
Protokół z Zebrania Osiedlowego Mieszkańców 
Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE 

z dnia 5 marca 2014 r. 

 

1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącego Zarządu Osiedla Michała Przybylskiego. 
2. Wybór przewodniczącego zebrania. Zgłoszono 1 kandydaturę –  Michała Przybylskiego. Wszyscy 

zebrani jednogłośnie głosowali za kandydaturą. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad przedstawionego przez przewodniczącego zebrania (jednogłośnie): 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór przewodniczącego zebrania. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla w roku 2013.  
5. Plan pracy Zarządu Osiedla w 2014 r. 
6. Dyskusja 

po przerwie ok. 18.00: 
7. Spotkanie z wójtem Grzegorzem Wojterą oraz prezesem GCI sp. z o.o. Tomaszem 

Sosnowskim: 
a. Sieć światłowodowa na terenie osiedla – omówienie harmonogramu inwestycji.  
b. Inwestycje osiedlowe w latach 2014/ 2015 – szanse i zagrożenia. 
c. Sprawy inne (zapytania mieszkańców). 

8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla w roku 2013.  
 
Przewodniczący zebrania Michał Przybylski omówił: 
 
-  wydatki funduszu osiedlowego w 2013 r. - 2.000 zł: 
 

Środki osiedlowe Zaplanowano - 2.000 zł 

Opis kwota 

Krzesła do świetlicy IKEA 420 zł 

Art. Spożywcze (imprezy osiedlowe) 278 zł 

Akcja sprzątanie osiedla 422 zł 

Kwiaty 59 zł 

Strona internetowa 400 zł 

Art.. Biurowe 55 zł 

Złotnickie Święto Plonów 366 zł 

Razem 2 000 zł 
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- wydatki z tyt. priorytetu lokalnego w 2013 r. - 63.000 zł: 
 

Priorytet Lokalny Zaplanowano - 63.000 zł 

Opis Kwota 

Boisko do koszykówki 35 000 zł 

Remont świetlicy 3 000 zł 

Zakup gablot informacyjnych 10 000 zł 

Wycieczka - spływ kajakowy (80 osób) 10 562 zł 

Wigilia osiedlowa (w tym 70 paczek) 4 438 zł 

Razem 63 000 zł 

 

 
 
- imprezy i uroczystości w 2013 r. 

 wiosenne sprzątanie osiedla w Złotnikach - 20 kwietnia, 

 otwarcie placu zabaw Obornicka/ Radosna. Dzień Dziecka/ Dzień Matki - 8 czerwca, 

 wycieczka – spływ kajakowy – 6 lipca, 

 turniej piłki nożnej w Suchym Lesie – 24 sierpnia, 

 „Dożynki”  - Złotnickie Święto Plonów – 25 sierpnia, 

 turniej piłki koszykowej – 21 września, 

 wieczornica patriotyczna - 16 listopada 2013 r. , 

 Wigilia dla mieszkańców – 7 grudnia. 
 
- inwestycje osiedlowe finansowane z budżetu Gminy Suchy Las w 2013 r. 

 dofinansowanie boiska do koszykówki – 62.000 zł, 

 budowa zbiornika retencyjnego – ul. Łagiewnicka -  brak danych o kosztach, 

 budowa placu zabaw Obornicka/ Radosna – ok. 70.000 zł, 

 remont, odwodnienie - wyrównanie ulicy Dworcowej – brak danych o kosztach 

 remont ulicy Obornickiej (GDDKiA) 
 
- dyskusja: 

 Pytanie p. Andrzej Strzelczyk, ul. Cicha: Kto jest właścicielem terenu po byłej „Wielkopolance” – 
teren podobno przejęła gmina, co się stało z tym terenem? 

 Odp.: przewodniczący Michał Przybylski: Jeżeli chodzi o własność, to wójt Grzegorz Wojtera będzie 
prawdopodobnie znał szczegóły. Teren jest podzielony na działki. To rejon ul. Pigwowej. 

 

- główne problemy osiedlowe – 2013 r. 

 Podtopienia posesji przy ul. Łagiewnicka/ Jelonkowa (zbiornik retencyjny, kolektor). 

 Doświetlenie ulicy Obornickiej między ulicami Radosną a Pawłowicką. 

 Linia autobusowa 904 – ulica Jelonkowa. 

 Odwodnienie oraz wyrównanie ul. Dworcowej. 

 Progi zwalniające – ul. Pawłowicka. 
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 Nowe zasady odbioru odpadów w Gminie. 

 Światłowód – współpraca z GCI sp. z o.o. 

 Inne – sprawy porządkowe oraz problemy indywidualne mieszkańców. 
 

- dyskusja (na pytania odpowiada przewodniczący Michał Przybylski): 

 Pyt. : Gdzie zlokalizowana jest ul. Pigwowa? 

Przewodniczący wyjaśnił, że ul. Pigwowa to nowa ulica równoległa do ulicy Azaliowej. 

 Pyt.: Dlaczego w Złotnikach wywozi się raz w miesiącu odpady segregowane, a w innych 
miejscowościach np. Osiedle Grzybowe, Suchy Las 2 razy w miesiącu? – Pan Andrzej Strzelczyk, ul. Cicha 

Odp.: Mimo wielokrotnych interwencji zarządu u wójta nie ma jak widać wymiernego działania w tej 
kwestii ze strony władz gminy, chociaż pewien postęp jest, gdyż w miesiącach letnich częstotliwość 
wywozu jest taka sama, jak w Suchym Lesie. Pytanie to można skierować do wójta w drugiej części 
zebrania. 

 Pyt.: Czym różni się miejscowość Złotniki od miejscowości Suchy Las jeżeli chodzi o częstotliwość wywozu 
tych odpadów? – p. Andrzej Strzelczyk, ul. Cicha. 

Odp.: Niczym – powinna być równość. Jeżeli natomiast wywożone mamy odpady segregowane o 
rzadziej, to ze względu na niższy zakres usług powinniśmy mniej płacić. 

 Pyt.: Gdzie i  jak gmina organizuje wywóz odpadów wielkogabarytowych? 

Odp.: Pytanie będzie można skierować do wójta w późniejszej części zebrania 

 Wypowiada się p. Tomasz Ćwiertnia w kwestiach: zlekceważenia woli mieszkańców Złotnik przy 
podejmowaniu przez radę gminy decyzji o lokalizacji szkoły; całkowitemu braku lub działaniu wbrew 
interesowi mieszkańców reprezentujących Złotniki Osiedle radnych przez cały okres trwania ich 
kadencji; przypomniał, jak głosowali poszczególni radni Złotnik w kwestii budowy szkoły w Złotnikach i 
innych kluczowych inwestycjach na terenie Złotnik Osiedla; zasugerował, że w najbliższych wyborach 
mieszkańcy stosownie „podziękują” radzie i wójtowi za ostatnie 4 lata „współpracy”; poinformował też 
mieszkańców o dostępności filmów z sesji rady gminy, omówił też budowę progów zwalniających i 
zamieszania wokół nich. 

 Pyt.: Jak wytłumaczą się radni z 4-letniej nieobecności na zebraniach mieszkańców?  Radni pozostałych 
pomocniczych jednostek samorządowych działają prawidłowo i lobbują w kwestii rozwoju i inwestycji 
na swoim terenie, który reprezentują. Radni Złotnik Osiedla, nie zrobili nic w Złotnikach - Marek 
Sobolewski, ul. Zielona 

Odp. Grzegorz Słowiński: Radni każdorazowo wiedzą o odbywających się zebraniach mieszkańców i 
powinni uczestniczyć w nich. Uczestniczyli: 1 raz Grzegorz Rewers - brak podjętych działań w kwestiach 
zgłoszonych przez mieszkańców, 2 razy Tomasz Mikołajczak - brak podjętych działań w kwestiach 
zgłoszonych przez mieszkańców. 

 Odp.: Kontynuuje Marek Sobolewski, ul. Zielona –  jeśli chodzi o obronę interesów  mieszkańców widać 
jedynie walkę Zarządu Osiedla. Radni nie robią nic dla mieszkańców. 

- zamierzenia w 2014 r.: 

 12 kwietnia (sobota) - akcja „Sprzątanie Osiedla”, 

 1 czerwca (niedziela). Dzień Dziecka/Dzień Matki. Otwarcie siłowni zewnętrznej – ul. Miła, 

 28 czerwca (sobota). Wycieczka integracyjna dla dorosłych, 

 31 sierpnia (niedziela). Złotnickie Święto Plonów. Dożynki Osiedlowe – Koło Gospodyń Wiejskich, 

 1 września (poniedziałek). Udział w uroczystościach w Łagiewnikach, 

 9 listopada (niedziela). Koncert pieśni patriotycznych. Świetlica osiedlowa w Złotnikach. Recytacje 
źródłowych tekstów historycznych. Spotkanie przy kawie, 

 11 listopada (poniedziałek). Uroczystość patriotyczna w Golęczewie, 

 13 grudnia (sobota). Wigilia osiedlowa. 

 

- dyskusja (na pytania odpowiada przewodniczący Michał Przybylski). 

 Pyt.: Prośba o przełożenie zebrań mieszkańców na sobotę – Pan Andrzej Strzelczyk, ul. Cicha 

Odp.: Oczywiście jest to do zrealizowania 



 Pyt.: Uwagi od mieszkańców odnośnie ul. Łagiewnickiej: Co robi Policja na ul. Łagiewnickiej? Dlaczego 
nie można założyć stosownych znaków ograniczających ruch oraz egzekwować ich respektowanie 
pomiarami prędkości i mandatami? Dlaczego ścieżki rowerów nie są stosownie zabezpieczone na 
skrzyżowaniach? Dlaczego ścieżka rowerowa na niektórych odcinkach zaczyna się zapadać i na całej 
długości o wystające krzaki i gałęzie dzikich krzewów można się podrapać lub stracić oczy poruszając się 
ta ścieżką? 

Odp.: Wszystkie pytania zostaną skierowane do wójta w późniejszej części zebrania. 

 Pyt.: Do zgłoszenia pozostaje również ścieżka rowerowa w okolicach działek, która została wysypana 
gruzem? 

Odp.: Sprawą się zainteresujemy. 

 Pyt.: Pani Ilona Kudlińska kieruje zapytanie czy można wybudować chodnik od Złotnik osiedle do Złotnik 
Wsi? 

Odp.: Sprawa nie jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej. 

 Pyt (Mieszkaniec ulicy Kwiatowej).: Czy można iść do sądu konsumenckiego lub skierować pismo o 
nierówne traktowanie nas w sprawie śmieci przez gminę? Czy ktoś może złożyć takie pismo? Kto się 
zobowiąże? 

Odp.: Nie wiem czy jesteśmy podmiotem, który może takie pismo kierować. Jeżeli będzie potrzeba to 
oczywiście Zarząd będzie takie kroki podejmował, aby doprowadzić tą sprawę do sprawiedliwego 
rozwiązania. Współpracujemy z młodym prawnikiem, który może w razie czego pomóc. (Swoją pomoc 
w zakresie bezpieczeństwa zgłasza Pan Waldemar Jerzy Bach-Żelewski  

 Pyt.: Czy będzie budowany nowy przystanek PKP w okolicach NPT? 

Odp.: Planowana jest budowa przystanku w ciągu następnych kilku lat. 

Odp.: Pan Andrzej Strzelczyk informuje, że z jego informacji wynika, że inwestycja przewidziana jest na 
2020 r. 

 Pyt.: Kiedy będą robione skrzyżowania w ciągu ulicy Obornickiej przy ul. Radosnej i Pawłowickiej? 

Odp.: Radosna nie będzie robiona. Inwestycja podzielona pomiędzy zadania przyoadajace na gminę 
(nawierzchnia) oraz zadania przypadające na  GDDKiA (infrastruktura techniczna).  

Odp.: Pan Tomasz Ćwiertnia wyjaśnia technologiczne aspekty skrzyżowania przy ul. Pawłowickiej. 

Ogólna dyskusja Michała Przybylskiego, Grzegorz Słowińskiego i Tomasza Ćwiertni z mieszkańcami w 
sprawie działań jakie były podejmowane w kwestii ul. Obornickiej przez Zarząd Osiedla. 

 Pyt.: Czy wiadomo coś nt. budowy ulic Zielona, Kwiatowa, Dworcowa? 

Odp.: Tej kwestii poświęcona jest cała druga część spotkania, jak tylko przybędzie wójt Grzegorz 
Wojtera. Wstępnie informuję, że obcięto nam fundusze na inwestycje z tym związane i wątpimy, czy w 
tym roku będzie cokolwiek z tego realizowane. Czekamy na wójta. 

 Pyt.: Czy można jakkolwiek zmusić wójta do działania na rzecz Złotnik Osiedla w sposób sprawiedliwy? 
Czy możemy zatrudnić kogoś, kto prawnie zmusi UG do działania w naszym interesie (Mieszkaniec ulicy 
Kwiatowej)? 

Odp.: Nie możemy się ustawiać w całkowitej opozycji do wójta – nie tędy droga. Należy budować front 
wzajemnego porozumienia między wójtem, radnymi i mieszkańcami.  

 Pyt.: Skrzyżowanie Obornicka/Czołgowa przy przejściu dla pieszych jest mały skrawek chodnika – 
miejsce niebezpieczne. Czy musi dość do tragedii, żeby sytuacja się tam poprawiła? – Pan Andrzej 
Strzelczyk, ul. Zielona; 

Odp.: Zarząd podejmował już interwencję w tej sprawie ponad 2 la temu. Komisja z przewodniczącym 
Tasarzem  była i widziała to miejsce, niestety nikt z radnych nie zainterweniował w tej sprawie w żaden 
sposób. Zarząd osiedla będzie ponownie monitował ten problem. 

Przewodniczący serdecznie podziękował Mieszkańcom Osiedla, którzy bezinteresownie pomagali w organizacji 
różnych przedsięwzięć: paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, pani Malwinie Janas, panu Markowi 

Bracikowskiemu, panu Mariusz Błaszczykowi, panu Kazimierzowi Raflikowi, panu Waldemarowi 

Spychalskiemu oraz firmom: GRYF, BERPO oraz THOMASOUND.PL 



po przerwie ok. 18.00: 
 

5. Spotkanie z prezesem GCI sp. z o.o. Tomaszem Sosnowskim - sieć światłowodowa na terenie osiedla – 
omówienie harmonogramu inwestycji. Pan Prezes przybył na spotkanie w towarzystwie p. Agnieszki 
Kulawskiej z działu marketingu. 

 

Pan Tomasz Sosnowski zaprezentował gotowy projekt instalacji dla osiedla Złotniki Osiedle oraz poinformował 
o etapach, w jakich będzie realizowana inwestycja. Wstępnie przedstawił harmonogram przyłączeń. Poruszył 
również następujące kwestie: 

 przebiegu głównego szkieletu kabla światłowodowego; 

 sposób podłączenia ulic poprzecznych od głównego ciągu światłowodu -  również będą przyłączane do 
instalacji; 

 usług dostępnych: TV, Telefonia, Internet.; 

 operatora (operatorem właściwym jest GCI sp. z o.o. , z którym następować będzie rozliczenie za 
usługi); 

 przebiegu światłowodu przez ul. Jelonkową - jest uwarunkowany wszystkimi przepisami i wymogami 
wynikającymi z ustaw; 

 terminu otwarcia ofert - 17.03 nastąpi otwarcie ofert na wykonanie i od tego czasu, po około tygodniu 
wyłonienie wykonawcy ,  2 miesiące na realizację zadania; 

 prędkości internetu: do 100Mbit/s, GCI sp. z o.o. , aby zaspokoić wymogi ustawy daje około 10% więcej; 

 warunków i kosztów wykonania przyłączenia – 300PLN (przeprowadzenie rury prowadzącej kabel 
światłowodowy do budynku na posesji oraz wciągnięcie i zakończenie kabla w budynku przyszłego 
abonenta); 

 dzierżawy urządzenia dostępowego. Jest możliwość skorzystania z własnych urządzeń, jeśli abonent 
takie posiada; 

 możliwości przeniesienia obecnego numeru telefonu – GCI, na podstawie pełnomocnictwa wykonuje 
wszystkie czynności bez konieczności udziału abonenta. Warunkiem jest niewypowiadanie obecnej 
umowy z obecnym operatorem; 

 podłączenia ul. Krótkiej oraz ul. Granicznej. Te ulice będą również mogły mieć dostęp do usług na 
podstawie osobnych analiz kosztowych. Wstępnie nie ma przeszkód technicznych; 

 podłączenia ulicy Kochanowskiego - będzie podłączana w okolicy czerwca 2014r.; 

 dokładnego harmonogramu prac - będzie wiadomy po otwarciu ofert. Jednym z wymagań ofert było 
załączenie bardzo szczegółowego harmonogramu prac; 

Przewodniczący zebrania podziękował panu Prezesowi Sosnowskiemu  oraz pani Kulawskiej za przybycie na  
spotkanie i podkreślił raz jeszcze dobrą współprace Zarządu Osiedla w firmą GCI. 

 

6. Przewodniczący zebrania poinformował mieszkańców, że nie są mu znane przyczyny nieobecności na 
zebraniu wójta Grzegorza Wojtery. Podkreślił, że termin zabrania został potwierdzony w kancelarii 
wójta. Postanowiono jednak kontynuować zebranie i zaprezentowano materiał filmowy z sesji rady 
Gminy Suchy las z 5.07.2012 r. oraz slajdy dotyczące inwestycji na terenie Złotnik Osiedla na najbliższe 
lata 2014/2015. Przewodniczący zebrania podkreślił, że z przedstawionego materiału jednoznacznie 
wynika, że począwszy od końca 2012 r. Rada Gminy Suchy Las systematycznie przegłosowywała szereg 
niekorzystnych dla nas uchwał, skutkujących zabraniem wcześniej zaplanowanych środków 
finansowych na realizację zadań inwestycyjnych na terenie naszego osiedla na łączną kwotę 5.582.000 
zł. W zakresie budowy ulic: Spacerowej, Pagórkowej, Granicznej zabrano kwotę 3.782.000 zł. Na 
budowy ulic: Zielonej, Radosnej, Wrzosowej, Kwiatowej, Tulipanowej, Irysowej, Różanej - 1.200.000 zł, 
a na ulice: Okrężną, Graniczną, Prostą, Miłą, Działkową, Żukowa oraz Cicha – 600.000 zł. 
Przewodniczący porównał też inwestycje w 2014 r. przewidziane dla Złotnik – Osiedla oraz inwestycje 
przewidziane dla jednostki Suchy Las Wschód. 

 
- dyskusja: 



 Pyt.: Jaka jest wartość szkoły? 
Odp.: Wartość kosztorysowa szkoły to ok. 10 mln. zł, jednak szkoła będzie budowana w partnerstwie 
publiczno – prywatnym, co zwiększa jej koszt do ok. 25 mln. zł. Po wybudowaniu szkoły przez firmę 
prywatną zostanie ona wydzierżawiona gminie, która płacić będzie comiesięczne raty. Problem jednak 
w tym, że oprócz szkoły trzeba wybudować również kosztowną infrastrukturę. Tak więc realny koszt 
całej inwestycji radykalnie się zwiększy.  

 Pyt.: Jeden z mieszkańców wyraził zdziwienie, że na zebranie nie przebył żaden z wójtów. 
Odp.: Bądźmy dobrej myśli. Może coś się stało. Nadal miejmy nadzieję, że wójt się pojawi. 

 Pyt. Mieszkańca ulicy Cichej: jaki jest okres gwarancji budynku szkoły? Rozumiem, że po 15 latach 
gmina przejmie ruinę do remontu? 
Odp.: Niestety nie wiem, jaki jest okres gwarancyjny. 

 Dyskusja o perturbacjach związanych z całą inwestycją budowy szkoły, działaniach Zarządu Osiedla  w 
kwestii umiejscowienia szkoły na terenie PPRD, negocjacjach z firmą SKANSKA. 

 Pyt. Pytanie Mieszkańca ulicy Kochanowskiego : Jak głosowali radni Złotnik w kwestii szkoły? 
Odp.: Radny Grzegorz Rewers był przeciwny szkole w Złotnikach, a radny Tomasz Mikołajczak był za. 

 Pyt.: Kto jest partnerem w budowie szkoły? 
Odp.: Firma z Jelonka. 

 Pyt.: Kto jest właścicielem terenu pod budowaną szkołą? 
Odp.: Gmina Suchy Las. 

 Pyt.: Dlaczego środki z zadania związanego z budową ulic: zielonej, kwiatowej itp.  Zostały przesunięte 
na budowę kolektora. Czy on musi powstać? 
Odp.: Musi powstać i trzeba go wykonać szybko. Osobną sprawą jest sposób jego finansowania. 
Powinno to być odrębnym zadaniem. 

 Pyt.: Czy jest projekt tego kolektora, trójniki, itp.? 
Odp. Tak. 

 Pyt.: Kto i za jakie pieniądze odkupił teren Wielkopolanki? Za czyje pieniądze będzie budowana ulica 
Pigwowa? Jeżeli jest to teren prywatny, to budować ulicę powinna sama firma – Andrzej Strzelczyk, ul. 
Zielona. 
Odp.: Być może coś tam będzie budowane nie znamy dokładnych planów. 
 

7. Wolne głosy i wnioski 
 

 Przewodniczący Michał Przybylski odczytał treść dwóch uchwał: 1/2014 oraz 2/2014. Do uchwały 
2/214 poprawkę zgłosił p. Michał Łukanty z ul. Kochanowskiego (dopisanie ulicy Prusa). 
Przewodniczący dopisuje poprawkę. Pan Tomasz Ćwiertnia prosi, aby w treści uchwał zmieniono 
zapis „nieścisłe” na „nieprawdziwe”. Popiera to Pan Andrzej Strzelczyk. Przewodniczący stara się w 
trakcie trwającej dyskusji wskazać na „umiar i dyplomację”. Pan Tomasz mimo to wskazuje na mało 
merytoryczne spotkania z wójtem, brak racjonalnego szacowania przez gminę inwestycji oraz 
nieścisłości w sprawie zlewni dla Złotkowa. Przewodniczący zebrania zaznaczył, że uchwała 1/2014 
dotyczy jego ulicy, i jeśli jego osoba miałaby być przyczyną dalszego wstrzymywania podłączenia 
ulicy do kanalizacji, to publicznie deklaruje niepodłączanie się posesji 1A do kanalizacji sanitarnej. 

Przewodniczący Michał Przybylski zarządził głosowanie nad uchwałami.  Obie uchwały przyjęto 
jednogłośnie – 36 głosami za. 

 Pyt. Mieszkaniec ul. Łagiewnickiej.: Jak wyglądają finansowe Biedruska w porównaniu do Złotnik 
Osiedla? 

 Odp. Grzegorz Słowiński: zachęca mieszkańców do cyklicznych wypraw rowerowych do 
okolicznych jednostek samorządowych i własnej oceny sprawiedliwości rozdzielania pieniędzy 
przez gminę oraz działań podejmowanych przez radnych na terenie danego okręgu. 

 

8.  Przewodniczący Michał Przybylski zakończył zebranie 

  



UCHWAŁA NR 1/2014 

 

ZEBRANIA OSIEDLOWEGO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZŁOTNIKI – OSIEDLE 

z dnia 5 marca 2014 r. 

 

w sprawie budowy ulic: Zielona, Wrzosowa, Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa, 

Irysowa, Różana - BI/WPF/2014/0001 

Na podstawie § 6 ust. 1, ppkt 1a oraz § 10 ust. 2 Statutu Osiedla ZŁOTNIKI OSIEDLE 

Zebranie Mieszkańców Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE  wnioskuje o zrealizowanie w 2014 r. w 

ramach  inwestycji BI/WPF/2014/0001 -  budowa ulic: Zielona, Wrzosowa, Radosna, 

Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana przynajmniej: 

1) budowę ulic Zielonej oraz Kwiatowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, 

2) podłączenie do kanalizacji sanitarnej ulicy Bluszczowej. 

Uzasadnienie 

1. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kobaltowej do istniejącej 

kanalizacji w ul. Łagiewnickiej, tj. do skrzyżowania z ul. Obornicką, jest inwestycją 

niezbędną i faktycznie powinna poprzedzać budowę ulic w tej części osiedla. Kolektor ten 

umożliwi podłączenie wszystkich osiedlowych ulic do kanalizacji deszczowej, a także 

rozwiąże problem podtapiania posesji przy ulicach: Jelonkowej oraz Łagiewnickiej. 

Z treści pisma Urzędu Gminy Suchy Las z 14 lutego 2014 r. skierowanego do Zarządu 

Osiedla, dotyczącego harmonogramu prowadzenia inwestycji:  Budowa ulic: Zielona, 

Wrzosowa, Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana) wynika jednak, że w 

ramach finansowania tej inwestycji wykonuje się również budowę kolektora kanalizacji 

deszczowej na odcinku od ul. Kobaltowej do istniejącej kanalizacji w ul. Łagiewnickiej, 

tj. do skrzyżowania z ul. Obornicką. Budowa tego kolektora nie jest opisana w WPF w 

ramach zadania BI/WPF/2014/0001 i w związku z tym nie powinna obciążać i tak bardzo 

skromnego, uszczuplonego o kwotę 1.200.000 zł, budżetu całej inwestycji. 

Koszt budowy tego kolektora pochłonie kwotę ok. 1.400.000 zł z kwoty 1.600.000 zł 

przewidzianej na realizację tej inwestycji w 2014 r. Mając na uwadze, że w tym roku 

planuje się jeszcze, za ewentualnie pozostałą kwotę, zlecić opracowanie dokumentacji 

projektowej inwestycji, nie będzie realnych szans na budowę jakiejkolwiek ulicy w tej 

części osiedla w bieżącym roku. 

2. W 2014 r. planowana jest między innymi w ulicy Zielonej oraz Kwiatowej  budowa 

kanalizacji światłowodowej, co pozwoli na racjonalizację kosztów obu inwestycji. 

3. Ulice: Zielona i Kwiatowa stanowią główny ciąg komunikacyjny osiedla, do których w 

następnym roku powinna być podłączona infrastruktura techniczna pozostałych 

wybudowanych ulic (Radosna, Wrzosowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana). 

4. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej ulicy Bluszczowej jest zasadne z następujących 

powodów: 

a. Jest to jedyna ulica bez kanalizacji sanitarnej w tej części osiedla. 

b. O podłączenie tej ulicy do kanalizacji sanitarnej wnioskowali mieszkańcy już 

trzykrotnie: 1.08.2011 r., 2.08. 2012 r. i 28.03.2013 r. 

c. Budowę tego odcinka planowano już w 2012 r., jednak ze względu na to, że 

AQANET  w Poznaniu nie wyrażał wtedy zgody na podłączenie posesji z tej ulicy 

do kanalizacji sanitarnej, usunięto to zadanie z budżetu 2012 r. (uchwała nr 

XXVI/233/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.09.2012 r.). Począwszy od 



sierpnia 2013 r. AQUANET w Poznaniu wyraża zgodę na przyłączenie wszystkich 

posesji z terenu naszego osiedla do sieci kanalizacyjnej. 

d. Projekt kanalizacji sanitarnej dla ulicy Bluszczowej został opracowany już w 2008 

r., w chwili obecnej wystarczy go jedynie zaktualizować. 

e. W sierpniu 2011 roku poszerzono ulicę Bluszczową, co stworzyło realne 

możliwości techniczne przeprowadzenia wnioskowanej inwestycji. 

f. Niskie koszty inwestycji - odcinek zaledwie ok. 80 metrów. 

g. Inwestycja ta w sposób jednoznaczny wpisuje się w działania proekologiczne 

Gminy, a także podniesie jakość życia systematycznie wzrastającej liczbie 

mieszkańców tej ulicy. 
 

Ponadto należy nadmienić, że począwszy od końca 2012 r. Rada Gminy Suchy Las systematycznie 

przegłosowywała szereg niekorzystnych dla nas uchwał, skutkujących zabraniem wcześniej 

zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych na terenie naszego osiedla 

na łączną kwotę 5.582.000 zł: 

1. W zakresie budowy ulic: Spacerowej, Pagórkowej, Granicznej – 3.782.000 zł 

2. W zakresie budowy ulic: Zielonej, Radosnej, Wrzosowej, Kwiatowej, Tulipanowej, Irysowej, 

Różanej - 1.200.000 zł 

3. W zakresie budowy ulic: Okrężnej, Granicznej, Prostej, Miłej, Działkowej, Żukowej, Cichej – 

600.000 zł 

 

 

Protokolantka 

 

 

…….………………………. 

(-) Magdalena Błaszczyk 
 

 

Przewodniczący Zebrania Mieszkańców 

Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE 

 

…………………………….. 

(-) Michał Przybylski 
 

  



UCHWAŁA NR 2/2014 

 

ZEBRANIA OSIEDLOWEGO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZŁOTNIKI – OSIEDLE 

z dnia 5 marca 2014 r.  

 

w sprawie budowy ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowickiej, 

Prusa 

Na podstawie § 6 ust. 1, ppkt 1a oraz § 10 ust. 2 Statutu Osiedla ZŁOTNIKI OSIEDLE 

Zebranie Mieszkańców Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE  wnioskuje o opracowanie w 2014 r. 

projektu dotyczącego budowy ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowickiej, 

Prusa. 

Uzasadnienie 

Opracowanie projektu dla ulic Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowickiej miało 

nastąpić w roku 2014, jednak z powodu „braku kolektora sucholeskiego” wykreślono to 

zadanie z WPF w 2014 r. uchwałą Rady Gminy Suchy Las z 26.09.2013 r. i przesunięto na 

rok 2015, co znacząco wydłuża okres realizacji tej inwestycji. 

Z informacji AQANET w Poznaniu wynika jednak, że już od sierpnia 2013 r. nie było 

przeszkód o charakterze technicznym na przyłączenie wszystkich posesji z terenu naszego 

osiedla do sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym, uzasadnienie przekazane Radzie 

Gminy Suchy Las do uchwały z dnia 26.09.2013 r., które stanowiło podstawę przegłosowania 

tej uchwały, było nieścisłe, ponieważ już od miesiąca nie było technicznych przeszkód do 

podłączania posesji z osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE do sieci sanitarnej, a brak kolektora 

sucholeskiego przestał mieć jakikolwiek wpływ na planowanie tego typu inwestycji na terenie 

naszego osiedla. 

Ponadto należy nadmienić, że począwszy od końca 2012 r. Rada Gminy Suchy Las systematycznie 

przegłosowywała szereg niekorzystnych dla nas uchwał, skutkujących zabraniem wcześniej 

zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych na terenie naszego osiedla 

na łączną kwotę 5.582.000 zł: 

1. W zakresie budowy ulic: Spacerowej, Pagórkowej, Granicznej – 3.782.000 zł 
2. W zakresie budowy ulic: Zielonej, Radosnej, Wrzosowej, Kwiatowej, Tulipanowej, Irysowej, 

Różanej - 1.200.000 zł 

3. W zakresie budowy ulic: Okrężnej, Granicznej, Prostej, Miłej, Działkowej, Żukowej, Cichej – 

600.000 zł 

 

 

Protokolantka 

 

…….………………………. 

(-) Magdalena Błaszczyk 

 

 

Przewodniczący Zebrania Mieszkańców  

Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE 

 

…………………………….. 

(-) Michał Przybylski 


