
UCHWAŁA NR VII/33/VII/2016 
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

z dnia 15 stycznia 2016 r. 
 

 
w sprawie  wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie w wieloletnim planie 

inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2016-2025 budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1117/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Winogrady (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 227, poz. 4183), uchwala się, co następuje: 

 
                                                                  

§ 1 
Wnioskuje się o ujęcie w wieloletnim planie inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2016-2025: 

1) budowy kanalizacji dla domów zlokalizowanych przy ul. Naramowickiej (podłączenie 5 

nieruchomości do kanalizacji zbiorczej), 

2) zaplanowanej na lata 2014-2015 r. przebudowy sieci wodociągowej na ul. Dożynkowej, 

3) sukcesywnej przebudowy starej sieci wodociągowej na terenie całego Osiedla Stare 

Winogrady. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodnicząca Rady Osiedla            

 
 
 

          (-) Halina Owsianna 
 

                                                                                                  



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 
  

 
w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie w wieloletnim planie 

inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2016-2025 budowy sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej. 

 
Kilka lat temu Osiedle otrzymało od  Aquanetu S.A. pismo informujące, że odbędzie się sukcesywna 
przebudowa sieci wodociągowej na terenie naszego osiedla, w kolejności zaczynając od ul. Owsianej i 

kolejno: Pszenna, Ozimina, Zagonowa, Winna, Żniwna, Pszczelna, Pasieka, Sadowa, Gronowa, aż do 

ul. Murawa. Niestety, żadna inwestycja się nie rozpoczęła.  

Środki finansowe, które Osiedle planowało przeznaczyć na remont nawierzchni ul. Dożynkowej 

musieliśmy przesunąć na inne zadanie, ponieważ ZDM powiadomił nas, że otrzymał pismo z 

Aquanetu, informujące o przebudowie sieci na tej ulicy. Minął kolejny rok i nic nie przebudowano.  

Podejmując niniejszą uchwałę oczekujemy konkretów, które pozwolą nam realnie zaplanować 
remonty nawierzchni naszych ulic w kolejnych latach. 

 

W związku z pismem nr GKo-I.7001.1.3.2015 Wydziału Gospodarki Komunalnej z dnia                                

22 grudnia 2015 r. oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Stare Winogrady 

stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawania opinii w sprawach 

przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 
                                                                                                     Wnioskodawca 

Przewodnicząca Rady Osiedla  
                

 
 
                 (-) Halina Owsianna 

 
 

 
 
 

 
 


