
UCHWAŁA NR / / 2021 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o montaż 

radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Osiedla 

 

 

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 do Prezydenta o montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w wybranych 

lokalizacjach na drogach znajdujących się na terenie osiedla. 

 

 

§ 2 

 

Proponowane lokalizacje radarowych wyświetlaczy prędkości to: ul. Solna na wysokości ul. 

Hejmowskiego, ul. Estkowskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Garbary i Mostem 

Chrobrego, ul. Królowej Jadwigi pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Strzelecką i Półwiejską, Al. 

Niepodległości pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Fredry i Libelta.  

 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla 

 

Tomasz Dworek 



 UZASADNIENIE 

 DO PROJEKTU UCHWAŁY 

 RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o montaż 

radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Osiedla 

 

 

Na głównych ulicach przecinających teren Osiedla zaobserwować można problem dotyczący 

przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców pojazdów, co zmniejsza 

bezpieczeństwo mieszkańców oraz samych kierowców niestosujących się do przepisów.  

 

W związku z powyższym Rada Osiedla Stare Miasto zwraca się do Prezydenta Miasta 

Poznania z wnioskiem dotyczącym zlecenia montażu radarowych wyświetlaczy prędkości 

informujących kierowców czy jadą zgodnie z dopuszczalną prędkością w wybranych 

lokalizacjach na drogach znajdujących się na terenie osiedla, w celu poprawy 

bezpieczeństwa.  

 

Umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na najbardziej ruchliwych drogach w 

pobliżu szkół i popularnych ciągów pieszych z pewnością poprawi bezpieczeństwo wszystkich 

użytkowników dróg i pomoże w walce z problemem przekraczania prędkości przez kierowców 

poruszających się ulicami Starego Miasta. 

 

Proponowane lokalizacje radarowych wyświetlaczy prędkości to: ulica Solna na wysokości 

skrzyżowania z ulicą Hejmowskiego, ulica Estkowskiego na odcinku pomiędzy 

skrzyżowaniem z ulicą Garbary i Mostem Chrobrego, ulica Królowej Jadwigi na odcinku 

pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Strzelecką i z ulicą Półwiejską oraz na Al. Niepodległości 

pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Fredry i ulicą Libelta.  

 

 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Stare Miasto 

stanowiącym, 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 zasadne. 

 

 

                                                                                               Wnioskodawca: 

 

                                                                                               Marcin Liminowicz 

 

 

 


