
 

UCHWAŁA NR IV/        /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 lipca 2019 roku  
 

 

w sprawie zaopiniowania koncepcji stałej organizacji ruchu na  drodze wewn ętrznej 

znajduj ącej si ę między ulicami Potworowskiego i Stablewskiego.  

 
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 koncepcję stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej znajdującej się 

między ulicami Potworowskiego i Stablewskiego. 

 

§ 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 koncepcji stałej organizacji ruchu na  drodze wewn ętrznej 

znajduj ącej si ę między ulicami Potworowskiego i Stablewskiego.  

 

 

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich z dnia 3 czerwca 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. 

 
 
 
  

 Zastępca Przewodniczącej  
Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 
                  Roman Modrzyński 

 
  

 



UCHWAŁA NR IV/        /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 lipca 2019 r. 

 

 

w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

„W rejonie ulic Uła ńskiej i Grunwaldzkiej”. 

 

 

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 

 
Wyraża się zaniepokojenie planowanym głównym wjazdem i wyjazdem z osiedla w ulicę Jana 

Matejki i rozprowadzeniem tego ruchu lokalnymi ulicami w pobliżu publicznych szkół 

podstawowych i średnich.  

 

§ 2 
 

Uznaje się za celowe uwzględnienie w opracowywanym MPZP, publicznego – miejskiego ciągu 

pieszo-rowerowego, poprowadzonego śladem ciągu pieszego planowanego na terenie prywatnym. 

Ciąg ten planowany jest bezpośrednio z południowo-zachodniego skraju przedmiotowego rejonu, 

od ulicy Ułańskiej w kierunku płónocno-zachodnim do nowoplanowanej drogi publicznej 

oznaczonej w projektowanym MPZP jako KD-D. 

 

§ 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 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

„W rejonie ulic Uła ńskiej i Grunwaldzkiej”. 

 
Rada Osiedla Św. Łazarz zauważa, iż jedyna publiczna droga, która obsługiwać będzie planowane osiedle, 

całość ruchu kierować będzie w ulicę Jana Matejki. Dalsze rozchodzenie się ruchu będzie przebiegać po 

lokalnych ulicach dzielnic Łazarza oraz Jeżyc.  

Dodatkowo, największym mankamentem tego rozwiązania jest fakt, iż cały ruch z nowego osiedla 

przebiegać będzie bezpośrednio przy Szkole Podstawowej nr 26 i Liceum Ogólnokształcącym nr 2 oraz w 

okolicach Liceum Ogólnokształcącego nr 1 i Zespołu Szkół Handlowych przy ulicy J. i J. Śniadeckich.  

 

Wobec niewielkiego udziału przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych na planowanym osiedlu, 

Rada Osiedla Św. Łazarz uznaje za celowe utworzenie publicznego ciągu pieszego (lub pieszo-rowerowego) 

o przebiegu z południowo-zachodniego krańca przedmiotowego obszaru w kierunku północno-wschodnim, z 

ulicy Ułańskiej w kierunku planowanej publicznej ulicy oznaczonej w planie KD-D. Ciąg ten planowany jest 

aktualnie w ramach terenów działek przeznaczonych do sprzedaży, jako ciąg prywatny. Zaplanowanie w tym 

miejscu terenu publicznego i przejęcie go przez miasto zlikwiduje ryzyko jego ogrodzenia lub wykorzystania 

przez prywatnego właściciela do innej funkcji niż ciąg pieszy. Takie działanie nie powinno obniżyć wartości 

okolicznych działek, gdyż ciąg ten w nowym MPZP nie podlega zabudowie. Przedmiotowy ciąg pieszy 

(pieszo-rowerowy) jest niezbędny, żeby ułatwić mieszkańcom ulicy Ułańskiej i okolicznych osiedli (City Park, 

Osiedle Ułańskie) dojście do punktów handlowych, usług miejskich i komunikacji miejskiej okolic 

skrzyżowania ulic J.Matejki i Grunwaldzkiej. 

 

W związku z powyższym 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 zasadne. 

 

 

 Zastępca Przewodniczącej  
Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 
                  Roman Modrzyński 

 



Załącznik do uchwały  
nr XLIII/       /II/2018  

Rady Osiedla Św. Łazarz  
z dnia 16 maja 2018 r. 

 

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestr zennego „W rejonie ulic 

Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej”: 

 
 

Rada Osiedla Święty Łazarz, biorąc pod uwagę uwagi mieszkańców, zgłasza następujące wnioski dotyczące 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ogródków działkowych ograniczonego 
ulicami: Potockiej, Hetmańską, Kolejową i Dmowskiego:  
- opracowanie szczegółowej mapy uwzględniającej rozmieszczenie poszczególnych działek, alejek i terenów 

niezajmowanych przez ogródki. Mapa powinna uwzględniać informacje, które z ogródków są opuszczone 
lub zaniedbane; 

- wnioskujemy o zaplanowanie na terenie działek miejskich od ul. K. Potockiej parku (działki 43/5 i 42/2), i 
oznaczenie ich w planie jako ZP, pozostały teren objęty planem proponujemy oznaczyć jako ZP/ZD. W ten 
sposób zaplanujemy początek parku, z perspektywą rozbudowy o sąsiednie działki; 

- w ramach terenów zielonych powinny powstać tereny rekreacyjne (odgrodzone od części działkowej), 
w szczególności place zabaw, czy siłownie dla seniorów; 

- należy definitywnie rozwiązać problem z budynkiem - domem znajdującym się na terenie 1ZD (zamiast pkt. 
6 projektu zezwalającego na zachowanie budynku proponuje się jego likwidację); w związku z powyższym 
na terenie wykreślić zapis - przystosowanie ciągu pieszo – rowerowego do prowadzenia ruchu 
samochodowego z zakazem lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów; 

-  oświetlenie i utwardzenie drogi pieszo-rowerowej będącej przedłużeniem ul. Łukaszewicza; 
-  wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości bramy wejściowej ROD od strony ul. K. Potockiej. 
 
Ponadto, projekt mpzp powinien wyznaczać kierunek rozwoju przestrzennego tego terenu, umożliwiający 
jego uporządkowanie i zdefiniowanie na nowo. W sąsiedztwie terenu, którego dotyczy wniosek o miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, występuje: intensywna zabudowa mieszkaniowa Dolnego Łazarza, 
tory kolejowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obszary postindustrialne oraz tereny inwestycyjne po 
drugiej stronie ul. Hetmańskiej. Teren, którego dotyczy wniosek to jedyna w okolicy enklawa zieleni. Ogródki 
działkowe nie są typową zielenią parkową, stanowią jednak o atrakcyjności tej okolicy. Teren ten powinien w 
stopniu większym niż jest to obecnie zaspokajać potrzeby ogółu mieszkańców Łazarza. W związku z 
powyższym, zdaniem Rady Osiedla należy zagospodarować część terenu objętego planem jako park 
miejski, z opcją rozbudowy o sąsiednie działki. Dzięki czemu z terenów zielonych będzie mogła korzystać 
większa liczba osób, niż obecnie korzysta z zamkniętych ogródków działkowych.  
 
Powyższy projekt jest zgodny z realizowaną przez Miasto Poznań polityką rewitalizacji terenów 
śródmiejskich Poznania. 
 



UCHWAŁA NR IV/       /III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 lipca 2019 r. 

 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych w ramach Pozna ńskiego 

Bud żetu Obywatelskiego 2020. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 13 uchwały  

nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Na przedstawiciela Osiedla do wprowadzania danych do serwisu elektronicznego Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2020 wyznacza się p. Damiana Marciniaka. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobie wymienionej w ust. 1. 

 

§ 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  wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych w ramach Pozna ńskiego 

Bud żetu Obywatelskiego 2020. 

 
 

W związku z pismem Gabinetu Prezydenta Nr Prd-IV.3020.14.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., oraz 

w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 13 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania 

w szczególności poprzez współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do 

poprawy warunków ich życia, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 

                                                                                             
Zastępca Przewodniczącej  

            Zarządu Osiedla Św. Łazarz 
 

                  Roman Modrzyński 
 

 
                                

 
 
 

 
 

                            



UCHWAŁA NR IV/ /III/2019  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 17 lipca 2019 r.  

 

w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Je życkie Centrum Kultury i Inicjatyw Lokalnych 

w zakresie realizacji projektu „Wystawa mobilna – 1 00 rocznica Powstania 

Wielkopolskiego”.  

 

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 

Rada Osiedla Św. Łazarz rekomenduje Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw 

Lokalnych w zakresie realizacji projektu „Wystawa mobilna – 100 rocznica Powstania 

Wielkopolskiego”. 

§ 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 

ZARZĄDU OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

 

w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Je życkie Centrum Kultury i Inicjatyw Lokalnych 

w zakresie realizacji projektu „Wystawa mobilna – 1 00 rocznica Powstania 

Wielkopolskiego”.  

 

W związku z wnioskiem Stowarzyszenia Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Lokalnych, Rada Osiedla 

postanowiła, po zapoznaniu się z projektem, zarekomendować stowarzyszenie do realizacji zadania 

„Wystawa mobilna – 100 rocznica Powstania Wielkopolskiego”. 

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań 

Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącej  

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

Roman Modrzyński 

 

 


