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Polski Związek
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Stowarzyszenie Ogrodowe
;W;;"źwie Oddział Poznań

ul. Wilczak 16

61- 623 Poznań

Dotyczy: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu

ul.LutyckieiwPoznaniuorazBudowaskrzyżowaniabezkolizyjnegozlinią
koleiową nr 354 w ciągu Golęcińskiej w Poznaniu

szanowni państwo,

odpowiadającnaPaństwapismootrzymane10,og'2021r',społkaPoznańskielnwestycje
Miejskie informuje, że ze względu na przedłużĄące się postępowanie związane

zuzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prace projektowe dotyczące

zadań pn. ,,Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul,

Lutyckiej w Poznaniu" (ZDM/P/o73) oraz ,,Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią

kolejową nr 354 w ciągu Golęcińskiej w Poznaniu" (zDMlP1111), jeszcze się nie zakończyły,

Obecnie planowanym terminem ich zakończenia jest kwiecień 2022 r,

Nalezy mieć jednak na uwadze, że - ze względu na sytuację rynku budowlanego (znacznY

wzrost cen) oraz stan finansów Miasta - podjęto decyzję o wydzieleniu z zakresu inwestYcji

części realizacyjn Ą orazczęści koncepcyjnej. Decyzja o terminie przYstąPienia do realizacji

zakresu koncepcyjnego należała będzie do Miasta i będzie uzależniona m.in. od jego

sytuacji finansowej,

Rozpoczęcie ustalonego zakresu realizacyjnego, czyli początek prac na wyznaczonym
terenie, w chwili obecnej przewidziany jest na rok 2022, Nie znalazły się w nim najbardziej
interesujące Państwa przedłużenie Al. Solidarności oraz węzeł ,,Podolany" (skrzyżowanie

ul, Lutyckiej, Jasielskiej oraz Al. Solidarności), a zatem termin ich realizacji nie jest w tym

momencie znany,
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Na załączonej, roboczej wersji planu sytuacyjnego zakres koncepcyjny oznaczono kolorem

różowym, zaś zakres przeznaczony do realizacji - innymi barwami,

Z poważaniem

Dyrektor ds. komunikacji
i koordynacji inwestycji

_ ,./

Maja Chłopoćka-Nowak

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny

Otrzymują:

1. Adresat
2, a/a
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