
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 Zebra-
nie Mieszkańców Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE  wnioskuje o zrealizowanie w 2014 r. w ra-
mach  inwestycji BI/WPF/2014/0001 -  budowa ulic: Zielona, Wrzosowa, Radosna, Kwiato-
wa, 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 nie-
zbędną 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 ra-
mach 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 pla-
nuje się jeszcze, za ewentualnie pozostałą kwotę, zlecić opracowanie dokumentacji pro-
jektowej 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 kana-
lizacji 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 wybudo-
wanych ulic (Radosna, Wrzosowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana). 

4. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej ulicy Bluszczowej jest zasadne z następujących po-
wodów: 

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 sierp-
nia 2013 r. AQUANET w Poznaniu wyraża zgodę na przyłączenie wszystkich po-
sesji 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 możliwo-
ści 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 miesz-
kańców 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 zaplano-
wanych 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 
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