
Poznań, dnia 08 września 2021 r. 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 

dotyczących miejsc parkingowych przy ul. św. Rocha 19 w Poznaniu 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozstrzygnięcie sprawy budowy parkingu 

przy ul. św. Rocha 19 zostanie powierzone mieszkańcom tej lokalizacji. Władzom Spółdzielni 

zależy na możliwie najlepszym zapoznaniu się ze stanowiskiem mieszkańców,  

stąd pierwszym etapem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych. Po ich zakończeniu 

przewidziane jest przeprowadzenie referendum, w ramach którego mieszkańcy podejmą 

ostateczną decyzję. 

 Informujemy, że opracowana została koncepcja, która stanowi kompromis między 

zaspokojeniem potrzeb parkingowych mieszkańców a ochroną środowiska. Realizacja tej 

koncepcji pozwoliłaby na powstanie 18 miejsc parkingowych. Zachowane zostałyby dzięki 

niej 22 drzewa, a konieczna byłaby wycinka jedynie 3 drzew (zamiast których planowane jest 

posadzenie 3 nowych drzew). Jesteśmy przekonani, że koncepcja ta stanowi najlepszy punkt 

wyjścia do dalszej dyskusji. Rysunek przedstawiający wspomnianą koncepcję załączamy do 

niniejszego ogłoszenia.  

 Zachęcamy Państwa do przesyłania uwag i propozycji odnoszących się do 

przedstawionej koncepcji. Wszelkie uwagi zostaną przeanalizowane i przekazane Radzie 

Nadzorczej, która będzie mogła uwzględnić je przy formułowaniu ostatecznej propozycji,  

nad którą zostanie przeprowadzone głosowanie w ramach referendum. 

 Do zajęcia stanowiska w ramach konsultacji społecznych zapraszamy również te 

osoby, które do tej pory zajmowały stanowisko przeciwne budowie nowych miejsc 

parkingowych przy ul. św. Rocha 19 ze względu na wycinkę drzew. 

 W ramach konsultacji zachęcamy również do wypowiadania się przez Państwa na 

temat koncepcji finansowania budowy. Możliwe jest sfinansowanie jej z opłat, które obciążą 

właścicieli lokali. Przy takim rozwiązaniu nowe miejsca parkingowe byłyby dostępne dla 

wszystkich mieszkańców. Alternatywą jest przeznaczenie nowych miejsc parkingowych  

do długotrwałego najmu. Wówczas budowa sfinansowana zostałaby z opłat za najem.  

 

Konsultacje społeczne trwać będą od 20.09.2021 r. do 30.11.2021 r. 

 

Państwa uwagi i propozycje prosimy przesyłać: 

- pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@wielkopolanka.pl 

lub 

- pocztą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka”, ul. Grunwaldzka 

104, 60-307 Poznań. 

 

 Z poważaniem 

 

 Zarząd SM „Wielkopolanka” 


