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Protokół 

z XIII posiedzenia  

Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji 

Rady Osiedla Stare Miasto  

z dnia 19 kwietnia 2016 roku 

 

Miejsce posiedzenia - siedziba Rady Osiedla, ul. Młyńska 11 

 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie gości i powołanie protokolanta 

 

Przewodniczący Komisji Jacek Maleszka otworzył posiedzenie Komisji o godzinie 17:45 

i poinformował, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane. Następnie powitał 

zgromadzonych radnych oraz gości - przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich (ZDM): 

Dyrektor Katarzynę Bolimowską, Zastępcę Dyrektora Ireneusza Woźnego i inspektora 

Andrzeja Billerta, a także innych obecnych gości. Na protokolanta wyznaczony został 

Tomasz Dworek. Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.  

 

2. Porządek obrad Komisji 

 

Porządek obrad Komisji, przedstawiony w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia 

i uzupełniony na wniosek Przewodniczącego Komisji lub radnych, był następujący: 

 

1) Otwarcie posiedzenia i powitanie gości; 

2) Propozycja wniosku o przekazanie informacji odnośnie inwentaryzacji stanów 

magazynowych pozostających do dyspozycji ZDM; 

3) Wypracowanie propozycji lokalizacji dla ponownego wykorzystania ławek i gazonów 

usuniętych z ulicy Wrocławskiej; 

4) Wypracowanie stanowiska w sprawie wymiany opraw oświetleniowych w ulicy 

Półwiejskiej; 

5) Propozycja wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przystąpienie do analizy, 

sprawdzenia i weryfikacji udostępniania cudzych pojazdów mieszkańcom Starego Miasta 

uprawnionym do nabycia identyfikatora SPP na preferencyjnych zasadach - ustalenia w 

kontekście dalszych działań; 

6) Problem ruchu pojazdów przy nowych przystankach wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej; 

7) Spotkanie na fyrtlu Szyperska / Piaskowa / Estkowskiego – podsumowanie i ustalenia 

odnośnie dalszych działań; 

8) Ulica Wrocławska po remoncie – ustalenia odnośnie dalszych działań; 

9) Problem uszkodzenia lub zniszczenia starych elementów nawierzchni podczas remontu ul. 

Wrocławskiej - inwentaryzacja stanu przed i informacja odnośnie stanu aktualnego; 

10) Projekt remontu ul. Łaziennej i Ewangelickiej – ustalenia odnośnie dalszych działań; 

11) Projekt Remontu ul. Rybaki – ustalenia odnośnie dalszych działań; 

12) Projekt remontu ul. Dominikańskiej - ustalenia odnośnie dalszych działań; 
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13) Projekt remontu ul. Bóżniczej i Grochowe Łąki - ustalenia odnośnie dalszych działań; 

14) Planowana rewitalizacja Placu Kolegiackiego - ustalenia odnośnie dalszych działań; 

15) Sprawa miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania na Starym Mieście dla 

przedsiębiorców – rozpoczęcie dyskusji i ustalenia odnośnie dalszych działań; 

16) Postulat rozszerzenia katalogu mebli miejskich o toalety miejskie na wzór miast Europy 

Zachodniej; 

17) Propozycja wprowadzenia strefy zamieszkania w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym w 

rejonie ulicy Czartoria, ulicy Tylne Chwaliszewo i dawnej ulicy Bednarskiej; 

18) Wolne wnioski i głosy; 

19) Koncepcja nowej zabudowy na obszarze Wzgórza św. Wojciecha – prezentacja 

architektów reprezentujących potencjalnego Inwestora – dyskusja; 

20) Omówienie aktualnego stanu realizacji zadań założonych w planie wydatków na 2016 rok 

- ustalenia odnośnie dalszych działań: 

a) Budowa bulodromu w Ogrodzie Jordanowskim, 

b) Siłownia zewnętrzna w Parku im. Karola Marcinkowskiego, 

c) Utworzenie nowego placu zabaw w parku im. T. Mazowieckiego – opracowanie 

projektu, 

d) Remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Osiedla, 

e) Mała architektura na terenie Osiedla, 

f) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych. 

21) Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP „w rejonie pasażu Apollo”; 

22) Planowana budowa tramwaju na Naramowice i skutki dla Starego Miasta – rozpoczęcie 

dyskusji i ustalenia odnośnie dalszych działań; 

23) Planowana rewitalizacja Placu Bernardyńskiego – ustalenia odnośnie dalszych działań; 

24) Problematyka ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na Starym Mieście – omówienie 

problemów i ustalenia odnośnie dalszych działań; 

25) Zamknięcie posiedzenia 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

3. Propozycja wniosku o przekazanie informacji odnośnie inwentaryzacji stanów 

magazynowych pozostających do dyspozycji ZDM 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Dyrektorów ZDM z pytaniem o przedstawienie 

inwentaryzacji stanów magazynowych pozostających do dyspozycji ZDM, w tym odnośnie 

materiałów drogowych.  

 

Zagadnienie to zostało już przedstawione wcześniej podczas specjalnej sesji Rady Osiedla 

z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Macieja Wudarskiego w dniu 17 grudnia 

2015 roku.  
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Pytania mieszkańców w tym zakresie pojawiają się od wielu lat, i to przy okazji każdego 

remontu zabytkowych nawierzchni. Zawsze wtedy ZDM przekazuje informacje, że elementy 

nawierzchni składowane są w specjalnych magazynach ZDM.  

 

Ostatnio pytania o to pojawiły się w związku z wymianą nawierzchni na ulicy Wrocławskiej. 

Warto zatem dowiedzieć się co się znajduje w magazynach ZDM.  

 

W odpowiedzi Dyrektor Katarzyna Bolimowska przekazała, że ZDM przedstawi stan 

magazynu ze wskazaniem średniego obrotu rocznego danego materiału, służącego do 

uzupełniania nawierzchni chodników.  

 

4. Wypracowanie propozycji lokalizacji dla ponownego wykorzystania ławek i gazonów 

usuniętych z ulicy Wrocławskiej 

 

Radni przypomnieli, że przed remontem ulicy Wrocławskiej usunięto ławki i 10 donic 

(gazonów). Przedmioty te znajdują się obecnie w magazynach ZDM. Radni zastanawiali się 

nad usytuowaniem ich na ul. Półwiejskiej.  

 

Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny wskazał, że problematycznej są koszty adaptacji 

gazonów - pomalowanie, przycięcia nóg i ponowne nasadzenia to koszt około 1 tys. zł za 

sztukę. 

 

Ustalono, że Przewodniczący Komisji wystąpi z pytaniem do plastyka miejskiego 

o zaakceptowanie lokalizacji donic na Półwiejskiej bez ich przemalowywania, co zmniejszy 

potrzebne koszty na ich ponowne wykorzystanie. 

 

5. Wypracowanie stanowiska w sprawie wymiany opraw oświetleniowych w ulicy 

Półwiejskiej 

 

Przewodniczący Komisji wskazał, że ostatnio zamontowane oprawy oświetleniowe 

w posadzce w ciągu ulicy Półwiejskiej są niewłaściwe, bo szpecą, a nie upiększają ulicę.  

 

Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny poinformował, że problem z oprawami oświetleniowymi 

wynika z nieszczelności obudowy - zalewania konstrukcji wodą. Gdy modernizowano tę ulicę 

zamontowano lampy zgodnie z wizją projektanta, obecnie nie są już produkowane takie 

lampy i był z wymianą dotychczasowych podłużnych lamp. Stąd zdecydowano się na 

zastępcze okrągłe lampy, bo tylko takie udał się znaleźć do zamontowania.  

 

Dyrektorzy ZDM przedstawili propozycję całkowitego usunięcia tych lamp i rezygnacji z 

oświetlenia w posadzce ulicy, ze względu na problemy z funkcjonalnością. Radni zgodzili się 

na tę propozycję przyjmując powyższe argumenty ZDM.  
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Ustalono, że Rada Osiedla przedłoży opinie w formie uchwały po przedstawieniu formalnej 

propozycji ZDM.  

 

6. Propozycja wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przystąpienie do analizy, 

sprawdzenia i weryfikacji udostępniania cudzych pojazdów mieszkańcom Starego 

Miasta uprawnionym do nabycia identyfikatora Strefy Płatnego Parkowania na 

preferencyjnych zasadach - ustalenia w kontekście dalszych działań 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj rozpoczął dyskusję na temat uszczelnienia Strefy 

Płatnego Parkowania (SPP) cytatem ze strony  internetowej ZDM, na której znajduje się wpis 

wskazujący, że użyczenie samochodu może powodować konsekwencje podatkowe (jako 

przychód z nieodpłatnego świadczenia) dla osoby biorącej pojazd w użyczenie.  

 

Następnie w celu ukrócenia niewłaściwego procederu radni zwrócili się do ZDM o 

przystąpienie do analizy, sprawdzenia i weryfikacji udostępniania cudzych pojazdów 

mieszkańcom Starego Miasta uprawnionym do nabycia identyfikatora SPP na 

preferencyjnych zasadach. Wskazane byłaby w tym zakresie współpraca z urzędami 

skarbowymi, sprawdzającymi możliwość uzyskania przychodu i odprowadzenia podatku. 

 

Dyrektor Katarzyna Bolimowska oświadczyła, że ZDM nie ma możliwości pełnej weryfikacji 

użyczeń i wydawanych kart ze względu na braki kadrowe w możliwości skierowania 

pracowników ZDM do tych działań. Wcześniejsze próby utrudnienia tego procederu przez 

żądanie zawierania umów użyczenia w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi zostały uznane przez prawników za niezgodne z przepisami i dlatego 

odstąpiono od takich działań. 

 

Radni biorąc pod uwagę zgłoszone ograniczenia kadrowe ZDM, zwrócili się 

o przeprowadzenie pilotażowych działań weryfikacyjnych, dotyczących przykładowo 10 

przypadków fikcyjnego udostępniania pojazdów. Działania takie powinny zostać nagłośnione 

w mediach, aby mieć znaczenie prewencyjne. Dodatkowo wskazane byłoby, aby do 

regulaminów SPP wprowadzić obowiązek posiadania prawa jazdy osoby biorącej pojazd w 

użyczenie, skoro to właśnie taka osoba ma osobiście korzystać z takiego pojazdu.  

 

Dyrektorzy ZDM zgodzili się na podjęcie takiej akcji i poprosili o formalny wniosek od Rady 

Osiedla. Ustalono zatem, że Rada Osiedla przygotuje stosowną uchwałę wzywającą władze 

Miasta do przystąpienia do działań w ten sprawie.  

 

Dodatkowo Dyrektor Katarzyna Bolimowska poinformowała, że trwają prace nad zmianami 

dotyczącymi SPP i wkrótce ZDM przedstawi projekt nowej uchwały. Projekt ten zostanie 

przedłożony Radzie Osiedla do opiniowania.  
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7.  Problem ruchu pojazdów przy nowych przystankach wiedeńskich na ulicy 

Strzeleckiej 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj przekazał zgłoszenia mieszkańców i własne obserwacje 

dotyczące niebezpiecznych sytuacji, gdzie pojazdy poruszają się po torach zamiast po rampie 

albo narażone są na uszkodzenie gdy jadąc po rampie spadają z niej. Ostatnio zaobserwował 

taką sytuację, co dodatkowo doprowadziło do zablokowania ruchu tramwajów na ulicy 

Strzeleckiej. 

 

Andrzej Billert z ZDM potwierdził istnienie problemu i przekazał, że sam ma takie wnioski 

i obserwacje, że kierowcy nie wiedzą jak korzystać z wjazdu, a były przypadki zjechania 

z platformy i uszkodzenia pojazdu. 

 

Dyrektor Katarzyna Bolimowska oświadczyła, że w tym temacie potrzebna jest opinia 

Miejskiego Inżyniera Ruchu. Przedstawiła także propozycję usytuowania znaków: U24/U21  - 

elastyczne elementy optycznie nakierowujące kierowców - to jednak może być  zrealizowane 

przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.  

 

Radni poprosił zatem o podjęcie odpowiednich działań zwiększających bezpieczeństwo 

ruchu. 

 

8. Spotkanie na fyrtlu Szyperska / Piaskowa / Estkowskiego – podsumowanie i ustalenia 

odnośnie dalszych działań 

 

Radny Tomasz Dworek przypomniał, że we środę 30 marca 2016 roku odbyło się 

zorganizowane przez Radę Osiedla spotkanie w formie obywatelskiego patrolu w rejonie ulic: 

Szyperska / Piaskowa / Estkowskiego, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców 

tej okolicy oraz przedstawiciele ZDM (w tym Dyrektor Katarzyna Bolimowska i Zastępca 

Dyrektora Ireneusz Woźny). W odniesieniu do tego spotkania wnioski i działania 

przedstawicieli Dyrektorzy ZDM.  

 

Dyrektorzy ZDM przedstawili plan działania i rozwiązania przedstawionych problemów, 

wskazując w odniesieniu do poszczególnych problemów, do których na bieżąco odnosili się 

przedstawiciele Rady Osiedla: 

 

A. Szyperska - część północna: 

- parking przy Piaskowej: do 20 maja br. ZDM przedłoży Radzie Osiedla do zaopiniowania 

projekt prac drogowych i organizacji ruchu; planowana jest szybka realizacja i organizacja 

tego parkingu, 

- ubytki w ścieżce pieszo-rowerowej na ulicy Estkowskiego (na odcinku od ulicy Piaskowej 

do Mostu Chrobrego) zostaną uzupełnione, a sprawa ta nie została co prawda poruszona 
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podczas spotkania 30 marca, jednakże sama zwróciła na to uwagę i postanowiła podjąć 

działania, 

- na ulicy Estkowskiego (na odcinku od ulicy Piaskowej do Mostu Chrobrego) postawione 

zostaną także trzy kosze na śmieci, w miejscach wskazanych w piśmie Rady Osiedla, 

 - radny Tomasz Dworek zwrócił uwagę na ruchome płyty chodnikowe niechlujne ułożone 

przez wykonawcę prac związanych z infrastrukturą podziemną przy Moście Chrobrego, 

- do 10 czerwca br. uporządkowany zostanie chodnik na ulicy Szyperskiej od strony Starej 

Rzeźni, a nawierzchnia zostanie ujednolicona kolorystycznie, 

- w celu wyeliminowania nielegalnego parkowania ustawione zostaną słupki, przy czym  

wskazana byłoby przekazanie oficjalnego wniosku Rady Osiedla. 

- w odniesieniu do proponowanego przejścia przy budynku biurowym Wechty: obecnie 

przeprowadzana jest analiza organizacji ruchu i oznakowania, a do końca kwietnia 

doprecyzowana zostanie diagnoza; planowane jest wyniesienie jezdni na wjeździe z ul. 

Estkowskiego w ul. Szyperską (w pobliży wjazdu do sklepu Biedronka), 

- przy nagminnie łamanym zakazie postoju i zatrzymywania się (skrzyżowanie przy 

zachodnim chodniku ulicy Szyperskiej w pobliżu zabytkowego dworku); ZDM proponuje 

dwa rozwiązania: (1) regularne sprawdzanie sytuacji i stosowanie sankcji w postaci 

nakładania mandatów przez Straż Miejską i Policję, a także (2) ustawienie elementu 

ograniczającego parkowanie (np. półkuli), 

- aby zapewnić bezpieczeństwo na ulicy Szyperskiej konieczne jest także przygotowanie 

progu zwalniającego, ZDM proponuje taki próg na wprost wjazdu technicznego do PTBS,  

koszt progu zwalniającego to około 6 tys. zł; Zastępca Dyrektora Woźny wskazał na potrebę 

sfinansowania tych działań, 

- Dyrektor Bolimowska podkreśliła, że Straż Miejska i Policja powinny karać mandatami 

pojazdy parkujące na łuku drogi (Szyperska - przy budynku 11a, wjazd do Astry i przy 

Sądzie), 

- zweryfikowane zostanie zejście ze schodów budynku o adresie Garbary 100 w stronę ulicy 

Piaskowej (w pobliżu zabytkowego Pawilonu Krzyżanowskiego), radni zwrócili się 

o sprawdzenie czy deweloper ustalił z ZDM i czy uzyskał zgodę na urządzenie zejścia ze 

schodów wprost na drogę, 

- na ulicy Szyperskiej na dziś nie jest możliwe ustanowienie strefy zamieszkania, ponieważ 

formalnie ulica ta jest elementem ringu drogowego (formalnie nadal obowiązuje decyzja nr 

71/2004 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 maja 2004 roku o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego i zasad podziału nieruchomości wydana polegających na: 

budowie ulicy Szyperskiej na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Garbary – I etap „ringu 

śródmiejskiego”), natomiast zamiast tego ZDM planuje wprowadzić na ulicy ograniczenie 

prędkości do 30 km/h i planuje utworzyć spowalniacze.  

- na zadane przez radnego Tomasza Dworka pytanie o oznakowanie drogi rowerowej, która 

dziś jest parkingiem strefy, stwierdzono, że w sytuacji ograniczenia prędkości na ul. 

Szyperskiej do 30 km na godzinę rowerzyści będą mogli bezpiecznie poruszać się po jezdni, 

co pozwoli zachować możliwość parkowania dla mieszkańców, 
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- ZDM przeprowadza analizę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Garbary 

i Estkowskiego, między innymi planowane jest wydłużenie czasu na przejściu przy Szkole 

Podstawowej, wyeksponowanie zostaną wysepki przy torach; to wszystko spowoduje nową 

organizację ruchu, która zostanie wprowadzona testowo; koszt zmian w oprogramowaniu 

wynosi 3 tys. zł, a informacja o zmianach zostanie przedstawiona Radzie Osiedla jeszcze 

w kwietniu br., 

- Izabela Adamczyk (mieszkanka ulicy Szyperskiej) zwróciła uwagę na martwe momenty na 

skrzyżowaniu, gdzie czerwone światło jest dla wszystkich uczestników ruchu,  

- radni zwrócili uwagę na konieczność skoordynowania zamierzonych prac ze spółką pod 

firmą Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o., na której terenie 

deweloper spółka Siódemka Art-Bud Invest sp. z o.o. sp. k. również pozostawił zniszczoną 

infrastrukturę, 

- radny Tomasz Dworek zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia (wyasfaltowania) dziur 

w nawierzchni chodników na ulicy Estkowskiego (od Mostu Chrobrego do Piaskowej). 

 

B. Szyperska - część południowa: 

- w celu ograniczenia chaosu związanego z parkowaniem na chodniku, ZDM przygotuje 

projekt porządkujący, przewidujący wprowadzenie znaku B39, który nie pozwoli na 

parkowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

- nastąpi także uporządkowanie znaków poziomych i pionowych, ponieważ do tej pory było 

to niespójne, zweryfikowane zostanie także „martwe pole”, znajdujące się w pobliży wjazdu 

do strony ulicy Garbary, 

- barierka przy Szkole Podstawowej zostanie przemalowana z obecnych kolorów na kolor 

zgodnie z nowymi zasadami estetycznymi, a niepotrzebna część barierki zostanie usunięta. 

 

9. Ulica Wrocławska po remoncie - ustalenia odnośnie dalszych działań  

 

Radni przypomnieli, że oczekują na naprawę usterek po wykonanych pracach, a termin na 

naprawę mija 30 kwietnia br.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj wskazał, że intencją wszystkich jest, aby nawierzchnia 

ulicy Wrocławskiej reprezentacyjnego deptaka na poznańskim Starym Mieście, była godna 

statusu i aspiracji Poznania, nawierzchnia ta powinna zostać wykonana porządnie i 

estetycznie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i sztuki brukarskiej. 

 

Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny stwierdził, że wykonawca na wprowadzenie poprawek 

ma czas do 23 kwietnia br., a także podkreślił, że inwestycja ma bardzo długą 4-letnią 

gwarancję, a ZDM co roku będzie przeprowadzał przeglądy w celu stwierdzenia 

ewentualnych uchybień, wad lub usterek wywołanych przeprowadzonymi pracami.  
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10. Problem uszkodzenia lub zniszczenia starych elementów nawierzchni podczas 

remontu ul. Wrocławskiej - inwentaryzacja stanu przed i informacja odnośnie stanu 

aktualnego 

 

Problem uszkodzenia lub zniszczenia starych elementów nawierzchni podczas remontu ul. 

Wrocławskiej nie był rozważany szczegółowo, ponieważ zaliczono ten wątek do dokonanych 

wcześniej ustaleń związanych z przedstawieniem stanu magazynu materiałów drogowych.  

 

W związku z tym do tego wątku należy wrócić w przyszłości. 

 

11. Projekt remontu ul. Łaziennej i Ewangelickiej – ustalenia odnośnie dalszych działań 

 

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawę, przypominając, że Rada Osiedla podczas sesji 

w dniu 25 lutego br. przyjęła uchwałę sprawie zaopiniowania koncepcji zagospodarowania 

terenu u zbiegu ulic Ewangelickiej i Łaziennej, wybierając wariant trzeci planowanej 

inwestycji, czyli zgodny z propozycją Miejskiej Konserwator Zabytków. 

 

Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny przekazał, że ZDM zlecił przygotowanie projektu 

remontu, wysłane zostało zapytanie do Aquanet S.A., ponieważ może w perspektywie kilu lat 

pojawić się potrzeba budowy kanału sanitarnego i związanego z tym przekładania chodnika, 

w tym zakresie Rada Osiedla pod koniec maja br. otrzyma informacje dotyczące 

harmonogramu prac; koszt prac to około 1 mln zł w związku z tym to zadanie 

prawdopodobnie trafi do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. i pojawi się 

możliwość realizacji tego zadania do połowy przyszłego roku, a przekazanie projektu to 

przede wszystkim oszczędność czasu, ponieważ jest to związane z bardziej elastycznymi 

procedurami przetargowymi wynikającymi ze specyfiki i charakteru prawnego spółki PIM.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj zwrócił uwagę, aby w ramach tej inwestycji zastanowić 

się nad stworzeniem miejsca u zbiegu ulic ewangelickiej i Łaziennej do nawracania 

pojazdów. Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby i 

poinformował o planowanych zasadach komunikacji: Ewangelicka była ślepa, bezpieczniej 

jest jeżeli jest cyrkulacja pojazdów. W koncepcji ulicy przewidziana jest przejezdność - 

jednokierunkowa Łazienna i Ewangelicka dwukierunkowa (parametry pozwalają na drugi 

kierunek do Łaziennej). Ponadto poinformował on, że jest szansa na otwarcie ulicy 

Ewangelickiej (Stara Gazownia) – być może zniknie brama, a teren otwarty zostanie dla ludzi. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj zwrócił uwagę, że Aquanet S.A. i inni inwestorzy w tym 

rejonie chcą prowadzić  działania. To oznacza, że tym rejonie wiele będzie się działo. Czy 

uda się zachować infrastrukturę bez zniszczenia planowanych nowych dróg i chodników?  
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Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny poinformował o możliwości likwidacji betonowego 

ogrodzenia przy parku w Starym Korycie, ponieważ ujęte jest to w projekcie i planowane jest 

porządkowanie terenu i nasadzenie zieleni. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj wyraził zaniepokojenie stanem chodnika na ul Łaziennej 

i Ewangelickiej i uzyskał informacje, że chodnik będzie utworzony z płyt granitowych, 

krawężników kamiennych, zgodnie z ustaleniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków 

(żadnych płytek betonowych), a obecny charakter ulicy zostanie utrzymany. Zastępca 

Dyrektora Ireneusz Woźny poinformował także, że elementy kamienne z ulicy Wrocławskiej 

zostaną wykorzystane na Ewangelickiej na miejsca postojowe.  

 

Ponadto Przewodniczący Rady Andrzej Rataj zapytał, czy prace polegać będą na naprawieniu 

chodnika z płyt graniowych od strony zabudowy i naprawieniu nawierzchni jezdni, lecz bez 

rozbierania obu nawierzchni, a także czy dokonana zostanie wymiana krawężnika 

betonowego na stary  kamienny i ułożenie ze starej kostki bazaltowej miejsca do parkowania, 

a dalej ułożone zostaną stare płyty graniowe i wyrównany zostanie teren między płytami a 

ogrodzeniem kostką bazaltową. Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny potwierdził, że właśnie 

takie działania zostaną przeprowadzone. 

 

Dyrektor Katarzyna Bolimowska podkreśliła także, że - posiadając doświadczenie prac na 

Wrocławskiej - ZDM nie ma możliwości, a także środków na zatrudnienia etatowego 

dedykowanego inspektora nadzoru, co może zrobić spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie 

sp. z o.o. powołana do realizacji trudnych zadań.  

 

Przedstawiciele ZDM przekazali, że na Starym Mieście projekty wymagają opinii 

konserwatorskiej. Radni podkreślili konieczność skupienia się na nawierzchniach 

historycznych, jako elemencie dziedzictwa Poznania i apeluje Rada Osiedla.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj zaproponował, aby w ramach istniejącej struktury i 

podziału zadań w ZDM wskazać osobę, która będzie się skupiać na takich nawierzchniach 

historycznych. W odpowiedzi Dyrektor Katarzyna Bolimowska wskazała, że tą problematyką 

zajmuje się Andrzej Billert, który również jest pasjonatem starych nawierzchni i jego 

zaangażowanie i zainteresowania zostaną wykorzystane przy kolejnych działaniach. 

 

Radni wskazali także na temat ulicy Ewangelickiej, ponieważ ciągle przewidziane jest tu trasa 

szybkiego ruchu (w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Poznania. Radni wyrazili nadzieję, że budowa Kładki Berdychowskiej 

wyeliminuje planowane trasy szybkiego ruchu samochodów w tej okolicy.  

 

12. Projekt Remontu ul. Rybaki – ustalenia odnośnie dalszych działań 
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Dyrektor Katarzyna Bolimowska poinformowała, że jest już opinia miejskiego Konserwatora 

i Plastyka dotycząca planowanego remontu ul. Rybaki. Dokumentacja została przekazana do 

spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Remont kosztował będzie ok. 2 mln złotych, 

w tym 1,7 mln zł pochodzi z przychodów ze Strefy Płatnego Parkowania. 

 

Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny podkreślił, że ulica Rybaki jest obecnie priorytetem 

remontowym. Można prace przyspieszyć, ponieważ spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie 

sp. z o.o., która będzie wykonywać inwestycje nie ma obowiązku realizacji okresu 

przetargowego. Konieczna jest jeszcze decyzja Prezydenta Miasta oraz szczegółowe ustalenia 

z tą spółką. Planowane rozpoczęcie prac: wrzesień 2016. 

 

Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny podkreślił, że w sytuacji ograniczonych środków na 

remonty dróg: kwota przeznaczona na Stare Miasto wynosząca 1 milion złotych plus koszty 

nadzoru spółki, to konieczne wydaje się etapowanie prac. 

 

13. Projekt remontu ul. Dominikańskiej - ustalenia odnośnie dalszych działań 

 

Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny poinformował, że remont ulicy Dominikańskiej to koszt 

powyżej 2,0 mln.  

 

Konieczne są tutaj aktualizacje dokumentacji przedstawionej Radzie Osiedla, a realne koszty 

zostaną ustalone po weryfikacji obecnego stanu infrastruktury.  

 

Dotychczasowa dokumentacja przygotowana była tu na potrzeby utrzymania a nie remontów 

(konieczna jest więc aktualizacja pod kontem uzbrojenia podziemnego). 

 

14. Projekt remontu ul. Bóżniczej i Grochowe Łąki - ustalenia odnośnie dalszych działań 

 

Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny poinformował, że remont ulicy Bóżniczej i ulicy 

Grochowe Łąki to koszt powyżej 2,0 mln.  

 

Konieczne są tutaj aktualizacje dokumentacji przedstawionej Radzie Osiedla, a realne koszty 

zostaną ustalone po weryfikacji obecnego stanu infrastruktury.  

 

Dotychczasowa dokumentacja przygotowana była tu na potrzeby utrzymania a nie remontów 

(konieczna jest więc aktualizacja pod kontem uzbrojenia podziemnego). 

 

15. Planowana rewitalizacja Placu Kolegiackiego - ustalenia odnośnie dalszych działań 

 

Przewodniczący Komisji wskazał, że rozpoczęły się właśnie prace archeologiczne na Placu 

Kolegiackim.  
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Dyrektor Katarzyna Bolimowska poinformowała, że w konkursie dotyczącym Placu 

Kolegiackiego o wpłynęło ponad 40 ofert. Obecnie następuje weryfikacja wniosków pod 

kątem spełnienia kryteriów przetargowych.  

 

Radny Marcin Liminowicz, członek jury konkursowego koncepcji Placu Kolegiackiego 

poinformował o likwidacji parkingu, ale zaznaczył, że uporządkowanie terenu uzależnione 

jest od zakończenia prac archeologicznych. W kończącej się inwestycji biurowca i parkingu 

przy ul. Za Bramką  znajdzie się około 200 miejsc do ogólnego użytku, podczas gdy na Placu 

Kolegiackim zlikwidowanych zostanie około 150 miejsc. Radni przedstawili postulat 

stworzenia oferty parkingowej adresowanej do mieszkańców (specjalny abonament - na 

przykład dla mieszkańców sektora 1 i 4 rabat 50%. Radni pytali także o możliwość ustalenia 

w ramach strefy parkowania ile danych pojazdów (kart) przypada na konkretną ulicę. Temat 

powinien zostać przedyskutowany w ramach podjętych już działań Komisji K1 Rady Osiedla. 

 

16. Sprawa miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania na Starym Mieście dla 

przedsiębiorców – rozpoczęcie dyskusji i ustalenia odnośnie dalszych działań 

 

Dyrektor Katarzyna Bolimowska przekazała, że ZDM prowadzi już prace w tym zakresie i 

przedstawiła pomysł miejsc parkingowych dla przedsiębiorców. Liderem pomysłu jest 

Wydział Transportu i Zieleni UMP, który przygotował propozycję specjalnych miejsc dla 

przedsiębiorców, którzy potrzebują miejsca i czasu na dostawy towarów. Konieczny będzie 

wniosek do ZDM. ZDM po analizie przydzieli takie miejsce na specjalnej „kopercie” z 

czasem postoju maksymalnie 15 min (WTiZ UMP opiniuje 10 min) na rozładunek lub 

załadunek towarów, wejście do taksówki. W tym celu zostaną przekazane kierowcom 

specjalne zegary wskazujące czas postoju.  

 

Następnie Dyrektor Katarzyna Bolimowska przedstawiła propozycje opłat: płatność za 

miejsce na pół roku 100 zł (ZDM postuluje opłatę roczną - 200 zł); takie miejsce parkingowe 

pozwoli skonsolidować działalność gospodarczą / przedsiębiorców obsługujących kilka 

sklepów. Ważne, żeby lokalizacje nie zmieniały się co pół roku  ze względu na konieczność i 

koszty nowych oznaczeń. Istnieje również pomysł na alternatywne rozwiązanie, które 

przedstawili przedstawiciele ZDM: miejsca na wyłączność: 600 zł lub 800 zł rocznie - z 

zamontowaną tabliczką i specjalnym numerem identyfikatora - takie rozwiązanie będzie w 

projekcie uchwały. Działania projektowe są na ukończeniu, przed przedstawieniem projektu 

prezydentowi Poznania i konsultacjami z Radą Osiedla. 

 

17. Postulat rozszerzenia katalogu mebli miejskich o toalety miejskie na wzór miast 

Europy Zachodniej 

 

Radni i uczestnicy posiedzenia podjęli dalej dyskusję dotyczącą nowoczesnych toalet 

miejskich. Przewodniczący Rady Andrzej Rataj poinformował, że w ślad za ustaleniami 

podjętymi na ostatniej sesji Rady Osiedla, Rada Osiedla proponuje wpisanie do katalogu 
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Mebli Miejskich stałych automatycznych toalet, aby uniknąć zastrzeżeń konserwatorskich 

dotyczących takich toalet na Starym Mieście. W miastach Europy Zachodniej nowoczesne 

toalety są umieszczane w historycznej okolicy, na dowód czego pokazał zdjęcia takich 

obiektów, zwłaszcza w Paryżu, Londynie, Birmingham.  

 

Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny potwierdził, że znane są mu takie rozwiązania z miast 

Europy Zachodniej. 

 

18. Propozycja wprowadzenia strefy zamieszkania w rozumieniu Prawa o ruchu 

drogowym w rejonie ulicy Czartoria, ulicy Tylne Chwaliszewo i dawnej ulicy 

Bednarskiej 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj poinformował o posiedzeniu Komisji K2 Rady Osiedla 

w dniu 13 kwietnia br., gdzie jednym z punktów był problem nielegalnego parkowania w 

rejonie ulic Czartoria i Tylne Chwaliszewo oraz dawnej ulicy Bednarskiej (w posiedzeniu tym 

uczestniczył również Andrzej Billert z ZDM). Z problemem tym nie udaje się poradzić 

władzom od wielu lat, a codziennie parkuje tam nielegalnie kilkadziesiąt samochodów 

pomimo istniejącej obok strefy parkowania. Wobec tego radni zamierzają przedstawić 

propozycję wprowadzenia w tym rejonie strefy zamieszkania, w tym ograniczenia parkowania 

i preferencje dla ruchu pieszego i rowerowego.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj zaznaczył, że wniosek ten ma duże znaczenie dla tej 

okolicy i spełnia wymagania związane z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym i estetyką 

okolicy. Dodatkowo ma istotne znaczenie dla działań rewitalizacyjnych na Chwaliszewie i na 

terenach nadwarciańskich. 

 

W odpowiedzi Zastępca Dyrektora Ireneusz Woźny zaznaczył, że część infrastruktury 

nawiązująca do przedwojennego charakteru okolicy została w tym rejonie odtworzona przez 

dewelopera realizującego inwestycję.  

 

Następnie Dyrektorzy ZDM pozytywnie odnieśli się do przedstawionej propozycji. Radni 

zapowiedzieli dalsze działania i wyrazili nadzieję na szybką realizację zamierzenia ze 

względu na rozpoczynający się sezon nadwarciański,  

 

19. Wolne wnioski i głosy 

 

Korzystając z istniejącej możliwości bezpośrednich rozmów z Dyrektorami ZDM radni 

przedstawili następujące zagadnienie, na które uzyskano poniższe odpowiedzi: 

 

- radny Tomasz Dworek zwrócił uwagę na niewłaściwe ułożenie chodnika przy budynku 

Quadro przy Garbarach, 
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- radny Tomasz Dworek zwrócił uwagę, że na narożniku ulic: Królowej Jadwigi i 

Półwiejskiej (przy budynku spółki Inwestycje Wielkopolskie) pomimo uzyskanej informacji o 

naprawie w dalszym ciągu znajdują się ruchome płyty chodnikowe, co a problem ten był 

zgłaszany już kilka miesięcy temu, 

 

- radny Marcin Liminowicz przedstawił problem nielegalnego parkowania na ul. Fredry w 

pobliży Opery, a także zwrócił uwagę na brak reakcji Policji i Straży Miejskiej. Dyrektor 

Bolimowska podkreśliła, że w tym rejonie ustawienie słupków czy ograniczników jest 

problematyczne, 

 

- Dyrektor Katarzyna Bolimowska poinformowała o planach remontu ulicy Taczaka: ZDM 

rozpoczął prace aktualizacji dokumentacji, jednak obecnie brak jest pieniędzy na realizację 

zadania, nad zdobyciem środków działania prowadzi prezydent Mariusz Wiśniewski. 

 

20. Koncepcja nowej zabudowy na obszarze Wzgórza św. Wojciecha - prezentacja 

architektów reprezentujących potencjalnego inwestora - dyskusja 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że nawiązał kontakt z inicjatorami planowanej 

inwestycji na Wzgórzu Świętego Wojciecha i stąd zaproszenie na posiedzenie Komisji w celu 

koncepcji nowej zabudowy. 

 

Na posiedzenie przybyli: przedstawiciele przyszłego inwestora zainteresowanego budową 

osiedla na terenie zakupionym od Ojców Karmelitów, pełnomocnik Klasztoru Ojców 

Karmelitów, przedstawiciele Front Architects. 

 

Goście przedstawili radnym założenia projektowe nowego osiedla - budynków, które mają 

powstać na terenie dawanego klasztornego ogrodu przy ulicy Działowej.  

 

W obowiązującym obecnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2006 

roku teren ten przewidziany jest na działalność usługową, a docelowo w zamyśle inwestora 

dominująca ma być funkcja mieszkaniowa z usługami na parterze budynków.  

 

Marcin Krawczuk z Pracowni Front Architects – przedstawił koncepcję nowej zabudowy  

 

Teren w opinii inwestora powinien być „zrewitalizowany”. Radni zwrócili uwagę, że 

rewitalizacja jest pojęciem szerszym, ze względu na aspekty społeczne, a określenie to zbyt 

często w Poznaniu nadużywane jest do uzasadnienie inwestycji budowlanych.  

 

Terenem tym już w 2008 roku zainteresowani byli przedsiębiorcy z sektora hotelarskiego. 

Według planów inwestora komunikacja tego terenu odbywać będzie się od strony ulicy 

Solnej.  
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Radni zwrócili uwagę, ze Uniwersytet Artystyczny zamierza realizować projekt budynku w 

miejscu danej Komendantury – w sąsiedztwie planowanej inwestycji, konieczne jest więc 

skonsultowanie działań z Uniwersytetem Artystycznym.  

 

Pamiętać należy, ze budynek ten będzie bardzo ważny, zamykający historyczną oś widokową 

z Alei Marcinkowskiego. W opinii przedstawiciela Front Architects budynki mają być 

wkomponowane w zieleń, a zabudowa ma nawiązywać do budynków sądowych. Inwestor 

planuje budowę 120-150 mieszkań. Przedstawiony projekt jest tylko koncepcją, ponieważ 

rozważana jest realizacja międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie tej ważnej 

przestrzeni.  

 

Na temat planów i sytuacji przestrzennej wypowiedział się Przewodniczący Zarządu Osiedla 

Zbigniew Burkietowicz, będący jednocześnie zarządcą sąsiedniego z działką Ogrodu 

Jordanowskiego, wyrażając zaniepokojenie odcięciem części zamkniętego - bezpiecznego 

ogrodu na potrzeby komunikacyjne nowej inwestycji. Istniejące dziś ogrodzenie stanowi 

odpowiednie zabezpieczenie dla bawiących się w ogrodzie dzieci i zarządca nie zakłada 

oddania części Ogrodu Jordanowskiego na potrzeby inwestycyjne. 

 

W toku dyskusji stwierdzono, że inwestor zakłada realizację usług w części parterowej  tylko 

od ulicy Solnej, od której także będzie ciąg komunikacyjny do kompleksu budynków.  

 

Wątpliwości radnego Tomasza Dworka wzbudziła planowana intensywność powierzchni 

zabudowy obejmująca 75% działki, co może mieć wpływ na planowaną jakość bujnej zieleni 

otaczającej budynki. Przedstawiciel inwestora oświadczył, że taki jest zapis w planach, 

natomiast zakładana jest zabudowa na poziomie 50 – 55% powierzchni. 

 

Izabela Adamczyk (mieszkanka ulicy Szyperskiej) zaznaczyła, że często zapowiedzi 

deweloperów odbiegają od faktycznych realizacji, czego przykładem są inwestycje 

realizowane w rejonie jej zamieszkania.  

 

Przedstawiciel inwestora podkreślał odseparowanie inwestycji od sąsiedniego klasztoru 

Ojców Karmelitów. Na stwierdzenie przedstawicieli inwestora, że dzięki tej inwestycji 

dokonana zostanie rewitalizacji całego otoczenia, radni zwrócili uwagę, że pojęcie to 

obejmuje szeroki aspekt działań, także o charakterze społecznym, a w przypadku tej 

planowanej inwestycji mamy do czynienia de facto z zamkniętą przestrzenią. Możliwość 

odseparowania planowanego osiedla od miasta potwierdziła przedstawicielka inwestora, która 

poinformowała, że może to w przyszłości zależeć od decyzji wspólnoty mieszkaniowej.  

 

Radni w dyskusji wyrazili także troskę dotyczącą konieczności synchronizacji planowanych 

działań inwestycyjnych Uniwersytetu Artystycznego i projektu  przedstawionego przez Front 

Architects.  
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Przedstawiciele przyszłego inwestora wskazali, że zaprezentowana podczas posiedzenia 

Komisji wizualizacja jest tylko wstępnym projektem, kierunkiem myślenia - przedstawicielka 

inwestora zadeklarowała przeprowadzenie konkursu na realizacje inwestycji w tym ważnym 

histerycznie i przestrzenie fragmencie Poznania.  

 

21. Omówienie aktualnego stanu realizacji zadań założonych w planie wydatków na 2016 

rok - ustalenia odnośnie dalszych działań: 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Zbigniew Burkietowicz poinformował o aktualnym stanie 

poszczególnych inwestycji: 

 

- Budowa bulodromu w Ogrodzie Jordanowskim - potrzebna będzie likwidacja piaskownicy i 

przeniesienie stołu do pingponga w inne miejsce, co ostatecznie stworzy przyjazny ciąg 

sportowej infrastruktury, istniały rozbieżności dotyczące lokalizacji i wielkości bulodromu, 

ale obecnie tworzony jest już projekt ostatecznego rozwiązania, 

 

- Siłownia zewnętrzna w Parku im. Karola Marcinkowskiego - do końca maja powinien być 

gotowy projekt, a inwestycja zakończona do końca października, 

 

- Utworzenie nowego placu zabaw w parku im. T. Mazowieckiego – opracowanie projektu – 

Zarząd Zieleni Miejskiej, jako jednostka zarządzająca terenem planowanego placu zabaw 

przedstawiła negatywną opinię odnośnie pomysłu Rady Osiedla wykorzystującego naturalną 

różnicę poziomów terenu na naturalne zjeżdżalnie, prowadzone będą dalsze rozmowy, 

obecnie organizowane jest specjalne posiedzenie Komisji K2 i K3 Rady Osiedla z udziałem 

przedstawicieli właściwych jednostek miejskich i mieszkańców, planowany termin 

posiedzenia to środa 18 maja, 

 

- Remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Osiedla działania ZDM będą 

prowadzone zgodnie z ustaleniami dokonanymi w lutym z ZDM, 

 

- Mała architektura na terenie Osiedla – w trakcie działań, 

 

- Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych - w trakcie działań 

 

22. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia MPZP „w rejonie pasażu Apollo” 

 

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek oraz zaznaczył, że jest to zamierzenie do 

przystąpienia do sporządzenia planu, a odnośnie samego tworzenia planu będą dopiero 

prowadzone prace i będzie możliwy udział w tych działaniach. Dodatkowo zamierzenie 

dotyczy całego kwartału w rejonie ulic: Święty Marcin, Piekary, Ogrodowa, Ratajczaka, co 
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jest dobrym zamierzeniem i nie jest przykładem planowana „punktowego”, co niestety 

zdarzało się na Starym Mieście. 

 

Radni pozytywne zaopiniowali zamierzenie, wobec czego Przewodniczący Komisji 

przygotuje odpowiedni projekt uchwały do przyjęcia podczas najbliższej sesji Rady Osiedla. 

 

23. Planowana budowa tramwaju na Naramowice i skutki dla Starego Miasta – 

rozpoczęcie dyskusji i ustalenia odnośnie dalszych działań 

 

Radny Tomasz Dworek poruszył temat tramwaju na Naramowice zaznaczając, że Rada 

Osiedla powinna wskazać elementy, które mają znaczenie z punktu widzenia mieszkańców 

Starego Miasta (kwestie organizacji ruchu, hałasu, odpowiedniego torowiska). 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj wskazał, że planowana inwestycja jest ogromnym 

przedsięwzięciem dla Poznania i dzisiaj tylko zostaje zainicjowany ten temat w Radzie 

Osiedla oraz powinny zostać dokonane ustalenia odnośnie dalszych działań. 

 

Postanowiono, że należy zorganizować specjalne posiedzenie na ten temat z udziałem 

przedstawicieli właściwych jednostek miejskich, aby uzyskać wiedzę odnośnie znaczenia tej 

inwestycji dla Starego Miasta i aby zadbać o dobro i o interes mieszkańców Starego Miasta. 

Wstępnie ustalono, że spotkanie to zostanie zorganizowane we wrześniu br. 

 

24. Planowana rewitalizacja Placu Bernardyńskiego – ustalenia odnośnie dalszych 

działań 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj przypomniał, że warto podjąć rozważania odnośnie 

aktualnego stanu sprawy i odnośnie dalszych działań. Odbyło się specjalne spotkanie z 

Prezydentem Miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem (2 listopada 2015 roku), w którym 

uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Plac Bernardyński i Przewodniczący Rady 

Andrzej Rataj. Również podczas specjalnej sesji Rady Osiedla z udziałem Zastępcy 

Prezydenta Miasta Poznania Macieja Wudarskiego w dniu 17 grudnia 2015 roku 

przypomniano o potrzebie działań dla rewaloryzacji tego miejsca. Ostatnie rozważania 

prowadzone były w ramach Komisji w grudniu 2015 roku. Wtedy postanowiono 

zorganizować specjalne spotkanie poświęcone Placowi Bernardyńskiemu z udziałem 

przedstawicieli właściwych jednostek miejskich, mieszkańców i kupców. Rada Osiedla ma 

wiedzę o przeznaczeniu kwoty 100 tysięcy złotych na działania rewaloryzacyjne w 2016 roku.  

 

Ustalono, że należy wyznaczyć spośród osobę koordynującą ten temat radnych Rady Osiedla. 

Wskazana została Lidia Koralewska, jako osoba mieszkająca w bezpośrednim sąsiedztwie 

Placu Bernardyńskiego. Koordynatorka powinna zająć się nawiązaniem kontaktu z 

zainteresowanymi osobami i organizacją odpowiedniego spotkania. 
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25. Problematyka ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na Starym Mieście – 

omówienie problemów i ustalenia odnośnie dalszych działań 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj poinformował o wzrastającej potrzebie przeprowadzenia 

spotkania z Miejską Konserwator Zabytków (MKZ) w celu całościowego rozważenia 

problematyki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na Starym Mieście. Przypomniał, że 

już w lutym br. Komisja K3 Rady Osiedla zorganizowała spotkanie z MKZ, podczas którego 

rozmawiano o niektórych tematach.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Rataj poinformował, że rozmawiał w ostatnich dniach z MKZ 

i ustalone zostało, że będzie zorganizowane takie spotkanie w maju albo w czerwcu br. 

Szczegółowe tematy na to spotkanie gromadzi radny Tomasz Dworek, który ma już 

zebranych ponad 20 punktów. Radni powinni przekazywać dalsze zagadnienia, aby wcześniej 

wysłać je do MKZ w celu przygotowania się do odpowiedzi. Przewodniczący Rady Andrzej 

Rataj przekazał, że w najbliższych dniach spotka się z MKZ, również aby porozmawiać o 

pilnych tematach bieżących, to jest planowanego placu zabaw w Parku Tadeusza 

Mazowieckiego oraz inwestycji deweloperskiej w rejonie ulic Chwaliszewo i Tylne 

Chwaliszewo. Wtedy też zostanie ustalony termin spotkania z MKZ. Proponowana formuła 

spotkania to wspólne posiedzenie Komisji K3 i K4 Rady Osiedla. 

 

26. Zamknięcie posiedzenia  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji 

o godzinie 21:30 

 

 

 

___________________       ________________ 

Przewodniczący Komisji       Protokolant 

 

 


