
UCHWAŁA NR 2/2014 
 

ZEBRANIA OSIEDLOWEGO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZŁOTNIKI – OSIEDLE 
z dnia 5 marca 2014 r.  

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

Na podstawie § 6 ust. 1, ppkt 1a oraz § 10 ust. 2 Statutu Osiedla ZŁOTNIKI OSIEDLE Zebra-
nie Mieszkańców Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE  wnioskuje o opracowanie w 2014 r. projektu 
dotyczącego budowy ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowickiej. 

Uzasadnienie 

Opracowanie projektu dla ulic Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowickiej miało 
nastąpić w roku 2014, jednak z powodu „braku kolektora sucholeskiego” wykreślono to zada-
nie 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 prze-
szkód 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 podłą-
czania posesji z osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE do sieci sanitarnej, a brak kolektora suchole-
skiego przestał mieć jakikolwiek wpływ na planowanie tego typu inwestycji na terenie nasze-
go osiedla. 

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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