
UCHWAŁA NR VII/46/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 24 września 2015 r. 
 

 

w sprawie wskazania lokalizacji do wprowadzenia pilotażowych rozwiązań dot. miejsc 

parkingowych dozwolonych wyłącznie dla mieszkańców (osób posiadających 

identyfikator mieszkańca SPP). 
 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 8 pkt. 3 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 

1. Wskazuje się lokalizacje do wprowadzenia pilotażowych rozwiązań dot. miejsc parkingowych 

dozwolonych wyłącznie dla mieszkańców (osób posiadających identyfikator mieszkańca SPP), 

stanowiące załącznik do uchwały. 

2. Proponuje się, aby weryfikacja uprawnienia do parkowania prowadzona była za pomocą 

posiadanego przez kierowcę identyfikatora na dany sektor SPP. 

3. Miejsca parkingowe dla mieszkańców powinny stanowić 30% do 50% miejsc parkingowych we 

wskazanych lokalizacjach. 

4. Wyznaczone miejsce powinny być dostępne wyłącznie dla mieszkańców przez całą dobę. 

 

§ 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 wskazania lokalizacji do wprowadzenia pilotażowych rozwiązań dot. miejsc 

parkingowych dozwolonych wyłącznie dla mieszkańców (osób posiadających 

identyfikator mieszkańca SPP). 

 

 

Podczas spotkania w Wydziale Transportu i Zieleni 24 czerwca br. z przedstawicielami Urzędu 

Miasta Poznania (m.in. Zarządu Dróg Miejskich), ustalono, że podjęte zostaną pracę nad 

utworzeniem miejsc parkingowych wyłącznie dla mieszkańców, po przedstawieniu przez Radę 

Osiedla Stare Miasto propozycji miejsc do przeprowadzeniu pilotażu. W związku w powyższym, po 

przeprowadzonych pracach w Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji uzgodniono 

stanowisko Osiedla w niniejszej sprawie 

W związku z powyższym oraz z § 8 pkt. 3 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącymi,  

że do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie lokalnych dróg, 

chodników i parkingów, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

 

 Wnioskodawca 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 

(-)Zbigniew Burkietowicz 

 
                                                                                                                 

                                                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr VII/46/II/2015 
Rady Osiedla Stare Miasto 
z dnia 24 września 2015 r. 

 
 
 

 
Lokalizacje do wprowadzenia pilotażowych rozwiązań dot. miejsc parkingowych 

dozwolonych wyłącznie dla mieszkańców (osób posiadających identyfikator mieszkańca SPP):  

 

1. al. Marcinkowskiego (od. ul. 23 Lutego do ul. Solnej) 

2. ul. Długa/ ul. Ogrodowa (od ul. Strzeleckiej do ul. Piekar); 

3. ul. Garbary; 

4. ul. Kościuszki (wsch. odcinek ul. T. Kościuszki na odcinku Fredry-Św. Marcin); 

5. ul. Kwiatowa (część miejsc na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Rybaki; 

6. ul. Łąkowa (część miejsc na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Kwiatowej); 

7. ul. Nowowiejskiego (od Alei Niepodległości do ul. Młyńskiej 23); 

8. ul. Rybaki; 

9. ul. Święty Wojciech (podwórze ul. Działowa/Wolnica/Św. Wojciech); 

10. ul. Zielona (odcinek od ul. Strzeleckiej do ul. Podgórnej); 
 
 
 

 

 


