
UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu i dokumentacji technicznej z adania  

   ‘Budowa placu dla seniorów przy ul. Dmowskiego’.  

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

                                                        
§ 1 

1. Opiniuje się pozytywnie projekt i dokumentację techniczną zadania  

‘Budowa placu dla seniorów przy ul. Dmowskiego’. 

2. Uwagi dotyczące zadania stanowią załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
UZASADNIENIE 

   DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu i dokumentacji technicznej z adania  

   ‘Budowa placu dla seniorów przy ul. Dmowskiego’.  

 

W związku z przekazanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej projektem i dokumentacją techniczną 

zadania ‘Budowa placu dla seniorów przy ul. Dmowskiego’ oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu 

Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania między innymi przez wydawanie 

zgłaszanie propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia 

na wykonanie zadań zlecanych przez Miasto ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 
 

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

 (-) Maria Łazarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr 
XIV/…/II/2016 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 11 lutego 2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 

Uwagi dotycz ące projektu i dokumentacji technicznej zadania ‘Bud owa placu dla 
seniorów przy ul. Dmowskiego’:  

1. ….. 

2. ….. 

 
 



UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu zagospodarowania zieleni ą pasa drogowego 

ulicy Palacza w Poznaniu na odcinku od ul. Głogowsk iej do ul. 

Arciszewskiego. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

                                                        
§ 1 

3. Opiniuje się pozytywnie projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego ulicy 

Palacza w Poznaniu na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Arciszewskiego. 

4. Uwagi dotyczące zadania stanowią załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu zagospodarowania zieleni ą pasa drogowego 

ulicy Palacza w Poznaniu na odcinku od ul. Głogowsk iej do ul. 

Arciszewskiego. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

                                                        
§ 1 

1. Opiniuje się negatywnie projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego ulicy 

Palacza w Poznaniu na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Arciszewskiego. 

2. Uwagi dotyczące zadania stanowią załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu zagospodarowania zieleni ą pasa drogowego 

ulicy Palacza w Poznaniu na odcinku od ul. Głogowsk iej do ul. 

Arciszewskiego. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

                                                        
§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego ulicy Palacza w 

Poznaniu na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Arciszewskiego. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu zagospodarowania zieleni ą pasa drogowego 

ulicy Palacza w Poznaniu na odcinku od ul. Głogowsk iej  

do ul. Arciszewskiego.  

 

W związku z przekazanym przez Zarząd Dróg Miejskich projektu zagospodarowania zielenią pasa 

drogowego ulicy Palacza w Poznaniu na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Arciszewskiego oraz w 

związku z § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania 

między innymi przez wydawanie zgłaszanie propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej 

opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie zadań zlecanych przez Miasto ze środków ujętych w 

planie wydatków Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 
 

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

 (-) Maria Łazarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do uchwały nr 
XIV/…/II/2016 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 11 lutego 2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 

Uwagi dotycz ące projektu zagospodarowania zieleni ą pasa drogowego ulicy Palacza w 
Poznaniu na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Arcis zewskiego:  

3. ….. 

4. ….. 

 
 
 



UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu inwentaryzacji zieleni wraz  

z zagospodarowaniem uzupełniaj ącym zieleni ą i wprowadzeniem 

elementów małej architektury w pasie drogowym ul. W yspia ńskiego  

w Poznaniu. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

                                                        
§ 1 

5. Opiniuje się pozytywnie projekt inwentaryzacji zieleni wraz  

z zagospodarowaniem uzupełniającym zielenią i wprowadzeniem elementów małej 

architektury w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Poznaniu. 

6. Uwagi dotyczące zadania stanowią załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu inwentaryzacji zieleni wraz  

z zagospodarowaniem uzupełniaj ącym zieleni ą i wprowadzeniem 

elementów małej architektury w pasie drogowym ul. W yspia ńskiego  

w Poznaniu. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

                                                        
§ 1 

3. Opiniuje się negatywnie projekt inwentaryzacji zieleni wraz  

z zagospodarowaniem uzupełniającym zielenią i wprowadzeniem elementów małej 

architektury w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Poznaniu. 

4. Uwagi dotyczące zadania stanowią załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 
 
 
 
 
 



 
 

UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu inwentaryzacji zieleni wraz  

z zagospodarowaniem uzupełniaj ącym zieleni ą i wprowadzeniem 

elementów małej architektury w pasie drogowym ul. W yspia ńskiego  

w Poznaniu. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

                                                        
§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt inwentaryzacji zieleni wraz z zagospodarowaniem 

uzupełniającym zielenią i wprowadzeniem elementów małej architektury w pasie drogowym 

ul. Wyspiańskiego w Poznaniu. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

   DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu inwentaryzacji zieleni wraz  

z zagospodarowaniem uzupełniaj ącym zieleni ą i wprowadzeniem 

elementów małej architektury w pasie drogowym ul. W yspia ńskiego  

w Poznaniu.  

 

W związku z przekazanym przez Zarząd Dróg Miejskich projekt inwentaryzacji zieleni wraz  

z zagospodarowaniem uzupełniającym zielenią i wprowadzeniem elementów małej architektury  

w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Poznaniu oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Osiedla 

Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania między innymi przez wydawanie zgłaszanie 

propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia na 

wykonanie zadań zlecanych przez Miasto ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 
 

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

 (-) Maria Łazarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr 
XIV/…/II/2016 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 11 lutego 2016 r. 

 
 

 
 

Uwagi dotycz ące projektu inwentaryzacji zieleni wraz z zagospoda rowaniem 
uzupełniaj ącym zieleni ą i wprowadzeniem elementów małej architektury w pas ie 
drogowym ul. Wyspia ńskiego w Poznaniu.  

5. ….. 

6. ….. 

 
 
 
 



UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu inwentaryzacji i rewaloryzac ji zieleni w pasie 

drogowym ul. Wojskowej na odcinku od ul. Marceli ńskiej  

do ul. Grunwaldzkiej. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

                                                        
§ 1 

7. Opiniuje się pozytywnie projekt inwentaryzacji i rewaloryzacji zieleni w pasie 

drogowym ul. Wojskowej na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej. 

8. Uwagi dotyczące zadania stanowią załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu inwentaryzacji i rewaloryzac ji zieleni w pasie 

drogowym ul. Wojskowej na odcinku od ul. Marceli ńskiej  

do ul. Grunwaldzkiej. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

                                                        
§ 1 

5. Opiniuje się negatywnie projekt inwentaryzacji i rewaloryzacji zieleni w pasie 

drogowym ul. Wojskowej na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej. 

6. Uwagi dotyczące zadania stanowią załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu inwentaryzacji i rewaloryzac ji zieleni w pasie 

drogowym ul. Wojskowej na odcinku od ul. Marceli ńskiej  

do ul. Grunwaldzkiej. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), 

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

                                                        
§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt inwentaryzacji i rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ul. 

Wojskowej na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

   DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu inwentaryzacji i rewaloryzac ji zieleni w pasie 

drogowym ul. Wojskowej na odcinku od ul. Marceli ńskiej  

do ul. Grunwaldzkiej.  

 

W związku z przekazanym przez Zarząd Dróg Miejskich projekt inwentaryzacji zieleni wraz  

z zagospodarowaniem uzupełniającym zielenią i wprowadzeniem elementów małej architektury  

w pasie drogowym ul. Wojskowej na odcinku od ul. Marcelińskiej  

do ul. Grunwaldzkiej oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że 

Osiedle realizuje zadania między innymi przez wydawanie zgłaszanie propozycji i uwag do projektu 

dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie zadań zlecanych przez 

Miasto ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 
 

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

 (-) Maria Łazarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr 
XIV/…/II/2016 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 11 lutego 2016 r. 

 
 

 
 

Uwagi dotycz ące projektu inwentaryzacji i rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym  
ul. Wojskowej na odcinku od ul. Marceli ńskiej do ul. Grunwaldzkiej.  

7. ….. 

8. ….. 

 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków komisji konkurso wej programu 

„Centrum warte Poznania” na 2015 r. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 6 c 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 

Wyznacza się ……………………… jako kandydata na członka komisji konkursowej 

programu „Centrum warte Poznania” oraz ……………………….. jako kandydata 

rezerwowego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
                                                                           Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 



UZASADNIENIE 

   DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków komisji konkurso wej 

programu „Centrum warte Poznania” na 2015 r.  

 

W związku z pismem Wydziału Kultury z 22 stycznia 2016 r. oraz w związku z § 9 

ust. 1 pkt 6 c Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania 

poprzez zgłaszanie właściwym organom Miasta kandydatów – przedstawicieli 

Osiedla, na członków lub obserwatorów do komisji powołanych przez organy Miasta 

w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla, podjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

                               
 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-)Maria Łazarz 
                       

 

 

                            



UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do udziału w pr acach grupy 

programowej Inkubatora Kultury Pireus.  

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 14 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 

1. Wyznacza się do udziału w pracach grupy programowej Inkubatora Kultury Pireus: 

1. p. Filipa Olszaka; 

2. p. Marię Łazarz; 

3. p. Romana Modrzyńskiego; 

4. p. Marię Paradowską; 

5. p. Bognę Zielińską. 

2. Wyznacza się dwóch przedstawicieli rezerwowych: 

1. p………… 

2. p………….. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr VII/52/II/2015 z 29 września 2015 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

 

 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do udziału w pr acach grupy 

programowej Inkubatora Kultury Pireus.  

 

W związku z § 28 ust. 1 oraz w zw. z § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Św. Łazarz 

stanowiącym,  

że Osiedle realizuje zadania poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie 

dotyczącym realizacji zadań Osiedla.  

                               
 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-) Maria Łazarz 
 

 

                            



UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania lokalizacji stacji Pozna ńskiego Roweru Miejskiego. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 1 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. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

                                                                  
§ 1 

9. Opiniuje się pozytywnie lokalizacje: 

- 

10. Opiniuje się negatywnie lokalizacje: 

- 

11. Uwagi dotyczące lokalizacji wskazanych w ust. 2 stanowią załącznik do uchwały. 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 



UZASADNIENIE 

   DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

  
 

w sprawie  zaopiniowania lokalizacji stacji Pozna ńskiego Roweru Miejskiego. 

 

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich nr ZZ.PS.412.TOWA.1.2016 z 26.01.2016 r.,  

oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że Osiedle realizuje 

zadania w szczególności poprzez opiniowanie projektów inwestycji i przedsięwzięć jednostek 

organizacyjnych Miasta dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-) Maria Łazarz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr 
XIV/…/II/2016 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 11 lutego 2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 

Uwagi dotycz ące lokalizacji stacji Pozna ńskiego Roweru Miejskiego:  
9. ….. 

10. ….. 

11. ….. 

 



UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 

Na podstawie § 41 ust. 2 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 

Postanawia się przyznać dietę za styczeń 2016 r. następującym członkom organów Osiedla: 

1. Ryszard Balcerzak   - 50,00 zł; 

2. Genowefa Banaszak   - 40,00 zł; 

3. Dorota Bartkowiak   - 70,00 zł; 

4. Wojciech Dera    - 90,00 zł; 

5. Agnieszka Glapa    - 90,00 zł; 

6. Adam Kaczmarek    - 40,00 zł; 

7. Maria Kopeć    - 70,00 zł; 

8. Jakub Kozłowski    - 20,00 zł; 

9. Maria Łazarz    - 850,00 zł; 

10. Bogumiła Maćkowiak   - 600,00 zł; 

11. Roman Modrzyński   - 280,00 zł; 

12. Filip Olszak    - 720,00 zł; 

13. Maria Paradowska   - 160,00 zł; 

14. Łukasz Prymas    - 160,00 zł; 

15. Iwona Rajewicz – Szyba   - 40,00 zł; 

16. Tomasz Wojciechowski   - 120,00 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

   DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za styczeń 2016 r., 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

1) Ryszard Balcerzak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla 

i uczestniczenia w 1 sesji, przygotowania noworocznego spotkania z 

mieszkańcami na skwerze przy ul. Małeckiego; 

2) Genowefa Banaszak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i uczestniczenia 

w 2 sesjach; 

3) Dorota Bartkowiak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i 

uczestniczenia w 1 sesji, udziału w konsultacjach dotyczących statutów 

osiedlowych, udziału w debacie dotyczącej zagospodarowania budynku 

dawnego dworca Poznań Główny; 

4) Wojciech Dera – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i 

uczestniczenia w 1 sesji, przygotowania planu imprez sportowych dla dzieci i 

młodzieży na Osiedlu, kolportażu gazetki osiedlowej, udziału w spotkaniu  z 

Zastępcą Prezydenta M. Wudarskim; 

5) Agnieszka Glapa – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i 

uczestniczenia w 2 sesjach, udziału w konsultacjach dotyczących statutów 

osiedlowych, udziału  

w debacie dotyczącej zagospodarowania budynku dawnego dworca Poznań 

Główny; 

6) Adam Kaczmarek – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i 

uczestniczenia w 2 sesjach; 



7) Maria Kopeć – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia 

w 1 sesji, przygotowania materiałów na konsultacje dotyczące statutów 

osiedlowych  

i udział w nich; 

8) Jakub Kozłowski – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i 

uczestniczenia w 1 sesji; 

9) Maria Łazarz – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącej 

Zarządu Osiedla, przygotowywania materiałów i projektów pism, udziału w 

spotkaniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta – Zarząd 

Dróg Miejskich, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Zarząd 

Zieleni Miejskiej, udziału w spotkaniach w sprawie prac wykonanych w 

placówkach oświatowych ze środków Rady Osiedla, udziału w konkursach na 

dyrektorów placówek oświatowych, udziału w spotkaniach w sprawie odbiorów 

prac wykonanych przez ZDM, ZZM , udziału w spotkaniach z Otwartą Strefą 

Kultury i IK Pireus, udziału w imprezach oświatowych organizowanych dla 

dzieci i młodzieży na Osiedlu, reprezentowanie Rady na spotkaniach w 

Urzędzie Miasta, monitorowanie realizacji zadań Osiedla, podejmowania 

działań interwencyjnych, odbycia dyżurów w biurze Rady Osiedla, udziału w 

debacie dotyczącej zagospodarowania budynku dawnego dworca Poznań 

Główny, udziału w spotkaniu  z zastępcą Prezydenta M. Wudarskim, 

przygotowania noworocznego spotkania z mieszkańcami na skwerze przy ul. 

Małeckiego; przygotowania materiałów do wypracowania stanowiska RO w 

sprawie remontu ul. Kolejowej, spotkania z Koalicją śródmiejską, spotkania w 

Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych, udziału w spotkaniu Zarządu 

Porozumienia Osiedli, przygotowanie materiałów i udział w posiedzeniach 

Komisji Rady Miasta m.in. Samorządowej, Legislacyjnej, Rewitalizacji, 

przygotowania i uczestniczenia  

w spotkaniach Zarządu Osiedla, udziału w spotkaniach w sprawie realizacji 

zadań Osiedla przez Zarząd Zieleni Miejskiej, udziału w spotkaniach w 

sprawie realizacji zadań Osiedla przez BKPiRM, udziału w spotkaniach w 

sprawie współpracy Rady Osiedla z Palmiarnią, refundacji kosztów rozmów 

telefonicznych oraz korzystania  

z prywatnego samochodu w sprawach dotyczących realizacji zadań 

osiedlowych; 



10) Bogumiła Maćkowiak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu 

Osiedla,  

i uczestniczenia w 2 sesjach, uczestniczenia w spotkaniach Zarządu Osiedla, 

udziału w konsultacjach/warsztatach w sprawie tworzenia Mapy Potrzeb 

Lokalnych, udziału  

w spotkaniach z mieszkańcami w siedzibie Rady Osiedla, udziału w 

konsultacjach dotyczących statutów osiedlowych, odbycia dyżurów w biurze 

Rady Osiedla, udziału w noworocznym spotkaniu z mieszkańcami na skwerze 

przy ul. Małeckiego; 

11) Roman Modrzyński – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i 

uczestniczenia w 2 sesjach, prowadzenia profilu na FB - strony Rady Osiedla , 

spotkań organizacyjnych IK Pireus, udziału w konsultacjach/warsztatach w 

sprawie tworzenia Mapy Potrzeb Lokalnych, przygotowania noworocznego 

spotkania z mieszkańcami na skwerze przy ul. Małeckiego, kolportażu gazetki 

osiedlowej, udziału w spotkaniu z Zastępcą Prezydenta M. Wudarskim; 

12) Filip Olszak – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącego 

Osiedla, uczestniczenia w 2 sesjach, przygotowywania materiałów do 

projektów pism, udziału w spotkaniach organizowanych przez jednostki 

organizacyjne Miasta, uczestniczenia w spotkaniach Zarządu Osiedla, udziału 

w spotkaniach z IK Pireus, udziału  

w spotkaniach w sprawie remontu ul. Kolejowej, refundacji kosztów rozmów 

telefonicznych oraz korzystania z prywatnego samochodu w sprawach 

dotyczących realizacji zadań osiedlowych, przygotowania materiałów na 

komisje Rady Miasta Poznania, przygotowania materiałów w sprawie realizacji 

przez Zarząd Dróg Miejskich zadań: zieleń i mała architektura na ulicach 

Łazarza, udziału w spotkaniach w sprawie realizacji zadań Osiedla przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej, udziału w spotkaniach w sprawie realizacji zadań 

Osiedla przez BKPiRM, udziału w spotkaniach w sprawie współpracy Rady 

Osiedla z Palmiarnią, podejmowania działań interwencyjnych ; 

13) Maria Paradowska – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla, 

uczestniczenia w 2 sesjach, działań wynikających z pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącej Rady, udziału w debacie dotyczącej zagospodarowania 

budynku dawnego dworca Poznań Główny; 



14) Łukasz Prymas – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla, 

uczestniczenia w 2 sesjach, spotkań Zarządu Osiedla, prowadzenia profilu na 

FB Rady Osiedla, udziału w konsultacjach/warsztatach w sprawie tworzenia 

Mapy Potrzeb Lokalnych przygotowania materiałów na spotkania o remoncie 

ul. Kolejowej;  

15) Iwona Rajewicz – Szyba – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu 

Osiedla, udziału  

w spotkaniach Zarządu Osiedla, uczestniczenia w 1sesji. 

16) Tomasz Wojciechowski – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu 

Osiedla, udziału w spotkaniach Zarządu Osiedla, uczestniczenia w 2 sesjach, 

udziału  

w konsultacjach/warsztatach w sprawie tworzenia Mapy Potrzeb Lokalnych, 

przygotowania materiałów "Bezpieczna dzielnica, bezpieczny mieszkaniec" 

W związku z § 41 ust. 2 statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że w ramach 

posiadanych środków Rada może przyznać diety członkom organów osiedlowych z 

zachowaniem zasad określonych w uchwale nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych – osiedli 

oraz w związku z powyższym uzasadnieniem w celu zrekompensowania członkom 

organów osiedlowych poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem określonej 

funkcji oraz realizacją zadań osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 
 Przewodnicząca Zarządu 

Osiedla 
 

 (-) Maria Łazarz 
 



UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

w sprawie   wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Mia sta Poznania o 

podj ęcie pilnych działa ń zmierzaj ących do poprawy sytuacji zwi ązanej ze  

złym stanem technicznym budynków komunalnych i koni ecznością 

zagospodarowania pustostanów komunalnych. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 5, 13 i pkt 14 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 do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o podjęcie pilnych 

działań zmierzających do poprawy sytuacji związanej ze złym stanem technicznym 

budynków komunalnych i koniecznością zagospodarowania pustostanów komunalnych. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
 
  (-) Filip Olszak 



 

UZASADNIENIE 

   DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie    wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Mia sta Poznania 

o podj ęcie pilnych działa ń zmierzaj ących do poprawy sytuacji 

związanej ze  złym stanem technicznym budynków komunaln ych i 

konieczno ścią zagospodarowania pustostanów komunalnych. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Osiedla Stare Miasto do zadań Rady należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla.  

 

Ponadto na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5, 13 i 14 Statutu, Osiedle realizuje zadania w 

szczególności poprzez: występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla; 

współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do 

poprawy warunków ich życia; współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie 

dotyczącym realizacji zadań Osiedla. 

 

Zbyt małe zainteresowanie władz Miasta złym stanem technicznym budynków 

komunalnych, to problem, który widoczny jest na wszystkich Śródmiejskich 

Osiedlach. Przeciekające dachy, nieszczelne okna na klatkach schodowych, 

niedrożne kominy, niemalowane klatki schodowe, zły stan techniczny elewacji 

budynków, stare instalacje wodne, gazowe czy elektryczne, to niektóre mankamenty, 

które przyczyniają się do pogorszenia stanu technicznego budynku, jak i obniżają 

jego wartość.  

 

W tych budynkach mieszkają lokatorzy, którzy zazwyczaj regularnie opłacają czynsz 

za najem lokalu i dlatego mają prawo domagać się odpowiednich i bezpiecznych 

warunków do życia. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów nakładają na 

właściciela szereg obowiązków związanych z utrzymaniem w odpowiednim stanie 

budynku w tym instalacji oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku.  



 

Niestety z tego obowiązku Miasto jako właściciel nie zawsze się wywiązuje, a co za 

tym idzie stan techniczny miejskich kamienic pogarsza się, a stare instalacje grożą 

awarią, która może doprowadzić do katastrofy.  

 

Kolejny problem, który jest przykładem niewłaściwych działań Miasta, to pustostany. 

W Poznaniu jest kilkaset pustostanów (lokali użytkowych i mieszkalnych). 

Mieszkania, z których wyprowadzają się najemcy, nie zostają przez zarządcę 

nieruchomości zasiedlone. Stoją puste, niszczeją, często dochodzi do bezprawnego 

zajęcia takiego lokalu.   

 

Jak można dopuścić do takiej sytuacji, kiedy na lokal komunalny oczekuje ponad 2 

tys. rodzin? Czy nie należałoby wynająć pustych mieszkań, nawet tych 

przeznaczonych do remontu, rodzinom, które znajdują się w trudnych warunkach 

życiowych? W wielu przypadkach, to jedyne rozwiązania dla tych rodzin, za cenę 

spokoju i bezpieczeństwa chętnie zajęliby takie mieszkanie, a co najważniejsze 

zaczęliby o nie dbać.  

 

Podobna sytuacja ma miejsce w lokalach użytkowych. W samym sercu Poznania, na 

wielu ulicach można znaleźć ogłoszenie „lokal do wynajęcia”. Czy oferowane 

czynsze są za wysokie, czy po prostu Miastu nie zależy na wynajęciu chociażby za 

przysłowiową złotówkę tych lokali?  

 

Dlaczego pozwalamy na to, aby obserwowali oni dziesiątki setek pustych, 

zniszczonych i brudnych okien świadczących o pustostanach i o braku gospodarza. 

Dlatego należy stworzyć nową, godną Śródmieścia a właściwie całego Poznania 

politykę zagospodarowania pustostanów.  

Miasto, jako właściciel powinno czerpać dochody z wynajmu i z podatków od 

nieruchomości.  Niestety, obserwujemy politykę wręcz odwrotną, tak jakby celowo 

doprowadzano niektóre nieruchomości do ruiny w celu ich późniejszej sprzedaży za 

niską cenę. 

 

Miasto powinno dbać o wizerunek w sposób naturalny, dbając o swoje kamienice w 

należyty sposób a nie poprzez kosztowne akcje reklamowe i wizerunkowe. 



 

Zależy nam na przyszłości i rozwoju Poznania. Niestety zły stan techniczny 

budynków komunalnych i brak dobrej polityki gospodarowania mieniem komunalnym 

często nie wynikają z braków finansowych Miasta, ale z problemów organizacyjnych i 

z braku zwykłej ludzkiej dbałości o nasze wspólne dobro i braku poczucia roli 

gospodarza. Bo czyż ktoś z nas, jako dobry gospodarz, dopuściłby do złego stanu 

swojego mienia, pozwalając na jego niszczenie i degradację?  

 

Oczekujemy, że czasy gadania o tym, że coś się zrobi w tej sprawie w końcu 

bezpowrotnie miną. 

 

W trosce o bezpieczeństwo i godne warunki mieszkaniowe oraz poprawę wizerunku 

naszych staromiejskich kamienic, Radni Osiedla Św. Łazarz, wnoszą do Prezydenta 

Miasta i do Rady Miasta Poznania o podjęcie w trybie pilnym odpowiednich decyzji, 

które przyczynią się do pomniejszenia degradacji budynków komunalnych oraz o 

stworzenie odpowiedniej polityki gospodarowania mieniem Miasta. 

 

 

      Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla 

 
(-) Maria Łazarz 

 

 



UCHWAŁA NR XIV/…/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

w sprawie   wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wprowadzeni e zakazu u żywania 

soli w okresie zimowym do rozpuszczania lodu oraz śniegu na ulicach  

i chodnikach w granicach Starego Miasta w Poznaniu.  

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 5 i pkt 13 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 

1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o wprowadzenie zakazu stosowania soli  

do rozpuszczania lodu oraz śniegu na terenie Św. Łazarza i zastąpienie jej bardziej 

ekologicznymi materiałami typu żwir czy piasek. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu Osiedla. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
 
  (-) Filip Olszak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 

   DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie   o wprowadzenie zakazu u żywania soli w okresie zimowym do 

rozpuszczania lodu oraz śniegu na ulicach i chodnikach w granicach 

Starego Miasta  

w Poznaniu. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Osiedla do zadań Rady należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania Osiedla. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 i pkt 13 Statutu 

Osiedla Św. Łazarz stanowiącymi, że Osiedle realizuje swoje zadania poprzez:  

- występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla; 

- współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do 

poprawy warunków ich życia; 

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

 Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla 

 
(-) Maria Łazarz 



Załącznik do uchwały nr 
XIV/…/II/2016 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o wprowadzenie zakazu używania soli 

w okresie zimowym do rozpuszczania lodu oraz śniegu na ulicach i chodnikach  

w granicach Św. Łazarza w Poznaniu. 

 

Sól stosowana w okresach zimowych jest nie tylko droższym rozwiązaniem 

przeciwdziałania w okresach zimowych, problemom związanym z zalegającą 

warstwą lodu i śniegu na chodnikach oraz ulicach, ale przed wszystkim stosowanie 

soli niszczy i tak już zdegradowaną zieleń poprzez dostawanie się soli na systemów 

korzeniowych drzew i krzewów, a co za tym idzie ich usychanie. Sól spływająca z ulic 

i chodników jednocześnie dostaje się na tereny porośnięte trawa co przyczynia się do 

ich usychania i nie wyrastania w roku następnym.  

 

Sól jest jednocześnie zmorą zwierząt domowych, które w wyniku kontaktu z nią mają 

popękane i pokrwawione opuszki łap. Również należy zauważyć, że stosowanie soli 

zimą powoduje zniszczenia obuwia, zapaskudzenie klatek schodowych w domach 

oraz mieszkań, a co za tym idzie ponoszenie dodatkowych kosztów z tym 

związanych.  

 

 

 


