
Data wpływu: 25 września 2015 r. 

UCHWAŁA NR VII/42/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 24 września 2015 r. 
 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2015. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 

sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto uchwala się (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), co następuje: 

 

§ 1 

1. Środki finansowe w wysokości 350 000,00 zł pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie  

„Remont ulicy Szymańskiego; remont ulicy Wysokiej na odcinku od ul. Św. Marcin  

do ul. Szymańskiego; remont chodnika i miejsc postojowych w ul. Garbary, strona wschodnia 

od ul. Szyperskiej do ul. Estkowskiego; wymiana płyt betonowych w chodnikach ul. Wielkiej” 

przesuwa się na zadanie „Remont chodnika w ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Łąkowej  

do ul. Krakowskiej po stronie Szkoły Podstawowej Nr 82, remont chodnika w ul. Fredry  

na odcinku od budynku Opery do Mostu Teatralnego, remont chodnika w ul. Składowej  

na odcinku od ul. Towarowej do Al. Niepodległości lub  remont chodnika w ul. Kopernika  

na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Łąkowej po stronie południowej”. 

2. Zakres wykonanych prac uzależniony będzie od przeprowadzonych procedur przetargowych. 

3. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 2 

1. Środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu przenosi 

się na zadania: 

1) „Nowa mała architektura na terenie Osiedla” – kwota 6 500,00 zł 

2) „Tablice informacyjne na osiedla – kwota 3 500,00 zł.  

2.  Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 3 

1. Środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł z zadania „Budowa progu zwalniającego w ciągu 

ul. Składowej” przenosi się na zadanie „Nowa mała architektura na terenie Osiedla”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 



 

§ 4 

1. Środki finansowe w wysokości 570,00 zł z zadania „Zakup usług informatycznych” przenosi się 

na zadanie „Zakup materiałów reklamowych”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 13. 

  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla  

 

(-)Andrzej Rataj 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
  

 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2015. 

 

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich nr UD.4404.98.2015 z 24 sierpnia 2015 r. oraz z § 

28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji Rady 

należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

  

Wnioskodawca 

                        Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 

            (-)Zbigniew Burkietowicz 

 

 



UCHWAŁA NR VII/43/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
z dnia 24 września 2015 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania znajdującego się w planie 

finansowym Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 
 

  

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania                               

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

Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481),  uchwala się co następuje: 
 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu rzeczowego zadania „Zakup sprzętu elektronicznego i 

alkomatów dla Policji” na zadanie „Zakup sprzętu elektronicznego” – kwota 5 000,00 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 Przewodniczący Rady Osiedla  

 

(-)Andrzej Rataj 

 
 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY  

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania znajdującego się w planie 

finansowym Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

 

 

W związku z prośbą Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Komendanta 

Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto, a także w związku z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla 

Stare Miasto stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków 

Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

  

 

 

  Wnioskodawca 

Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 

    (-)Zbigniew Burkietowicz 



UCHWAŁA NR VII/44/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 24 września 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz 

dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady 

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

Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2016 r.: 

1) ul. Strzelecka – remont chodnika, który doprowadzi do zakończenia trwającego  

od dwóch lat zadania; 

2) ul. Kościuszki – remont chodników na odcinku od ul. Solnej do ul. Libelta, 

3) ul. Kopernika – remont chodników, 

4) ul. Grobla – remont chodników na odcinku ul. Garbary – Mostowa, 

5) ul. Wenecjańska – remont chodnika po przeciwnej stronie do wykonanego remontu przez 

Inwestora nowego budynku. 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr IV/31/II/2015 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 25 czerwca 2015 r.  

w sprawie listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg 

wewnętrznych i gminnych na 2016 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady Osiedla  

 

(-)Andrzej Rataj 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY   

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

 

w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz 

dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r. 

 

 

Pismem DO.0711.2.3.39.2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Zarząd Dróg Miejskich przekazał swoje 

uwagi dotyczące listy zadań wskazanych przez Radę Osiedla Stare Miasto do realizacji  

w 2016 r.  w ramach środków powierzonych.  

W związku z powyższym oraz z   § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że 

Rada po rozeznaniu potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne ustala  

z właściwą jednostką organizacyjną listę prac remontowych miejskich chodników oraz dróg 

wewnętrznych i gminnych, podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

  Wnioskodawca 

Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 

     (-)Zbigniew Burkietowicz 



UCHWAŁA NR VII/45/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 24 września 2015 r. 
 

 

w sprawie zaopiniowanie projektu koncepcyjnego dla strefy "Tempo 30" w centrum Poznania 

- etap II i III aktualizacja. 

 
 
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady 

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

Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Opiniuje się pozytywnie projekt koncepcyjny dla strefy „Tempo 30 w centrum Poznania”- etap 

II i III aktualizacja. 

2. Uwagi Rady Osiedla do projektu koncepcyjnego dla strefy „Tempo 30 w centrum Poznania”- 

etap II i III aktualizacja stanowią załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Uwagi mieszkańców do projektu koncepcyjnego dla strefy „Tempo 30 w centrum Poznania”- 

etap II i III aktualizacja stanowią załącznik nr 2 do uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Osiedla  

 
 

(-)Andrzej Rataj 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
 

 

w sprawie zaopiniowanie projektu koncepcyjnego dla strefy "Tempo 30" w centrum Poznania 

- etap II i III aktualizacja. 

 

 

Pismem RI.400.586.2015 z dnia 20 lipca 2015 r. Zarząd Dróg Miejskich zwrócił się z prośbą 

o wyrażenie opinii w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu koncepcyjnego dla strefy 

„Tempo 30” w centrum Poznania. Mając na uwadze konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych 

i rowerzystów oraz podniesienia komfortu życia na Starym Mieście, a także opierając się  

na przeprowadzonych internetowych konsultacjach z mieszkańcami, Osiedle Stare Miasto opiniuje 

pozytywnie projekt rozszerzenia strefy Tempo 30 o obszary II i III, z zastrzeżeniem 

wprowadzenia proponowanych przez Radę Osiedla zmian w projekcie. 

Rada Osiedla Stare Miasto udostępniła projekt mieszkańcom Poznania na swojej stronie 

internetowej: http://staremiasto.poznan.pl/ oraz przeprowadziła, na miarę swoich możliwości, 

konsultacje społeczne – tj. na spotkania Komisji zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy 

zainteresowani projektem oraz drogą elektroniczną zebrane wszelkie opinie i uwagi do projektu. 

Jednakże z uwagi na rangę projektu i proponowanych zmian zwracamy uwagę na konieczność 

przeprowadzenia szerszych konsultacji społecznych przez jednostkę odpowiedzialną  

za przygotowanie projektu. Proponujemy zorganizowanie dyskusji publicznej. Ponadto, 

chcielibyśmy, aby projekt – jeżeli nie zostało to jeszcze uczynione – został skonsultowany 

z Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych 

W związku z powyższym oraz z  § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym,  

że Osiedle realizuje swoje zadania poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę 

Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

Wnioskodawca 
Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 
 

(-) Zbigniew Burkietowicz 
 
 
 



Załącznik 1 do uchwały nr VII/45/II/2015 
Rady Osiedla Stare Miasto 
z dnia 24 września 2015 r. 

Uwagi dotyczące zaktualizowanego projektu koncepcyjnego dla strefy “Tempo 30” 
w centrum Poznania. Etap II i III – aktualizacja. 

 
1. Propozycje ogólne: 

• więcej małej architektury i zieleni w strefie Tempo 30, w tym na granicach stref (np. nasadzenia 
drzew na ul. Królowej Jadwigi); 

• konieczne dodanie wyraźnych oznaczeń wjazdu do strefy Tempo 30, np. przez wyniesienie przejść 
dla pieszych; 

• strefa zamieszkania powinna obejmować cały obszar wokół Starego Rynku (w tym ulice 
Masztalarska, Stawna, Wroniecka nie ujęte w projekcie); 

• konieczna poprawa bezpieczeństwa na ul. Krakowskiej, proponujemy zwężenie pasów ruchu 
i wyniesione skrzyżowania / przejścia dla pieszych (w tym przy skrzyżowaniu z ul. Półwiejską); 

• potrzebne są dodatkowe ławki, donice i stojaki rowerowe na ulicy Półwiejskiej; 

• proponujemy wprowadzenie strefy zamieszkania w obszarze ograniczonym ulicami Półwiejska, 
Krakowska, Strzelecka; 

• na ul. Ogrodowej konieczne realne uspokojenie ruchu przez zastosowanie wyniesionych przejść; 

• ul. Ratajczaka/ ul. Taczaka - wyniesienie / zwężenie skrzyżowania; 

• słupki na ul. Półwiejskiej – ze względu na wysoki koszt w pierwszej kolejności mała architektura 
i zieleń oraz pozostałe elementy strefy; 

• Al. Marcinkowskiego przy dawnej Skali – rozpatrzenie problemu wyjazdu z bramy przejściem dla 
pieszych (Al. Marcinkowskiego 11); 

• proponujemy zmiany na ul. Paderewskiego - jak w poprzedniej wersji projektu - zwężenie ulicy, 
znak B1 (z wyłączeniami) od skrzyżowania z ul. Ludgardy; 

• ul. Szewska/Dominikańska - potrzebne zwężenie skrzyżowania lub wyniesione skrzyżowanie. 

2. Sygnalizacja świetlna i przejścia dla pieszych: 

• Al. Marcinkowskiego / Plac Wolności  - postulujemy rezygnację z sygnalizacji, jak w projekcie 
przed aktualizacją; 

• Plac Wiosny Ludów (przed Kupcem Poznańskim)  - likwidacja sygnalizacji lub sygnalizacja do 
korekty - konieczne przejście "na raz"; 

• ul. Św.Marcin /Piekary, Św. Marcin/Ratajczaka, Św. Marcin/Gwarna  - oczekujemy likwidacji 
sygnalizacji; 

• sprzeciwiamy się planowaniu kolejnych sygnalizacji w konsultowanym obszarze – w projekcie 
widnieje nowa sygnalizacja przy Placu Wielkopolskim i Solnej (północno wschodnia strona placu); 

• ul. Wrocławska/Podgórna - proponujemy likwidację sygnalizacji świetlnej; 

• ul. Za Bramką/Plac Bernardyński - proponujemy likwidację sygnalizacji świetlnej; 

• ul. Garbary/Woźna, ul. Garbary/Wielka - potrzebne wytyczenie brakujących przejść dla pieszych 
przez Garbary; 



• ul. Długa - wyniesione przejście dla pieszych na odcinku pomiędzy Strzelecką a Placem 
Bernardyńskim. 

3. Parkowanie: 

• proponujemy przeniesienie parkowania z chodnika na ulicę między innymi na ul. 23 Lutego 
(pomiędzy Al. Marcinkowskiego a Rynkową), Garbary, Długiej (pomiędzy ul. Strzelecką 
i ul. Garbary), powinno się dążyć do rezygnacji z wyznaczania miejsc parkingowych na chodnikach 
(przenosić parkowanie na ulicę) w całym obrębie Starego Miasta; 

• Niepotrzebna jest likwidacja miejsc parkingowych na ul. Masztalarskiej - kontraruch może być 
poprowadzony bez likwidacji miejsc (kontraruch bez oznakowania poziomego); 

• ul. Zielona - utrzymanie aktualnie praktykowanego parkowania ukośnego; 

• ul. Szkolna - utrzymanie miejsc parkingowych przy jednoczesnym zachowaniu kontraruchu 
rowerowego; 

• miejsca parkingowe dla autobusów turystycznych z ulicy Dominikańskiej powinny zostać 
przeniesione w inne miejsce (np. ul. Ewangelicka), postój autobusów turystycznych w okolicach 
Starego Rynku w miejscach do tego przeznaczonych ograniczony do 10-15 minut, w miejscu 
parkingu dla autobusów na ul. Dominikańskiej utworzone miejsca parkingowe równoległe dla aut 
osobowych; 

• ul. Stawna (od Szewskiej w stronę Garbar) - proponujemy pozostawienie parkowania równoległego 
po stronie południowej, ale przeniesienie go na jezdnię; 

• na Al. Marcinkowskiego pomiędzy Solną a 23 Lutego potrzebne przeniesienie miejsc parkingowych 
na ulicę i zmiana w parkowanie równoległe, co umożliwi zrewitalizowanie alei, nasadzenie drzew, 
zieleni; 

• redukcja zbyt wielu miejsc postojowych na Ogrodowej i Długiej (do Strzeleckiej) - problemowy 
kontrapas. Do rozważenia dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach bez likwidacji miejsc 
postojowych (parkowanie równoległe); 

• ul. Ogrodowa (na odcinku Ratajczaka - Piekary) wprowadzenie jednokierunkowości w zamian za 
dodatkowe miejsca postojowe i kontrapas, 

• ul. Ogrodowa (na odcinku Piekary - Półwiejska) - przeniesienie obecnego parkowania ukośnego na 
drugą stronę ulicy, wyznaczenie kontrapasa; 

• ul. Rybaki i ul. Łąkowa - należy rozważyć zachowanie parkowania ukośnego przy jednoczesnym 
wprowadzeniu jednokierunkowości.                            
 



4. Tranzyt: 

• poparcie dla wyeliminowania tranzytu przez ul. Masztalarską - nakaz skrętu w prawo z ul. 23 Lutego 
przed Placem Wielkopolskim (rozważenie fizycznego wymuszenia nakazu skrętu w prawo); 

• widzimy konieczność wprowadzenia zmian na Al. Marcinkowskiego i skrzyżowaniu Ratajczaka/Św. 
Marcin jednak uważamy, że rozwiązania te powinny zostać wypracowane po ogłoszeniu wyników 
konkursu “Poznań – Centrum Od Nowa”;  

• ul. Rybaki (w stronę ul. Krakowskiej) - propozycja zmiany ulicy w jednokierunkową, przeniesienie 
parkowania na jezdnię przynajmniej z jednej ze stron; 

• ul. Łąkowa (w stronę ul. Strzeleckiej) - propozycja zmiany ulicy w jednokierunkową, przeniesienie 
parkowania na jezdnię; 

• ul. Piekary - propozycja zmiany ulicy w jednokierunkową; 

• ul. Ogrodowa (od ul. Ratajczaka do ul. Piekary) - propozycja zmiany ulicy w jednokierunkową, 
utworzenie równoległych miejsc postojowych na ulicy. 

5. Ruch rowerowy: 

• w ramach prac nad strefą prosimy o montaż stojaków rowerowych, stosowanie stojaków m.in. przy 
miejscach parkingowych, w lokalizacjach gdzie kierowcy parkują nielegalnie czy przed 
skrzyżowaniami; 

• konieczna jest zamiana istniejących pasów dwukierunkowych w kontrapasy (np. Wszystkich 
Świętych, Mostowa); 

• wnosimy o dopuszczenie kontraruchu wszędzie tam gdzie jest to możliwe, zwłaszcza na wszystkich 
uliczkach jednokierunkowych w rejonie Starego Rynku (ograniczonych ulicami: Małe Garbary-
Wolnica-Al. Marcinkowskiego-Podgórna-Garbary), między innymi na ul. Woźnej, Wielkiej czy 
Ślusarskiej; 

• kontraruch bez oznaczeń poziomych (ze znakiem “nie dotyczy rowerów”) należy wprowadzać 
przede wszystkim w okolicach Starego Rynku (tak jak w propozycji dla ul. Szkolnej), na ulicach 
z kostki brukowej i tam gdzie z innych przyczyn nie można wyznaczyć oznakowania poziomego 
kontrapasów; 

• Stosowanie oznaczeń poziomych tzw. “sierżantów rowerowych” na ulicach z dopuszczonym 
kontraruchem; 

• Kontrapas potrzebny na ul. Święty Marcin, pomiędzy Al. Marcinkowskiego i ul. Ratajczaka; 

• Na ul. Krakowskiej oraz na ul. Kościuszki pomiędzy Półwiejską i Ratajczaka konieczność zmiany 
dwukierunkowej drogi rowerowej w kontrapas oraz wymalowanie sierżantów rowerowych 
w przeciwnym kierunku, lub stworzenie szerokiej drogi rowerowej dwukierunkowej; 

• Należy rozwiązać problem wąskiego przejazdu ścieżką rowerową na ul. Kościuszki, pomiędzy 
Półwiejską i ul. Ratajczaka; 

• Wnosimy o dopuszczenie przejazdu rowerów z ul. Szkolnej na wprost, w kierunku ul. Półwiejskiej 
(w tej chwili nakaz skrętu w prawo ze Szkolnej) oraz oznakowanie możliwości przejazdu 
w przeciwnej relacji (Półwiejska - Szkolna); 

• Potrzebne jest dopuszczenie przejazdu rowerem przez Podgórną (pomiędzy Wrocławską a Placem 
Bernardyńskim) po obu stronach ulicy oraz przejazd przez Strzelecką - wyznaczenie kontrapasa 
pomiędzy Placem Wiosny Ludów a Krakowską; 

• Poprowadzenie kontrapasa w ul. Ratajczaka zgodnie z oddzielnym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu na ul. Rataczjaka, Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego z drobną zmianą - 
rozważenie poprowadzenia kontrapasa pomiędzy chodnikiem, a miejscami parkingowymi; 



• ul. Kazimierza Wielkiego - potrzebny jest kontrapas po stronie północnej połączony z kontrapasem 
na ul. Krakowskiej i zmiana kierunku na drodze rowerowej biegnącej ze Skrzyżowania 
z ul. Strzelecką do Mostu Rocha (uwaga wykraczająca poza obszar projektu, ale z wpływem na ruch 
rowerowy w ul. Krakowskiej). 

 

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć nasze pozytywne nastawienie do wielu propozycji z opiniowanego 

projektu, w tym do wyniesienia przejścia dla pieszych na ulicy Ogrodowej oraz wyniesienia skrzyżowań 

w innych lokalizacjach, poszerzenia chodnika na ul. Półwiejskiej, wyeliminowania ruchu tranzytowego 

przez ulicę Masztalarską, rozszerzenia strefy zamieszkania w obszarze Starego Rynku, dopuszczenia ruchu 

rowerowego na chodniku przy ul. Podgórnej, czy wprowadzenia kontraruchu rowerowego na 

ul. Szkolnej. Wobec pozytywnych zmian jakie niesie za sobą uspokojenie ruchu, wnosimy również 

o utrzymanie dotychczas komunikowanego harmonogramu prac dla rozszerzenia strefy. 



Załącznik 2 do uchwały nr ../…./2015 
Rady Osiedla Stare Miasto 
z dnia 24 września 2015 r. 

 

Opinie mieszkańców przesłane na skrzynkę e-mail Rady Osiedla Stare Miasto oraz 
przekazane poprzez portal społecznościowy Facebook. 

1. Opinie przesłane na skrzynkę e-mail Rady Osiedla Stare Miasto 
 
Bartosz Fert <bartosz.fert@gmail.pl> 10 września 2015 r. 15:32 
Do: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
Szanowni Państwo, 
 
po pierwsze gratuluję i dziękuję za zbliżenie się do mieszkańców za pomocą sensownej strony WWW i sieci 
społecznościowych. Na naszej ulicy szybko rozeszła się wieść, że nasze zdanie może być brane przez uwagę. 

 
Jako mieszkaniec ulicy Kopernika chciałbym poprzeć sugestie dotyczące remontów chodników i zmian związanych z 
wprowadzeniem strefy Tempo 30 na naszej ulicy i w okolicy. Charakter ulicy Kopernika, która jest praktycznie 
nieprzelotowa uzasadnia pójście o krok dalej i wprowadzenie na całej ulicy strefy zamieszkania. Już dzisiaj na jezdni 
często bawią się dzieci. Mieszkańcy też nierzadko wolą iść środkiem ulicy niż zmagać się z brudnymi i nierównymi 
chodnikami albo z samochodami zaparkowanymi na dziko. Wprowadzenie strefy zamieszkania "zalegalizowałoby" 
takie działania. 
 
Zaproponowany projekt zakłada wprowadzenie parkowania równoległego po dwóch stronach ulicy. Jest to oczywiście 
założenie słuszne, ale jest ono także pełne hipokryzji. Wystarczy odwiedzić ulicę, aby dostrzec, że na miejscach już 
dzisiaj przeznaczonych do parkowania równoległego wszyscy parkują skośnie, zajmując miejsce na chodniku. Boję się, 
że wprowadzenie parkowania równoległego pod drugiej stronie niczego nie zmieni - i tak jak dzisiaj wciąż 
obowiązywać będzie w rzeczywistości parkowanie skośne. Proponowane zmiany urbanizacyjne będą miały jedynie 
wówczas sens, jeśli służby miejskie będą egzekwowały wprowadzane ograniczenia. Oczywiście prowadzi to do 
następnej kwestii, czyli problemu dostępnych miejsc parkingowych na starym mieście 
 
 
Krzysztof Sparty <ksparty@o2.pl> 10 września 2015 r. 12:23 
Do: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
 
Witam 
 
Chciałbym zgłosić swoje uwagi dotyczące strefy Tempo 30. Pierwsza dotyczy parkowania samochodów. W okolicy 
ulicy Rybaki, Kwiatowa, Łąkowa miejsca parkowania, ktore są prostopadłe i skośne do osi jezdni, mają być zamienione 
na równoległe. Spowoduje to spadek liczby miejsc parkowania. Jest to pomysł jak najbardziej szkodliwy. Już w tej 
chwili jest tam problem z parkowaniem z racji bliskości Starego Browaru. Samochody już obecnie w sporej części nie 
przestrzegają istniejącego parkowania równoległego. Wprowadzenie go na większym obszarze może się jeszcze gorzej 
skończyć niż przebudowa Szamarzewskiego od Wawrzyniaka do Kraszewskiego. - tam również ZDM z Radą Osiedla 
chciał wprowadzić parkowanie równoległe wbrew woli mieszkańców. Skończyło się to tylko niepotrzebną kłótnią i 
przedłużeniem przebudowy. Stąd proponuje zostawienie obecnego parkowania z opcją przesunięcia parkujących 
samochodów na ulicę wraz z przebudową ulicy Rybaki i Łąkowej na jednokierunkową. Dzięki temu zwolni się 
chodnik, a jednocześnie nie znikną miejsca parkingowe. 
Drugi pomysł, który mnie się nie podoba, to zaproponowany przez Państwa zmiany na al. Marcinkowskiego- otwarcie 
ulicy między św.Marcinem a Podgórną oraz przywrócenie lewoskrętu z al.Marcinkowskiego w kierunku 27 Grudnia. 
Sądzę, że oryginalna propozycja ZDM była lepsza. Wasza propozycja jest o tyle dziwna, że reszta waszych poprawek 
uspokaja ruch w centrum a ta jedyna działa wręcz odwrotnie. Utrzymanie przejazdu al.Marcinkowskiego i samego 
lewoskrętu spowoduje utrzymanie tranzytu przez centrum miasta. W takim wypadku przebudowa św. Marcina jest 
niepotrzebna. Kto będzie tam chodził i odpoczywał na ławkach jeżeli tak jak obecnie będzie przejeżdżał tam sznur 
samochodów, które omijają al. Niepodległości.  
 
Z poważaniem 
 
Krzysztof Sparty 
 
Poznańska Masa Krytyczna <pmkrytyczna@gmail.com> 9 września 2015 r. 10:39 
Do: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
 



W uzupełnieniu do uwag przesyłam odrębnie grafikę wskazaną w adresie internetowym oraz przykład śluzy z 
Edynburga - jak widać, jak ona sporo większa od wymiaru pojedynczego roweru, przez możliwe są manewry wewnątrz 
śluzy, nawet większymi pojazdami typu tandem czy cargo. Dodatkowo także zdjęcia pasów rowerowych na wprost. 

Kamila Sapikowska 

 
 
Julia Kulczyńska <sentozlo@gmail.com> 8 września 00:08 
Do: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
 
Dzień Dobry, zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy w obecnym projekcie rozszerzenia strefy tempo 30 ujęty jest 
kontrapas po stronie zachodniej placu Wielkopolskiego? Jeśli nie jest ujęty taki plan, proszę o rozpatrzenie go w 
ramach zgłaszanych uwag i sugestii. Uważam, że ulica jest w tym miejscu na tyle szeroka, że miejsce dla kontrapasu się 
tam znajdzie. Dziś już często obserwuje rowerzystów, którzy często łamią przepisy w tym miejscu i poruszają się pod 
prąd. Aktualnie w tym miejscu brakuje łatwego przecięcia ulicy Solnej w stronę Wzgórza św. Wojciecha i Cytadeli, 
wschodnia część placu wyłożona kocimi łbami nie jest najlepszym rozwiązaniem dla miejskich rowerzystów. W razie 
wątpliwości chętnie dodam więcej argumentów. Z sąsiedzkim pozdrowieniem ze Wzgórza św. Wojciecha, Julia 
Kulczyńska 
 
 



Poznańska Masa Krytyczna <pmkrytyczna@gmail.com>  8 września 2015 r. 16:50 
Do: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
 
Dzień dobry, 

poniżej zamieszczamy nasze uwagi dotyczące zmian w projekcie podobszarow II i III strefy t30 w Poznaniu. 
1. Bardzo cieszymy się, że kończy się etap uzgadniania projektu, gdyż opóźnienie we wdrażaniu strefy t30 
w śródmiesciu jest już kilkuletnie, co skutuje negatywnym odbiorem społecznym, nie tylko ze strony osób 
sprzyjających uspokojeniu ruchu (brak oczekiwanych zmian), ale i osób przciwnych projektowi (poczucie, że co rusz 
ktoś im coś odbiera).  

2. Cieszymy się, że kontrapas w Ratajczaka powstanie już od Starego Browaru, kluczowe jest sprawne 
przeprowadzenie ruchu rowerowego w celu wjazdu na ten pas ruchu. Zaprezentowany projekt skrzyżowania nie 
obejmuje zmian dotyczących ulicy Kościuszki w podobszarze IV. Z pewnością pojawi się wówczas kontrapas 
prowadzący do już istniejącego odcinka w podobszarze I (od Św. Marcina), a prowadzący od pasa rowerowego na 
Krakowskiej. Integracja kontraruchu rowerowego na tej ulicy jest bardzo istotna ze względu na alternatywę wobec 
ruchliwej Niepodległości (przynajmniej do czasu jej uspokojenia, np. po oddaniu do ruchu ulicy Roosevelta). Dlatego 
konieczne jest jednoczesne przeprowadzenie prac na tym skrzyżowaniu z uwzględnieniem planowanego kontrapasu - 
prezentowana organizacja ruchu będzie wówczas nieaktualna.  
konieczna jest poprawa warunków poruszania się rowerzystów na odcinku Kościuszki między Ratajczaka 
a  Półwiejską. Pomijając kuriozalne rozwiązania polegające na prowadzeniu roweru pieszo odcinek ten jest mało 
przyjazny do jazdy jezdnią ze względu na duże prędkości rozwijane przez kierowców oraz wykonywane przez nich 
częste zmiany pasa ruchu. W chwili obecnej zarówno jazda zgodnie z kierunkiem ruchu, jak i dla ruchu przeciwnego 
jest bardzo utrudniona. Naszym zdaniem należy zmniejszyć liczbę pasów ruchu na omawianym odcinku i wprowadzić 
kontrapas w jezdni, dzięki czemu odciążony zostanie chodnik dla pieszych. Również sam chodnik powinien zostać 
poszerzony, dzięki czemu będą mogli się nim poruszać wszyscy piesi w obu kierunkach, także ci z szerszymi wózkami 
dziecięcymi. Wlot kontrapasu na skrzyżowanie z Ratajczaka powinien prowadzić najkrótszą drogą w kontrapas na 
Kościuszki za skrzyżowaniem, bez konieczności wielokrotnego pokonywania przejazdów i oczekiwania na zielony 
sygnał. W chwili obecnej mamy dwa pasy do skrętu na parking przy Starym Browarze: naszym zdaniem powinien do 
wjazdu na parking prowadzić jeden pas, dzięki czemu zmniejszona zostanie prędkość przy przejeździe przez przejścia 
dla pieszych i na samym wjeździe do parkingu (obserwuje się tam bardzo szybkie przejazdy samochodów, często ze 
skrajnego prawego pasa ruchu prowadzącego na wprost). W innych podobnych obiektach handlowych do bramek 
parkingu prowadzi jeden pas, rozszerzający się dopiero bezpośrednio przed szlabanami, co uspokaja ruch.  
Na Kościuszki jadąc od Taczaka ruch zgodny w głównym kierunkiem powinien być prowadzony jednym pasem 
z końcowym odchyleniem skrętu w prawo. Możliwe jest zastosowanie krótkiego pasa rowerowego kierującego na 
wprost, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo rowerzystów kontynuujących jazdę ulicą Kościuszki 
(https://cdn1.vox-cdn.com/thumbor/cdQC6V5I_mZ2j3P9HaFHKdi3KgQ=/800x0/filters:no_upscale()/cdn0.vox-
cdn.com/uploads/chorus_asset/file/3960136/dutch-junctionW.jpg). Zastosowanie małej wyspy oddzielającej kontrapas 
zawęzi wlot na skrzyżowanie. 
Kluczowe jest sprawne przeprowadzenie ruchu już z ulicy Niezłomnych, zwłaszcza zachowanie pierwszeństwa i 
bezpieczeństwa dla rowerzystów jadących na wprost w kontrapas. Tu korzystne byłoby również zastosowanie skrętu w 
prawo w formie podobnej do tej na grafice https://cdn1.vox-
cdn.com/thumbor/cdQC6V5I_mZ2j3P9HaFHKdi3KgQ=/800x0/filters:no_upscale()/cdn0.vox-
cdn.com/uploads/chorus_asset/file/3960136/dutch-junctionW.jpg, dalszy ruch na wprost biegłby na jezdni. Skręt w 
prawo byłby podporządkowany ruchowi na wprost. Dla skręcających rowerami z Kościuszki w kontrapas konieczny 
azyl (np. bike-box do skrętu na dwa lub podobny azyl do oczekiwania na moment ewakuacji). Z tego powodu mała 
wyspa powinna powstać na skraju łuku skrętu w prawo, co zawęzi pas ruchu i zapobiegnie nadmiernej prędkości.  

2. Przejazd Strzelecka - Podgórna. 
Przy zachowaniu ruchu kołowego wyniesienie powierzchni skrzyżowania Krysiewicza - Szymańskiego - Strzelecka. 

3. Parkowanie skośne na Św. Marcinie: 
Możliwe pozostawienie parkowania skośnego pod warunkiem zabezpieczenia chodnika przed  parkującymi pojazdami. 
Obecnie brak tam ochrony szerokości chodnika, samochody parkują kołami stycznie do krawężnika, przez co przód 
pojazdu przed przednią osią zachodzi na chodnik. Skutkuje to zabraniem z chodnika pasa o szerokości do ok. 0,5 m, co 
na całej długości parkingu daje kilkadziesiąt metrów kwadratowych zabranych pieszym. Przy duzym ruchu 
dwukierunkowym między Placem Wiosny Ludów a Al. Marcinkowskiego jest to strata niedopuszczalna. Jednocześnie 
widać na zdjęciach, że za tylnym zderzakiem pozostaje miejsce puste do linii wyznaczającej powierzchnię parkingu. 



 
 

Konieczne zastosowanie ograniczników, analogicznych jak na Taczaka czy Szamarzewskiego, które ukrócą presję 
parkingową na chodnik. Warto rozdzielić ciąg parkingowy stojakami rowerowymi, tak aby sklepy były dostępne dla 
rowerzystów (gęsto zaparkowane samochody oddzielają najczęściej murem nie do przejścia, co skłania rowerzystów do 
jazdy chodnikiem do celu podróży). 

Warto także rozważyć parkowanie równoległe z kontrapasem biegnącym przy chodniku. Dzięki temu dostępne są cele 
podróży w postaci sklepów, a pas parkingowy separuje ruch rowerowy od samochodowego. Przewyższenie Św. 
Marcina jest niższe niż przewyższenie Ogrodowej, podobne do Podgórnej, nie będzie więc stanowić przeszkody dla 
ruchu rowerowego. Oczywiście nawierzchnia wymaga poprawy. 
 
4. Wyeliminowanie ruchu tranzytowego przez ul. Masztalarską: 
Jedno z koniecznych przecięć tranzytu. Wymaga jednocześnie prac nad łatwiejszym przejazdem przez tory 
tramwajowe, dziś w fatalnym stanie przebieg drogi przez szyny, zarówno na wprost, jak i dla skręcających w prawo. 
Konieczne zabezpieczenie bezpieczeństwa ruchu pieszego, zwłaszcza dla idących od skweru Wilhemiego na 
targowisko i odwrotnie (problem zasłaniania przez parkujące samochody, takze poza wyznaczonymi miejscami). 
Najkorzystniejsze byłoby przecięcie ruchu w obu kierunkach, tak aby ulica stanowila przedłużenie placu. Warto 
rozważyć wyniesienie powierzchni ulicy w celu przeprowadzenia tam ruchu pieszego od placu. 
Korzystne byłoby zalegalizowanie zawracania na Wolnicy (dziś tylko skręt w Św. Wojciecha), gdzie i tak wielu 
kierowców nielegalnie wykonuje ten manewr (po przecięciu tranzytu nie będzie możliwy wyjazd na Solną 
z Marcinkowskiego w kierunku Niepodległości). 

5. Kontrapas Marcinkowskiego: 
Zastanawiamy się, czy nie dopuścić po prostu ruchu rowerowego pod prąd bez kontrapasu na tym odcinku 
Marcinkowskiego, dzięki czemu możliwe byłoby zwiększenie peronu przystanku (trudno się tam poruszać, gdy 
przyjeżdża wypełniony tramwaj, a na samym przystanku jest sporo pasażerów). Kontrapas musiałby mieć określoną 
szerokość, z ktorej można by trochę odzyskać na peron (na projekcie brak wymiarów, więc trudno wypowiedzieć się 
jednoznacznie). 
 
6. Kontrapas rowerowy na ulicy Ogrodowej od ul. Piekary: 
Nie jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania. Uważamy, że korzystniejsze i bezpieczniejsze (zwłaszcza w warunkach 
jesiennych i zimowych) jest przeprowadzenie ruchu rowerowego ulicą Krysiewicza w stronę Placu Wiosny Ludów - 
mniejsze nachylenie, bardziej przyjazna nawierzchnia. Kontynuacja jazdy rowerem od Półwiejskiej do Strzeleckiej jak 
najbardziej, w Ogrodowej proponujemy dopuszczenie ruchu rowerów bez kontrapasu i pozostawienie części miejsc 
parkingowych po prawej stronie ulicy. 

7. Kontrapas Masztalarska: 
Zmiana pozytywna, zamiast tablic uchylnych proponujemy zastosowanie separatorów o wysokości do 10 cm dla 
zabezpieczenia łuku kontrapasu. Analogicznie należy zabezpieczyć łuk Kramarskiej (naprzeciw Mexican) dla 
kontraruchu rowerowego od 23 Lutego - dziś powszechne jest ścinanie zakrętu przez kierowców oraz parkowanie tuż 
przed zakrętem ulicy po lewej stronie (zagrożenie czołowego wjazdu rowerzysty na stojący pojazd lub zderzenia 
z pojazdem z naprzeciw). 
 
8. Dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku przy ulicy Podgórnej: 
Po wejściu w życie nowelizacji rozporządzeń dot. znaków i sygnałów nie będzie możliwa kombinacja znaków C-16 
z T-22. Zdecydowanie jesteśmy przeciwni obchodzeniu tego przepisu poprzez umieszczenie tabliczki z napisem 
"dopuszczony ruch rowerowy". Ruch w obu kierunkach powinien być prowadzony w torze tramwajowym.  
W ulicy Podgórnej należy dopuścić ruch rowerów  w torach tramwajowych, podobnie jak na Strzeleckiej w stronę 
Krakowskiej.  

9. Kluczowe jest takie ustawienie barierek na wylotach ulic ze Starego Rynku, aby ruch rowerowy nie był blokowany 
przez parkujące pojazdy, np. Paderewskiego/Sieroca, Woźna/Ślusarska, Wroniecka/Kramarska, które omijają strefę 



parkowania. Zwracamy także uwagę na kierowców przejeżdżających chodnikiem za barierki. 
 

W załączeniu przesyłamy także nasze uwagi przesłane do ZDM w ramach konsultacji prowadzonych w 2014 roku 
(komentarz Rady Osiedla: ze względów na to, że uwagi zostały przesłane do ZDM 12.06.2014 r., nie przekazujemy ich 
Państwu ponownie) 

Kamila Sapikowska	
Poznańska Masa Krytyczna 
601 470 363 
 
Artur Sparty <assp07@gmail.com> 3 września 2015 18:36  
Do: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
 
Witam Serdecznie, 
szkoda, że wraz z wprowadzaniem "Strefy Tempo 30" zostaną zmienione miejsca typu skośnego czy prostopadłego na 
równoległe. Chodzi mi o miejsca parkingowe na ulicach Rybaki, Kwiatowa, Kopernika i Łąkowa. Mieszkam w tej 
okolicy, już teraz zaparkowanie na tych ulicach w godzinach popołudniowych graniczy z cudem. A zamiana sposobu 
parkowania, w ogóle uniemożliwi parkowanie w okolicy mojego miejsca zamieszania.  Zmusi Nas do parkowania 
samochodu 20 - 30 minut spaceru od domu. Strefa 30 zamiast rozwiązywać problemy mieszkańców, powiększy je w 
jeszcze większym stopniu. A w końcu doprowadzi do konfliktów jak w czasie remontu ulicy Szamarzewskiego. 
 
 
Proponowałbym następujące zmiany: 

• zamiana ulic Łąkowa i Rybaki w jednokierunkowe. Ulica Łąkowa w kierunku Strzeleckiej, a ulica Rybaki na 
odwrót 

• pozostawienie aktualnego sposobu parkowania 
• zrobienie części miejsc tylko dla mieszkańców, na wzór "niebieskich" miejsc parkingowych w Pradze. 

Niestety większość osób parkujący w okolicach to klienci Starego Browaru, a nie mieszkańcy. 
Pozdrawiam  
Artur Sparty 
 

Zuzanna Jarczyńska <zjarczynska@gmail.com> 2 września 2015 14:55  
Do: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
 
Witam serdecznie, 
 
Jestem mieszkanka kamienicy na ul. Ratajczaka przy WSA i bardzo podoba mi sie projekt przedstawiony na www. 
bardzo cieszy mnie wprowadzenie STREFY 30, kontrapasu rowerowego i zwezenie ulicy do 1 pasa. Moze w koncu 
bedzie mozna sie wyspac w nocy :-) 
A gdyby wprowadzic jeszcze progi zwalniajace, to moze przestalyby po nocach ujezdzac te imprezowe biale 
limuzymy!! 
 
Dziękuję i całym sercem popieram projekt 
 

bartoszdeskiewicz@interia.pl <bartoszdeskiewicz@interia.pl> 2 września 2015 14:40  
Do: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
 
Popieram projekt strefy, proszę o prace uspokajające ruch samochodowy na dalszym odcinku ul. garbary w kierunku 
Cytadeli, gdzie znajdują się budynki mieszkalne. 
 
JR <j.ruminiecka@gmail.com> 2 września 2015 10:09  
Do: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
 
Dzień dobry, 
Jestem mieszkanką Starego Miasta i przesyłam zapytania- sugestie do zaproonowanych zmian. 
Na mapie nie znalazłam informacji, czy na ul. RATAJCZAKA pojawią się podwyższone przejścia dla pieszych i 
spowalniacze (tj. progi), co jest wskazane ze względu na łamanie ograniczeń predkości przez motocyklistów i 
kierowców-rajdowców rozpędzających auta nawet na krótkich dystansach do nieprzepisowych prędkości. Dzieje sie tak 
m.in. na odcinku od ul Taczaka do Ogrodowej. 
Stąd drugie pytanie o instalację sygnalizacji świetlnej włączajacej czerwone światło, gdy zbliża się pojazd z nadmierną 
prędkością. 



Trzecie pytanie jest odnośnie zazieleniania obszaru zmian. Posadzenia drzew po lewej stronie ulicy Ratajczaka i 
odnowienia drzewostanu po prawej. Może zamiast rozszerzać za nr 14 ulice do 3 pasów ruchu postawić tam gazon z 
roślinami i ławeczki takie jak na skrzyżowaniu ul. Taczka z Ratajczaka? Jestem kierowcą i rowerzystką- niebezpiecznie 
wygląda dla mnie kontrapas rowerowy, który wyłania się z zaparkowanych aut na wysokości Ratajczaka 14, nie 
rozszerzanie tam pasów jazdy zwiększy bezpieczeństwo. 
Proszę też o informację o wymianie oświetlenia ulicznego. Obecne, umieszczone na elewacjach budynku lampy w nocy 
powodują że w mieszkaniach jest jasno. Lepszym i bardziej estetycznym rozwiazaniem są latarnie uliczne. 
Ostatnie pytanie, czy jest szansa na zmianę nawierzchni ulicy na taką, która posjada właściwości wytłumiające. 
Największym utrapieniem jest nadmierny ruch aut, hałas który całą dobę nie pozwala poczuć sie w mieszkaniach 
komfortowo, smród spalin. Dlatego apel o jak największe ograniczenia ruchu aut oraz o zwiększanie obszarów zieleni. 
Proszę też o informację czy prace nad wprowadzaniem zmian rozpoczną się jeszcze w tym roku? 
Pozdrawiam 
Julia Ruminiecka 
 
Tomasz Genow <bambasa@wp.pl> 20 sierpnia 2015 13:20  
Do: Osiedle_Staremiasto <Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl> 
 
Na ul. Szkolnej powinien zostać ustanowiony deptak - od Podgórnej lub od Jaskółczej. Jest to uliczka z dużym ruchem 
pieszym zmierzającym z Półwiejskiej na Stary Rynek. Deptak na Wrocławskiej nie załatwia sprawy, gdyż nadal duża 
część przechadzających się wybiera Szkolną. Deptak będzie lepiej chronił pieszych niż strefa zamieszkania. 
 
Nie należy rezygnować z przecięcia tranzytu Al. Marcinkowskiego, gdyż jest to najlepszy sposób na uspokojenie ruchu 
na Św. Marcinie oraz na samych Alejach. Kontrapas, który byłby dany w zamian, nie spełnia takiej roli. Jest to być 
może odważna propozycja, ale projekt strefy tempo 30 musi być odważny. 
 
Pozdrawiam, T. Genow 
 
 
grzegorz.dehmel <grzegorz.dehmel@vp.pl> 20 sierpnia 2015 10:00  
Do: "Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl" Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
Witam, 
Poniżej przesyłam swoje uwagi, a propo zmian jakie miały by nastąpic w centrum Poznania 
 
- Poszerzenie chodnika na ul. Półwiejskiej pomiędzy Królowej Jadwigi i Krakowską, kosztem jednego pasa ruchu 
 
Obecne nateżenie ruchu oraz ilośc samochodow jaka porusza sie po Pozaniu zwlaszcza w tamtej okolicy spowoduje 
zwiększony ruch i korki, w okolicy mamy browar z którego dużo aut wyjeżdża, dodatkowo dwa hotele i bardzo dużo 
biur, dodatkowo należy nadmienic że w przygotowaniu jest kolejna inwestycja i będą budowane dwa nowe biurowce 
umiejscowione po między hotelem Poznan a Andersia Tower  
- dodatkowe przejście dla pieszych na ul. Krakowskiej przed skrętem w ul karmelicką ( w załaczniku na czerwono 
zaznaczone) 
 
Przejście umiejscowione na łuku drogi jest bardzo niebezpieczne, na ul krakowskiej mamy duży ruch samochodów, 
czesto jadą one szybko ponieważ rozpędzone od browaru nie raz przekraczają dozwoloną prędkosc, tj łuk drogi, od 
strony kościoła ograniczona widocznosc zarowno dla pieszych jak i kierowcow poniewaz rosna kasztany, kiedys juz 
było przejscie kilka metrow dalej (w załączniku na zielono zaznaczone) i czesto dochodzilo do wypadkow i potrącen 
pieszych) dlatego przesunięto je jeszcze dalej od zakrętu na ul. Krakowskiej. 
 



 
 
pozdrawiam 
Grzegorz Dehmel 
 
 
Rafał Brodziak <rafal@brodziak.net> 20 sierpnia 2015 11:42 
Do: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 
 
Szanowni Państwo,  

W ramach przedstawionego na stronie http://staremiasto.poznan.pl/home/strefa-tempo-30-etap-ii-i-iii/ projektu 
koncepcyjnego II i III etapu strefy Tempo 30. Chciałbym zasugerować wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na 
ulicy Ogrodowej w kierunku od ul. Ratajczaka do ul. Piekary oraz na ulicy Piekary w kierunku od ul. Ogrodowej do ul. 
Św. Marcin. Wymagałoby to: 

·        wprowadzenia nakazu skrętu w prawo z ulic Krysiewicza i Ogrodowej na skrzyżowaniu z ul. Piekary,  
·        wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Piekary w stronę od ul. Ogrodowej do ul. Św. Marcina,  
·        zakaz skrętu w prawo na skrzyżowaniu ul. Św. Marcin/Piekary.  
 
Zwolniony pas ruchu na ulicach Ogrodowej oraz Piekary, należałoby przeznaczyć pod miejsca parkingowe oraz 
kontrapasy rowerowe. Liczba uzyskanych miejsc parkingowych nie tylko zrekompensowałyby miejsca likwidowane 
przez kontrapas rowerowy na ulicy Ogrodowej od ul. Piekary do ul. Półwiejskiej, a nawet znacząco zwiększyłaby się 
ilość miejsc postojowych w tym rejonie miasta. ( Proszę zauważyć, że na ulicy Piekary praktycznie dostępne są tylko 
prywatne parkingi!). 

 
Przedstawione rozwiązanie pozwoliłoby na eliminację ruchu tranzytowego na ulicach centrum Starego Miasta. 
Propozycja to w pełni wpisuje się w założenia strefy tempo 30 oraz słusznie określone przez Państwa: „potrzeby 
ograniczenia redukcji miejsc postojowych na ul. Ogrodowej” oraz „konieczności poprawy bezpieczeństwa na ul. 
Krakowskiej i Ogrodowej, konieczne realne uspokojenie ruchu, wyniesione przejścia dla pieszych czy zwężenia pasów 
ruchu”. Pragnę także zauważyć, że koncepcja ta wpisuje się w ogólniejsze założenie, że na większości ulicy w centrum 
Poznania został wprowadzony ruch jednokierunkowy.  



 
Z poważaniem,  
Rafał Brodziak,  
Ul. Ogrodowa 14a/15, 
61-821 Poznań 
 
 
 

2. Uwagi z portalu społecznościowego Facebook 
 
Wittchen Jakub  
Znaki i ograniczenia nie działają na kierowców. Rodak ma w poważaniu innego rodaka, niestety. Podniesienie przejść 
dla pieszych to jedne skuteczne ograniczenie prędkości:) 
 
Marcin Przybyła  
Pomysł rozszerzenia strefy 30 to kolejny absurd. Zwiększa to emisje spalin. Powoduje korki. Czy nie lepiej pomyśleć o 
rozbudowanie normalnych ścieżek rowerowych. Wystarczyło by to zrobić w formie wymalowania odpowiednich 
pasów. Wprowadźmy też obowiązek kart rowerowych ( z porządnym państwowym egzaminem), edu 
 
Mariola Tomaszkiewicz  
Zostawmy przelotowe ulice tak jak są ,wprowadżmy zakaz jazdy na Starym Mieście w okolicach Starego Rynku na 
starych pięknych uliczkach .Powinny być wprowadzone karty mieszkańców Starego Rynku i okolic i tylko oni mieliby 
prawo wjazdu.Rada Starego Rynku powinna zająć się ciszą nocną i zakazem sprzedaży alkoholu po północy .Są na 
Wrocławskiej bary i sklepy sprzedające alkohol 24 godziny. 
 

Ireneusz Dudziak  
chyba zmniejszenia .... i tak się stoi w korku z zawrotną szybkością 10 km/h już nie ma na co wydawać pieniędzy ??? 
 

Gut Maciej  
Dodatkowo proponuje ulicę rybaki od kwiatowej do krakowskiej zrobić jednokierunkową (od kwiatowej do 
krakowskiej) oraz łąkowa na równoległym fragmencie w stronę przeciwną) 
 

 
 
 



UCHWAŁA NR VII/46/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 24 września 2015 r. 
 

 

w sprawie wskazania lokalizacji do wprowadzenia pilotażowych rozwiązań dot. miejsc 

parkingowych dozwolonych wyłącznie dla mieszkańców (osób posiadających 

identyfikator mieszkańca SPP). 
 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 8 pkt. 3 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta 

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

Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 
                                                                  
 

§ 1 

1. Wskazuje się lokalizacje do wprowadzenia pilotażowych rozwiązań dot. miejsc parkingowych 

dozwolonych wyłącznie dla mieszkańców (osób posiadających identyfikator mieszkańca SPP), 

stanowiące załącznik do uchwały. 

2. Proponuje się, aby weryfikacja uprawnienia do parkowania prowadzona była za pomocą 

posiadanego przez kierowcę identyfikatora na dany sektor SPP. 

3. Miejsca parkingowe dla mieszkańców powinny stanowić 30% do 50% miejsc parkingowych we 

wskazanych lokalizacjach. 

4. Wyznaczone miejsce powinny być dostępne wyłącznie dla mieszkańców przez całą dobę. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Osiedla  
 
 

                                                                                                                   (-)  Andrzej Rataj 
                      
                                                                               



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
  

 

 

w sprawie wskazania lokalizacji do wprowadzenia pilotażowych rozwiązań dot. miejsc 

parkingowych dozwolonych wyłącznie dla mieszkańców (osób posiadających 

identyfikator mieszkańca SPP). 

 

 

Podczas spotkania w Wydziale Transportu i Zieleni 24 czerwca br. z przedstawicielami Urzędu 

Miasta Poznania (m.in. Zarządu Dróg Miejskich), ustalono, że podjęte zostaną pracę nad 

utworzeniem miejsc parkingowych wyłącznie dla mieszkańców, po przedstawieniu przez Radę 

Osiedla Stare Miasto propozycji miejsc do przeprowadzeniu pilotażu. W związku w powyższym, po 

przeprowadzonych pracach w Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji uzgodniono 

stanowisko Osiedla w niniejszej sprawie 

W związku z powyższym oraz z § 8 pkt. 3 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącymi,  

że do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie lokalnych dróg, 

chodników i parkingów, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

 

 Wnioskodawca 

 Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 

(-)Zbigniew Burkietowicz 

 
                                                                                                                 

                                                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr VII/46/II/2015 
Rady Osiedla Stare Miasto 
z dnia 24 września 2015 r. 

 
 
 

 
Lokalizacje do wprowadzenia pilotażowych rozwiązań dot. miejsc parkingowych 

dozwolonych wyłącznie dla mieszkańców (osób posiadających identyfikator mieszkańca SPP):  

 

1. al. Marcinkowskiego (od. ul. 27 Lutego do ul. Solnej) 

2. ul. Długa/ ul. Ogrodowa (od ul. Strzeleckiej do ul. Piekar); 

3. ul. Garbary; 

4. ul. Kościuszki (wsch. odcinek ul. T. Kościuszki na odcinku Fredry-Św. Marcin); 

5. ul. Kwiatowa (część miejsc na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Rybaki; 

6. ul. Łąkowa (część miejsc na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Kwiatowej); 

7. ul. Nowowiejskiego (od Alei Niepodległości do ul. Młyńskiej 23); 

8. ul. Rybaki; 

9. ul. Święty Wojciech (podwórze ul. Działowa/Wolnica/Św. Wojciech); 

10. ul. Zielona (odcinek od ul. Strzeleckiej do ul. Podgórnej); 
 
 
 

 

 


