
Data wpływu: 01.02.2017 r. 
 

UCHWAŁA NR XXVII/157/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta  Poznania  

o wprowadzenie na Osiedlu Św. Łazarz Strefy Płatnego Parkowania oraz 

strefy "Tempo 30".  

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały nr LXXVI/1115/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 226, poz. 4177), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wnioskuje się o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania 

na terenie Osiedla Św. Łazarz wewnątrz drugiej ramy komunikacyjnej, od ulicy Hetmańskiej - 

Arciszewskiego - Reymonta - Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego - Grunwaldzka - Bukowska - 

Roosevelta - Głogowska - Gąsiorowskich - tory kolejowe wzdłuż ulicy Kolejowej - do ul. 

Hetmańskiej. 

§ 2 

 
Wnioskuje się o wprowadzenie strefy „Tempo 30” na terenie całego Osiedla Św. Łazarz 

z wyjątkiem ulic obwodowych i innych, ważnych w strukturze komunikacyjnej Miasta. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 4 

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 Rady Miasta  Poznania  

o wprowadzenie na Osiedlu Św. Łazarz Strefy Płatnego Parkowania oraz 

strefy "Tempo 30". 

 
 
Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na terenie Osiedla Św. Łazarz planowane było od wielu 

lat. Pojawiała się ona w zaleceniach transportowych Miasta Poznania, będących załącznikiem do 

uchwały nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008r. Rada Osiedla Św. 

Łazarz już w roku 2012 podjęła uchwałę stwierdzającą konieczność wprowadzenia SPP na terenie 

Osiedla.  

 

W związku z planowanym wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu, Rada Osiedla 

Św. Łazarz proponuje: 

1) wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na Osiedlu Św. Łazarz, od ulicy Hetmańskiej - 

Arciszewskiego - Reymonta - Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego - Grunwaldzka - Bukowska 

- Roosevelta - Głogowska - Gąsiorowskich - tory kolejowe wzdłuż ulicy Kolejowej -  

do ul. Hetmańskiej; 

2) wprowadzenie strefy „Tempo 30” na terenie całego Osiedla Św. Łazarz, z wyjątkiem ulic 

obwodowych oraz niektórych ważnych w strukturze miejskiej, np. ulic z których korzysta 

transport zbiorowy, t.j. ulic: Bukowskiej, Przybyszewskiego, Reymonta, Arciszewskiego, 

Palacza, Krauthofera, Grunwaldzkiej, Hetmańskiej, Głogowskiej, Szylinga; 

3) zmianę sposobu parkowania na wszystkich ulicach osiedla, na których jest to możliwe, 

przenosząc parkujące samochody z chodników na jezdnię; 

4) zlecenie analizy ruchu; 

5) zlecenie analizy napełnienia miejscami parkingowymi; 

6) wykonanie projektu wprowadzenia SPP oraz strefy „Tempo 30” w oparciu o powyższe 

opracowania; 

7) uwzględnienie, podczas aktualizacji projektu ulicy Kolejowej, wyników powyższych 

opracowań;  

w szczególności z uwagi na wpływ rozwiązań komunikacyjnych przyjętych na ulicy Kolejowej 

na sposób poruszania się w przyszłej strefie „Tempo 30”, przyjęte rozwiązania powinny być 

zgodne 

z celami wprowadzenia strefy o których mowa w niniejszym uzasadnieniu (takimi jak 



uspokojenie ruchu, przecięcie korytarzy tranzytowych i większy udział zieleni w pasach 

drogowych). 

 

Zmiana sposobu parkowania spowoduje większe bezpieczeństwo pieszych, uchroni chodniki przed 

dewastacją przez parkujące tam samochody. 

 

Powstanie Strefy przysłuży się mieszkańcom, ograniczy liczbę pojazdów spoza Osiedla, skróci czas 

ich parkowania, łatwiej będzie znaleźć miejsce do zaparkowania mieszkańcom. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz przygotowując powyższe propozycje zmiany organizacji ruchu na terenie 

osiedla koncentrowała się na poniższych celach: 

− zmianie części ulic dwukierunkowych na ulice jednokierunkowe, co pozwoli na wykorzystanie 

jezdni na cele parkingowe i docelowo zmniejszy ruch tranzytowy; 

− poprawie warunków mieszkaniowych na terenie osiedla; 

− poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego; 

− stworzenie lepszych warunków dla ruchu rowerowego poprzez dopuszczenie na wielu ulicach 

jednokierunkowych dwukierunkowego ruchu rowerowego włączając je do wcześniej 

zrealizowanych ścieżek rowerowych; 

− uspokojenie ruchu samochodowego oraz zniechęcenie kierowców do tranzytowego przejazdu 

przez strefy ograniczonej prędkości i skierowanie ruchu na samochodowego na ulice układu 

podstawowego; 

− poprawie warunków ekologicznych środowiska miejskiego, w szczególności poprzez przywracanie 

zieleni miejskiej w pasach drogowych; 

− stworzenie lepszych warunków dla rozwoju drobnego handlu i usług; 

− zwiększenie atrakcyjności terenu osiedla jako dzielnicy, w której mieszkańcy Poznania mogą 

spędzać wolny czas – także w kawiarniach, pubach itp. miejscach, na przykład poprzez 

stworzenie placu miejskiego w rejonie ulic Małeckiego/Łukaszewicza/Granicznej. 

 

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 z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

 
 

 
      

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-) Maria Łazarz 



 
 

UCHWAŁA NR XXVII/159/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2017 roku  
 

 

w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remonto wych miejskich 

chodników oraz dróg wewn ętrznych i gminnych na 2017 r.  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 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 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2017 r.: 

1. remont chodnika przy ul. R. Dmowskiego (strona wschodnia na odc. ul. 

Stablewskiego - ul. K. Potockiej); 

2. remont chodnika przy ul. Siemiradzkiego (strona wschodnia na odc. ul. Kossaka – nr 

5); 

3. remont chodnika przy ul. Biedrzyckiego; 

4. remont chodnika przy ul. Winklera. 

 

§ 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 ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remonto wych miejskich 

chodników oraz dróg wewn ętrznych i gminnych na 2017 r. 

 

W związku z § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada po rozeznaniu 

potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne ustala z właściwą jednostką 

organizacyjną listę prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych, 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 
  

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

  (-) Maria Łazarz 



Data wpływu: 19.01.2017 r. 
 

 
 

UCHWAŁA NR XXVII/160/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2017 roku  
 

 

w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w Poznaniu prz y ul. Wyspia ńskiego 

26a. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 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 

Opiniuje się pozytywnie lokalizację kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26a. 

 

§ 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 kasyna gry w Poznaniu prz y ul. Wyspia ńskiego 

26a. 

 

W związku z pismem Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa nr DGR-

VII.0724.1.3.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz w świetle zapisu § 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 
 

(-) Maria Łazarz 



 

UCHWAŁA NR XXVII/161/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2017 roku  
 

 

w sprawie wskazania kierunku ruchu na drodze wewn ętrznej mi ędzy ulicami 

Stablewskiego a Potworowskiego.  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 8 pkt 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. Wlkp. 

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

 

§ 1 

Wskazuje się kierunek ruchu na drodze wewnętrznej między ulicami Stablewskiego 

a Potworowskiego od ulicy Potworowskiego w kierunku ulicy Stablewskiego. 

 

§ 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 wskazania kierunku ruchu na drodze wewn ętrznej mi ędzy ulicami 

Stablewskiego a Potworowskiego. 

 

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich nr RI.400.975.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz 

w świetle zapisu § 8 pkt 3 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że do zadań Osiedla należą 

działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie lokalnych dróg, chodników i parkingów, podjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 
  

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

 (-) Maria Łazarz 



UCHWAŁA NR XXVII/163/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2017 roku  
 

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 stycze ń 2017 r. następującym członkom organów Osiedla: 

1.Wojciech Dera 100,00 zł; 
2.Maria Łazarz 400,00 zł; 
3.Bogumiła Maćkowiak 80,00 zł; 
4.Filip Olszak 240,00 zł; 
5.Tomasz Wojciechowski 60,00 zł; 
6.Bogna Zielińska                                                  60,00 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 stycze ń 2017 r.., zgodnie  

z poniższym zestawieniem: 

Wojciech Dera - z tytułu pracy na rzecz Osiedla i realizacji zadań powierzonych przez Radę oraz 

działalności w Zarządzie Osiedla; 

Maria Łazarz - z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla, z tytułu 

pracy na rzecz Osiedla i realizacji zadań powierzonych przez Radę; 

Bogumiła Maćkowiak - z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Wiceprzewodniczącej Zarządu, pracy 

na rzecz Osiedla i realizacji zadań powierzonych przez Radę oraz działalności w Zarządzie Osiedla; 

Filip Olszak - z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącego Osiedla, pracy na rzecz 

Osiedla i realizacji zadań powierzonych przez Radę; 

Tomasz Wojciechowski - z tytułu pracy na rzecz Osiedla i realizacji zadań powierzonych przez Radę; 

Bogna Zielińska - z tytułu pracy na rzecz Osiedla i realizacji zadań powierzonych przez Radę oraz 

działalności w Zarządzie Osiedla. 

 

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 



Data wpływu: 01.02.2017 r. 

 

UCHWAŁA NR XXVII/164/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie nadania 

statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania - o siedlom. 

 

 

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 projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania statutów 

jednostkom pomocniczym Miasta Poznania – osiedlom. 

 

§ 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 uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie nadania 

statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania - o siedlom 

 
 

W związku z § 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 
 

(-) Maria Łazarz 



 

UCHWAŁA NR XXVII/165/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2017 roku  
 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta  Poznania 

o utworzenie krytej pływalni na terenie Parku Kaspr owicza.   

 

 
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 utworzenie krytej pływalni na terenie Parku Kasprowicza. 

 

§ 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 wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta  Poznania 

o utworzenie krytej pływalni na terenie Parku Kaspr owicza.   

 

W nawiązaniu ustaleń i rozmów prowadzonych z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Tomaszem 

Lewandowskim i Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji wnioskuje się o utworzenie krytej pływalni 

na terenie kompleksu basenów pływalni letniej w Parku Kasprowicza. 

 

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 
 

(-) Maria Łazarz 
 

 



Data wpływu: 13.02.2017 

 

UCHWAŁA NR XXVII/162/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2017 roku 

 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta  Poznania 

o zintensyfikowanie działa ń zmierzaj ących do obni żenia poziomu 

zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Poznan ia.  

 

 
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 zintensyfikowanie działań zmierzających do obniżenia poziomu 

zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Poznania. 

 

§ 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 wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta  Poznania 

o zintensyfikowanie działa ń zmierzaj ących do obni żenia poziomu 

zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Poznan ia. 

 

Rada Osiedla wnioskuje o zintensyfikowanie przez Miasto Poznań działań mających na celu 

zapobieganie nadmiernemu zanieczyszczenia powietrza tzw. „smogu”. Wśród możliwych działań 

Miasta przeciwdziałających zjawisku „smogu”, mających charakter edukacyjny i prewencyjny, Rada 

Osiedla proponuje: 

- montaż urządzeń badających jakość powietrza na terenie Osiedla; 

- publikację danych gromadzonych przez ww. urządzenia w widocznym miejscu na terenie Osiedla 

oraz na stronie internetowej Miasta; 

- opracowanie i wdrożenie w Poznaniu programu wspierającego zastąpienie instalacji, w których 

następuje spalanie paliw stałych na ekologiczne źródła ciepła. Powyższy program powinien dotyczyć 

w szczególności gospodarstw domowych o niższych dochodach i nie ograniczać się do jednorazowej 

dotacji na wymianę instalacji grzewczej, ale udzielać wsparcia o charakterze socjalnym 

zmniejszającego ewentualne wyższe koszty ekologicznego ogrzewania dla gospodarstw domowych 

o niższych dochodach; 

- wyposażenie wszystkch nieruchomości będących w zasobach Miasta Poznania oraz jego jednostek 

organizacyjnych i spółek, w instalacje grzewcze nieemitujące szkodliwych gazów i pyłów. 

W szczególności dotyczy to zasobów znajdujących się w dyspozycji ZKZL; 

- uwzględnienie możliwości rozwoju sieci dystrybucji ciepła systemowego podczas realizacji inwestycji 

w miejską infrastrukturę np. w przypadku przebudowy ul. Kolejowej. 

 

Przedstawiciele nauk medycznych udowodnili związek między zanieczyszczeniami powietrza 

a wzrostem zachorowalności na wiele chorób, włączając nowotwory złośliwe, jak również niższą 

inteligencją dzieci. 

 

Wyniki licznych pomiarów wykazują jednoznacznie, że w Polsce głównym źródłem szkodliwych dla 

zdrowia substancji zawartych w powietrzu jest spalanie paliw stałych w indywidualnych systemach 

grzewczych. Odnosi się to szczególnie do rakotwórczego benzo(alfa)pirenu. 

 



Zjawisko „smogu” jest szczególnie odczuwalne w przypadku osiedli o zwartej zabudowie, z dużym 

udziałem kamienic z pierwszej połowy XX w., takich jak Osiedle Św. Łazarz. Na terenie naszego 

Osiedla nadal źródłem ciepła w wielu mieszkaniach są piece na paliwa stałe. Z rozmów 

z mieszkańcami i obserwacji realiów życia naszego Osiedla wynika, iż opalane są one nie tylko 

paliwem o kiepskiej jakości, ale często starymi meblami, innymi odpadami lub wręcz śmieciami. 

Efektem takich praktyk są kłęby dymu wydobywające się z kominów. Ze smutkiem stwierdzamy, iż nie 

są to wypadki odosobnione i nawet podczas krótkiego spaceru można zauważyć jak z wielu kominów 

wydobywa się bury lub czarny dym. Przy pogodzie sprzyjającej powstawaniu „smogu” spacer po 

Osiedlu kończy się często tym, iż ubranie przesiąknięte jest smrodliwym dymem jak po wizycie 

w wędzarni. 

 

 

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. 

 
 
 
  

   Wnioskodawca 
 

  Przewodniczący Rady Osiedla 
 

   (-) Filip Olszak 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


