla
(wg wykonanych porniar6w ok, 10 $s, u2ytkownik6w ka2dego dnia tygodnia).

o zlo2enie przez Prezydenta Miasta Poznania wniosku o
dofinansowanie realizacji czq6ci zadar\ z etapu I z programu ,,Poprawa
bezpieczedstwa na skzyZowaniach linii kolejowych z drogami." Wg wiedzy zarzqdu

Zarzqd wnosi

termin skladania wniosk6w uplywa w dniu 31.01.2O18r.

Przewodniczqcy
Zarzqdu Osiedla Stzeszyn

Wojciech Bratkowski
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