
UCHWAŁA NR XVIII/153/II/2016 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 31 maja 2016 r. 
 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Straży Miejskiej Miasta Poznania  

o podjęcie działań w celu wyeliminowania nielegalnego parkowania na chodniku 

przy ul. Fredry. 
 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

Wnioskuje się o zintensyfikowanie działań zmierzających do ograniczenia procederu nielegalnego 

parkowania na chodniku przy ulicy Fredry, w okolicach Teatru Wielkiego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Osiedla  
(-)Andrzej Rataj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Straży Miejskiej Miasta Poznania  

o podjęcie działań w celu wyeliminowania nielegalnego parkowania na chodniku 

przy ul. Fredry. 
 

Ze względu na reprezentacyjny charakter ulicy oraz na liczne sygnały ze strony 

mieszkańców apelujemy o zintensyfikowanie działań prowadzących do wyeliminowania 

nielegalnego parkowania na chodniku przy ulicy Fredry w okolicach Teatru Wielkiego (pomiędzy 

al. Niepodległości i Mostem Teatralnym). 

 

Po obu stronach ulicy występuje powtarzający się problem parkowania samochodów na chodniku 

oraz na placu przed Teatrem Wielkim. Sytuację tę można zaobserwować zwłaszcza podczas 

wieczornych wydarzeń teatralnych, często podczas weekendów, gdy chodniki są gęsto zastawiane 

przez samochody. Co istotne, nielegalne parkowanie ma miejsce również na świeżo 

wyremontowanym odcinku chodnika, gdzie widać już pierwsze plamy oleju. W związku z tym 

apelujemy do odpowiednich służb miejskich o przeprowadzenie działań na rzecz uwolnienia 

chodników od parkujących samochodów i przywrócenia ich pieszym w tym atrakcyjnym również 

turystycznie obszarze. Równolegle przesłane zostaje do Zarządu Dróg Miejskich pismo  

z wnioskiem o rozpatrzenie montażu utrudniających parkowanie słupków i stojaków rowerowych. 

 

Prosimy również o przyjrzenie się procederowi przejeżdżania samochodów po wyłączonym z ruchu 

kołowego Moście Teatralnym. Problem występuje regularnie, widoczny jest zwłaszcza w godzinach 

szczytu, podczas wzmożonego ruchu na okolicznych ulicach. Wnosimy o zwiększenie 

zainteresowania opisanym problemem ze strony Straży Miejskiej oraz Policji. 
 
W związku z powyższym oraz z § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że 

Osiedle realizuje swoje zadania poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami  

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

zasadne.  

 Wnioskodawca 

                  Radny Osiedla 

     (-)Marcin Liminowicz  


