
UCHWAŁA NR II/  9   /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 maja 2019 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarz ądu Rejonu Targowe. 

 

Na podstawie § 42 ust. 1 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 

2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 231, 

poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Regulamin Zarządu Rejonu Targowe w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała VIII/46/II/2011 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 23 listopada 2011 r. ze 

zmianą. 

 

§ 4 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

            Andrzej Janowski 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarz ądu Rejonu Targowe. 

 

W związku z § 42 ust. 1 statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że organem rejonu, jest zarząd 

rejonu, działający na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne.. 

 

      Przewodnicząca 

        Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                 Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 



 

Załącznik do uchwały 
nr II/  9  /III/2019 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 
 
 
 

REGULAMIN ZARZĄDU  

REJONU TARGOWE 

 
 

§ 1 
 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 

1) „Radzie Osiedla” - należy przez to rozumieć Radę Osiedla Św. Łazarz 

2) „Zarządzie Osiedla” - należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla Św. Łazarz 

3) „Przewodniczącym Rady” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady 

Osiedla Św. Łazarz 

4) „Rejonie” - należy przez to rozumieć Rejon Targowe 

5) „Przewodniczącym Zarządu” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu 

Rejonu Targowe 

6) „Zarządzie” - należy przez to rozumieć Zarząd Rejonu Targowe 

 

 

§ 2 

1. Zarząd liczy  3  osoby. 

2. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący Rady najpóźniej w terminie 

2 miesięcy od daty sesji inauguracyjnej Rady Osiedla i prowadzi do czasu wyboru 

przewodniczącego Zarządu. 

 

§ 3 

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd dokonuje ze swego składu wyboru Przewodniczącego 

Zarządu. 

2. Zarząd może dokonać wyboru z-cy przewodniczącego Zarządu. 

3. Przewodniczący Zarządu i zastępca Przewodniczącego wybierani są zwykłą większością 

głosów w glosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. 

 

§ 4 



1. Zarząd realizuje zadania Rejonu w zakresie spraw przekazanych przez Radę Osiedla. 

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

składu Zarządu. 

3. Do zadań Zarządu należą zadania określone odrębną uchwałą Rady. 

 

§ 5 

Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania ze swojej działalności na pisemny 

wniosek Rady Osiedla, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

 

§ 6 

1. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje sprawami Rejonu. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu, jego obowiązki wykonuje 

zastępca. 

 

§ 7 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu w miarę potrzeb lub na pisemny 

wniosek co najmniej połowy składu Zarządu, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 

2. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce i przedmiot posiedzenia. 

3. Informacje o zwołaniu powiedzenia Zarządu mogą być przekazywane osobiście, 

telefonicznie, listownie bądź pocztą elektroniczną. 

4. Z posiedzenie Zarządu sporządza się protokół odzwierciedlający podjęte ustalenia 

i zgłoszone zastrzeżenia. Do protokołu dołącza się listę obecności, materiały będące 

przedmiotem posiedzenia, podjęte uchwały oraz inne istotne materiały. 

5. Jeśli na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwały, to Przewodniczący Zarządu jest 

zobowiązany do przedłożenia ich Przewodniczącemu Osiedla w terminie 14 dni od daty 

ich podjęcia.  

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem mają odpowiednio 

zastosowanie postanowienia Statutu Osiedla Św. Łazarz. 

 

 



UCHWAŁA NR II/   10  /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 maja 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia liczby członków Zarz ądu Rejonu. 

 

Na podstawie § 42 ust. 2 i 3 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 

2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 231, 

poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarząd „Rejonu Targowe” liczy 3 członków. 

2. W skład Zarządu „Rejonu Targowe” wchodzą: 

1) Sylwia Badzińska 

2) Damian Marciniak 

3) Tomasz Naradowski. 

§ 2 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

            Andrzej Janowski 

 

 

 



UCHWAŁA NR II/  11   /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 maja 2019 r. 

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komi sji konkursowych 

powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek  oświatowych 

działaj ących na obszarze Osiedla.  

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. a uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz 

(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Na okres kadencji Rady wyznacza się na stałych przedstawicieli Osiedla do udziału w 

pracach komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek 

oświatowych działających na obszarze Osiedla: 

1) p. Beatę Szeszułę, 

2) p. Dawida Krupę – jako przedstawiciela rezerwowego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr III/11/II/2015 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 11 czerwca 2015 r. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

Andrzej Janowski 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie  wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komi sji konkursowych 

powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek  oświatowych 

działaj ących na obszarze Osiedla.  

 

 

W związku z § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. a Statutu Osiedla Św. Łazarz 

stanowiącym, że do kompetencji Rady należy zgłaszanie przedstawicieli osiedla do komisji 

konkursowych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na 

obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 

Przewodnicząca Zarządu 

Osiedla Św. Łazarz 

 

 

Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 
                            

 



UCHWAŁA NR II/   12   /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 maja 2019 r. 

 

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komi sji odbiorów robót 

w zakresie zada ń zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowan ych 

na obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. b uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. 

Wielk. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Na okres kadencji Rady na stałych przedstawicieli Osiedla do udziału w komisjach odbiorów 

robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze 

Osiedla, wyznacza się następujące osoby: 

1. p. Roman Modrzyński 

2. p. Damian Marciniak 

3. p. Andrzej Janowski 

4. p. Szymon Pawelczyk 

5. p. Jakub Skurzyński 

6. p. Joanna Ellmann 

7. p. Sylwia Badzińska 

8. p. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

9. p. Marcin Pakuła. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XX/115/II/2016 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 14 lipca 2016 r. 

 



 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

 

Andrzej Janowski 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie   wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komi sji odbiorów robót w 

zakresie zada ń zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowan ych na 

obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla. 

 

 

 

W związku z § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. b Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że do 

kompetencji Rady należy zgłaszanie przedstawicieli osiedla do komisji odbiorów robót w zakresie 

zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze osiedla ze środków 

naliczonych dla osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 
 

Przewodnicząca 

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

 

Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

                                

 
 

                            



 

UCHWAŁA NR II/   13     /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 maja 2019 roku  

 

 

w sprawie zaopiniowania lokalizacji stoiska handlowego przy u l. Głogowskiej/Strusia.  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie lokalizację stoiska handlowego przy ul. Głogowskiej/Strusia. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 Andrzej Janowski 



 

 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie zaopiniowania lokalizacji stoiska handlowego przy u l. Głogowskiej/Strusia.  

 

Rada Osiedla  Św. Łazarz pozytywnie opiniuje lokalizację stoiska handlowego przy ul. 

Głogowskiej/Strusia, zastrzegając, że opinia wydawana w przyszłym roku będzie 

uzależniona od niewjeżdżania samochodem dostawczym przez przejście dla pieszych na 

chodnik i nieparkowanie na nim, w związku ze skargami otrzymywanymi od mieszkańców. 

 

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz 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 

uzasadnione. 

 

 
 
  

        Przewodnicząca  

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

           Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

  

 



 

UCHWAŁA NR II/   14    /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 maja 2019 roku  

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu  dyżurów radnych 

osiedlowych w roku 2019 

 

 
Na podstawie § 24 ust. 1 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 

2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 

4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujący harmonogram sesji Rady Osiedla w roku 2019 r.: 

1) 19 czerwca 
2) 17 lipca 
3) 21 sierpnia 
4) 18 września 
5) 16 października 
6) 20 listopada 
7) 18 grudnia  

 

§ 2 

 

Ustala się następujący harmonogram spotkań z mieszkańcami w 2019 r.: 

1) 12 czerwca 
2) 10 lipca 
3) 14 sierpnia 
4) 11 września 
5)  9 października 
6) 13 listopada 
7) 11 grudnia 



 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

       Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

       Andrzej Janowski 



 

 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu  dyżurów radnych 

osiedlowych w roku 2019 

 

W związku z § 24 ust. 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada obraduje podczas sesji 

zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał 

oraz w celu usprawnienia pracy rady i radnych osiedlowych, podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

 

 
 
  

                    Przewodnicząca  

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

        Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 



 

UCHWAŁA NR II/  15     /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 maja 2019 roku 

w sprawie wniosku do Miejskiego In żyniera Ruchu i Zarz ądu Dróg Miejskich o zmian ę 

organizacji ruchu na ul. Wyspia ńskiego. 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust.1 pkt 5 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o zmianę organizacji ruchu na ul. Wyspiańskiego i likwidację zakazu ruchu 

pieszych po chodniku od północnej strony skweru Focha, przy jednoczesnym wprowadzeniu 

zakazu parkowania na ww. chodniku, zgodnie z uzasadnieniem 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

Przewodniczący  

     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                   Andrzej Janowski 



 

 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie wniosku do Miejskiego In żyniera Ruchu i Zarz ądu Dróg Miejskich o zmian ę 

organizacji ruchu na ul. Wyspia ńskiego.  

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Wyspiańskiego poprzez likwidację zakazu 

ruchu pieszych po chodniku – B-41, od północnej strony skweru Focha, przy jednoczesnym 

wprowadzeniu zakazu parkowania  - B-36 na ww. chodniku, uznaje się za zasadne z uwagi 

na bezpieczeństwo pieszych. 

Skwer Focha jest miejscem intensywnego ruchu pieszych – stanowi skrót m.in. dla idących 

na znajdujący się od str. ul. Matejki przystanek autobusowy, do siedziby Urzędu Miasta 

Poznania przy ul. Matejki 50 czy w kierunku kompleksu zabudowy Johowa. 

Parkujące pojazdy stanową zagrożenie dla ruchu pieszych, szczególnie podczas manewru 

parkowania, parkujący często nie zachowują prawidłowej odległości od przejścia dla 

pieszych, ograniczając widoczność zarówno pieszym, jak i pozostałym uczestnikom ruchu. 

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz 

stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady 

Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze 

Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 
  

Przewodnicząca 

   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

              Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR II/    16    /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 maja 2019 roku  

 

 

w sprawie stanowiska w sprawie rozbiórki starego budynku Dwor ca Głównego PKP.  

 
Na podstawie § 14 ust. 2 uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 

2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 11 poz. 303) w sprawie Statutu Miasta Poznania, w związku 

z § 48 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się stanowisko w sprawie rozbiórki starego budynku Dworca Głównego PKP 

stanowiące załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 Andrzej Janowski 



 

 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie stanowiska w sprawie rozbiórki starego budynku Dwor ca Głównego PKP. 

 

W związku z § 14 ust. 2 Statutu Miasta Poznania stanowiącym, że Rada może wypowiadać 

się w każdej sprawie publicznej, w związku z § 48 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, 

że w sprawach nieuregulowanych Statutem Osiedla mają odpowiednio zastosowanie 

postanowienia ustawy o samorządzie gminnym oraz obowiązujący Statut Miasta, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
  

          Przewodnicząca 

 Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 



Załącznik do uchwały  

nr II/  16    /III/2019 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

z dnia 16 maja 2019 r. 

 

 

 

Stanowisko Rady Osiedla Św. Łazarz w sprawie rozbiórki starego budynku Dworc a 

Głównego PKP: 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz wyraża sprzeciw wobec rozbiórki budynku starego Dworca 

Głównego PKP wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 6 października 

1982 r. i postuluje o przywrócenie przedwojennej fasady dworca z arkadowym portykiem, 

jako elewacji o najciekawszej formie, najlepiej oddającej charakter obiektu i nawiązującej do 

jego pierwotnej funkcji.  

 

Historyczna zabudowa Dworca Głównego wraz z otoczeniem stanowi integralną część 

zespołu urbanistyczno-architektonicznego Śródmieścia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

UCHWAŁA NR II/   17    /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 maja 2019 roku  

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wł ączenie Rady Osiedla do 

dyskusji na temat przyszło ści starego budynku Dworca Głównego PKP. 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust.1 pkt 5 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o włączenie Rady Osiedla Św. Łazarz do dyskusji i konsultacji dotyczących 

przebudowy budynku starego Dworca Głównego PKP oraz przyszłości tego budynku pod 

względem jego funkcjonalności. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

Przewodniczący  

     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                   Andrzej Janowski 



 

 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wł ączenie Rady Osiedla do 

dyskusji na temat przyszło ści starego budynku Dworca Głównego PKP.  

Rada Osiedla Św. Łazarz uchwałą nr II/  16  /III/2019 z dnia 16 maja 2019 r. wyraziła 

sprzeciw wobec rozbiórki budynku starego Dworca Głównego PKP (wpisanego do rejestru 

zabytków pod nr A 239, decyzją z dnia 6 października 1982 r.), postulując o przywrócenia 

przedwojennej fasady dworca z arkadowym portykiem, jako elewacji o najciekawszej formie, 

najlepiej oddającej charakter obiektu i nawiązującej do jego pierwotnej funkcji. 

Historyczna zabudowa Dworca Głównego wraz z otoczeniem stanowi integralną część 

zespołu urbanistyczno-architektonicznego Śródmieścia.  

Z uwagi na powyższe zasadne jest włączenie przedstawicieli Rady Osiedla Św. Łazarz do 

rozmów dotyczących przyszłości Dworca, który powinien integrować się z przylegającymi 

dzielnicami.  

Powstanie budynku nowego Dworca Głównego wraz z przylegającą wielkopowierzchniową 

przestrzenią handlową zamiast integrować, odizolowało przestrzeń Dworca od Łazarza. 

Czas na ponowną integrację poprzez m.in. przywrócenie XIX-wiecznego charakteru budynku 

starego Dworca Głównego oraz poprawę funkcjonalności i dostępności dworca jako 

głównego węzła przesiadkowego. 

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz 

stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady 

Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze 

Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
  

Przewodnicząca 

   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

              Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 


