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EKOLOGIA INWESTYCJE

W związku z trwającymi pracami budowlanymi zwią-
zanymi z modernizacją ul. Poznańskiej i licznymi zapyta-
niami mieszkańców, składam następujące wyjaśnienia:

Projekt ,,Modernizacja ulicy Poznańskiej w Mieście 
Puszczykowo’’ (umowa z Wojewodą Wielkopolskim o do-
finansowanie nr Z/2.30/III/3.1/561/06/U/25/06 z dnia 
13.12.2006 r.) współfinansowany jest przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego oraz ze środków  budżetu państwa. 

Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim, 
Miasto Puszczykowo jako inwestor zobligowane jest 
do realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją tech-
niczną, planowanym  układem funkcjonalnym moder-
nizowanej drogi  i określonymi  warunkami technicz-
nymi. Każda zmiana wcześniej przyjętego projektu 
może spowodować cofnięcie 3 000 000 zł dotacji.

Obecnie trwają prace związane z weryfikacją kolizji 
drzew i krzewów znajdujących się w rejonie inwestycji. 
Z przeprowadzonej już analizy wynika, że w bezpo-
średnim zasięgu przebiegu inwestycji znajduje się około 
czterdziestu drzew oraz kilkadziesiąt metrów  kwadra-
towych powierzchni pokrytych krzewami. Po dużej ba-
talii, do ostatecznego wycięcia zakwalifikowano około 
20 drzew, głównie w miejscach kolizji z wyjazdami z ulic 
oraz drzew uznanych za chore. Część drzew i krzewów, 
kolidujących z miejscami postojowymi i obrzeżami pa-
sów pieszo-jezdnych, uda się prawdopodobnie zacho-
wać, rezygnując z kilkunastu projektowanych stanowisk 
parkingowych. Niestety nie uda się uniknąć wycinki drzew 
bezpośrednio zlokalizowanych w projektowanym pasie 
jezdni. Część tych drzew planuje się przesadzić. Pragnie-
my zapewnić, że Miasto Puszczykowo jako inwestor, do-
kłada  wszelkich starań, aby zachować w jak najmniej 
zmienionym stanie istniejącą zieleń ulicy Poznańskiej.

Ponadto Miasto Puszczykowo wykonało projekt 
techniczny szaty roślinnej przy ulicy Poznańskiej, obej-
mujący zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej 
i skwerów. Projekt ten nie tylko rekompensuje ubytki 
wynikające z przebudowy drogi, ale również wzboga-
ca szatę roślinną ulicy Poznańskiej o nowe elementy.

Wykonawca drogi, Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjno-Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w No-
wym Tomyślu, został zobowiązany do prowadzenia 
robót w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użyt-
kowników ulicy. Nie uda się jednak całkowicie wyklu-
czyć utrudnień w ruchu i za to, z góry przepraszamy. 
O planowanych działaniach w kolejnych miesiącach 
realizacji inwestycji, będziemy Państwa informować.

Zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy robót, 
w lipcu planowane są prace po lewej stronie ulicy Poznań-
skiej za skrzyżowaniem z ul. Posadzego (z ominięciem 
skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Posadzego) w kierunku 
przejazdu kolejowego. Wykonane będzie około 2/3 tego 
odcinka. Będą to prace związane z wykonywaniem kra-
wężnika oraz budową ścieżki rowerowej. Jednocześnie 
kontynuowane będą prace prowadzone obecnie.

Również w lipcu rozpoczną się prace związane z układa-
niem warstwy bitumicznej na odcinku od „Szafoniery” w kie-
runku skrzyżowania z ul. Posadzego.  Grażyna Nowicka

Na wyraźną prośbę mieszkańców ul. Jarosławskiej publikujemy na łamach „Echa” odpowiedź urzędu 
na list w sprawie nieasfaltowej części ul. Jarosławskiej:

„Odpowiadając na pismo mieszkańców  ulicy  Jaro-
sławskiej informuję, że po zakończeniu  prac związa-
nych  z budową  magistrali  wodociągowej  zasilającej  
miasto  Puszczykowo, wybudowany został krawężnik, 
nowy chodnik, a na odcinku,  na  którym  była  trylinka, 
ułożono  poz – bruk. Pozostała część  ulicy  została  wy-
profilowana  i ułożono na niej  warstwę  tłucznia.

Ten  rodzaj  nawierzchni  zapobiegnie  powstaniu  
błota  w okresie  roztopów.

Ponadto  wyregulowano  wysokości  wjazdów  po  drugiej  
stronie ulicy oraz w celu zapewnienia właściwego  spływu  wód,  
wbudowano  sześć wpustów  deszczowych  z przykanalikami.

Modernizacja ul. Poznańskiej

Urząd odpowiada mieszkańcom

Obecnie wykonywane są podkłady geodezyjne, 
a po ich otrzymaniu urząd  zleci wykonanie  doku-
mentacji  projektowej. Budowę  ulicy  Jarosławskiej  
zaplanowano na rok przyszły.

 Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, 
że dokumentacja sporządzona dla Aquanetu, na któ-
rą wydano pozwolenie na budowę magistrali, nie  
przewidywała budowy nawierzchni. Dlatego w chwili 
obecnej sporządzić należy pełną dokumentację pro-
jektową na budowę drogi.  Z poważaniem, Z-ca Burmi-
strza miasta mgr Anna Gonet”. 


