data wpływu: 18.07.2019

UCHWAŁA NR V/35/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie

zaopiniowania koncepcji projektów dot. zmian organizacji ruchu w rejonie
ulic Poznańskiej i Jeżyckiej.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2010 r. Nr 244, poz. 4528), uchwala się, co następuje:

§1
1. Opiniuje się negatywnie koncepcje projektów dot. zmian organizacji ruchu w rejonie ulic
Poznańskiej i Jeżyckiej.
2. Uwagi do koncepcji projektów, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie

zaopiniowania koncepcji projektów dot. zmian organizacji ruchu w rejonie
ulic Poznańskiej i Jeżyckiej.

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w wiadomości e-mail z dnia 24 czerwca 2019 roku
przesłało do zaopiniowania koncepcje projektów dot. zmian organizacji ruchu na ul. Jackowskiego,
Jeżyckiej i Poznańskiej-Wąskiej. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w dniu 3 lipca 2019 roku. Uwagi
do przedstawionych Osiedlu koncepcji projektów stanowią załącznik do uchwały.
W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Jeżyce 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.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 18.07.2019

UCHWAŁA NR V/36/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie

zaopiniowania

koncepcji

projektów

dot.

zmian

organizacji

ruchu

na ul. Jackowskiego.
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2010 r. Nr 244, poz. 4528), uchwala się, co następuje:

§1
1. Opiniuje

się

pozytywnie

koncepcję

projektu

dot.

zmian

organizacji

ruchu

na ul. Jackowskiego.
2. Uwagi do koncepcji projektu, o której mowa w ust. 1 stanowią załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie

zaopiniowania

koncepcji

projektów

dot.

zmian

organizacji

ruchu

na ul. Jackowskiego.

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w wiadomości e-mail z dnia 24 czerwca 2019 roku
przesłało do zaopiniowania koncepcje projektów dot. zmian organizacji ruchu na ul. Jackowskiego,
Jeżyckiej i Poznańskiej-Wąskiej. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w dniu 3 lipca 2019 roku. Uwagi
do przedstawionych Osiedlu koncepcji projektów stanowią załącznik do uchwały.
W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Jeżyce 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.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR V/36/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 4 lipca 2019 r.

Uwagi do koncepcji projektu dot. zmian organizacji ruchu na ul. Jackowskiego.

1. Postuluje się zwiększenie szerokości chodnika po stronie południowej poprzez
odsunięcie pasa do parkowania od budynku.
2. Postuluje się realizację wariantu z ruchem jednokierunkowym w kierunku wschodnim.
3. W celu poprawy warunków ruchu pieszego, zapewnienia przestrzegania przepisów ruchu
drogowego i umożliwienia dokończenia remontu chodnika przy ul. Gorczyczewskiego,
wnioskuje się o:
1)

zmianę organizacji ruchu przy ul. Gorczyczewskiego, polegającą na wyznaczeniu
miejsc postojowych na jezdni w sposób spełniający przepisy oraz przywróceniu
przejścia

dla

pieszych

przez

ul.

Gorczyczewskiego

przy

skrzyżowaniu

z ul. Jackowskiego, które zostało zlikwidowane w trakcie remontu chodnika
lub inne rozwiązanie, które pozwoli bezpiecznie przekraczać jezdnię w tym
miejscu;
2)

wyznaczenie miejsc postojowych na wysokości budynku przy ul. Jackowskiego
52A, w taki sposób, by zachowana była określona przepisami odległość
10 metrów od przejść dla pieszych, a także ustawienie pachołków w miejscach,
w których parkowanie jest lub będzie niedozwolone.

Wnioskowana zmiana organizacji ruchu jest jedynym sposobem, aby:
1)

umożliwić dokończenie remontu chodnika przy ul. Gorczyczewskiego w taki
sposób, by zapobiec jego dewastacji. Obecnie na wyremontowanej części
regularnie pojawiają się zgłaszane przez Osiedle pęknięcia i uszkodzenia,
których naprawa będzie wciąż na nowo pochłaniać publiczne środki;

2)

zapobiec

nagminnemu,

niezgodnemu

z

przepisami

parkowaniu

przy ul. Gorczyczewskiego, w tym także takiemu, w efekcie którego
zablokowana zostaje droga pożarowa oraz niemożliwe staje się zawracanie
na końcu ulicy;
3)

umożliwić pieszym bezpieczne pokonywanie skrzyżowania ulic Jackowskiego
i Gorczyczewskiego.

