
UCHWAŁA NR  15/II/2015 

ZARZĄDU OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 21 stycznia 2016 r. 
 

w sprawie zaopiniowania koncepcji zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Wolności 

 

Na podstawie § 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, w związku z § 1 uchwały 

nr III/10/II/2015 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia 

Zarządu do wydawania opinii oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji 

technicznej, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Opiniuje się pozytywnie koncepcję zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Wolności. 

2. Uwagi dotyczące zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Wolności stanowią załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla  

 

Maria Sokolnicka-Guzek 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

ZARZĄDU OSIEDLA STARE MIASTO 
  

 

w sprawie zaopiniowania koncepcji zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Wolności 

 

Na spotkaniu 8 stycznia br. Zarząd Dróg Miejskich zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w 

sprawie zaopiniowania koncepcji zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Wolności.  

 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 i § 1 uchwały nr III/10/II/2015 Rady Osiedla Stare 

Miasto z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wydawania opinii oraz zgłaszania 

propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej, stanowiącym, że Rada upoważnia Zarząd do 

wydawania opinii i rozpatrywania spraw należących do kompetencji Rady, jeżeli zachodzi uzasadniona 

obawa, iż sprawa może zostać nierozpatrzona terminowo, ze względu na planowany termin kolejnej sesji 

Rady Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla  

 

    Maria Sokolnicka-Guzek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały nr15/II/2015 
Rady Osiedla Stare Miasto 
z dnia … styczeń 2015 r. 

 
 

 
Uwagi dotyczące zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Wolności  
 
Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 8 stycznia 2016 r. z przedstawicielami Zarządu Dróg 
Miejskich przedstawiamy uwagi do koncepcji organizacji ruchu od skrzyżowania ulic al. 
Marcinkowskiego / Podgórna / Paderewskiego / Plac Wolności przez ul. Ratajczaka / 27 Grudnia / 
3 Maja do skrzyżowania 27 Grudnia / Gwarna. 
 
Pozytywnie opiniujemy plan wprowadzenia nowej organizacji ruchu w tym rejonie, jednocześnie 
rekomendując realizację projektu zaproponowanego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Poniżej 
przedstawiamy uwagi do rekomendowanej przez Komisję Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji 
Rady Osiedla Stare Miasto propozycji MIR. 
 

Konieczne jest uspokojenie ruchu w rejonie Placu Wolności oraz przyzwyczajenie 
mieszkańców do zmian, które nadejdą wraz z gruntowną przebudową okolic w ramach programu 
rewitalizacji „Poznań - Centrum od Nowa”. Projekt zaproponowany przez Miejskiego Inżyniera 
Ruchu naszym zdaniem w większym stopniu zbliża się do docelowej organizacji ruchu przy Placu 
Wolności. Dodatkowo projekt autorstwa Zarządu Dróg Miejskich naszym zdaniem wprowadza 
zbyt skomplikowane rozwiązania dla rowerzystów, zwłaszcza w obszarze skrzyżowania Plac 
Wolności/Ratajczaka/27 Grudnia/3 Maja. 
 
Uważamy projekt MIR za projekt preferowany, gdyż rozwiązuje on w całości problem kontrapasa 
rowerowego znajdującego się obecnie na chodniku. Projekt ZDM rozwiązuje ten problem tylko do 
skrzyżowania ul. Ratajczaka i 27 Grudnia, pozostawiając na ulicy 27 Grudnia złe rozwiązanie 
powodujące konflikt z pieszymi. 
 
Popieramy przedstawione w projekcie MIR rozwiązanie polegające na wydzieleniu 
dwukierunkowej drogi rowerowej (wraz z możliwością przejazdu bezpośrednio na wprost z ulicy 
Paderewskiego) i skierowanie ruchu samochodowego na pas południowy na odcinku od al. 
Marcinkowskiego do ul. Ratajczaka. Dobrym rozwiązaniem jest również wspólny pas dla 
samochodów i rowerów oraz kontrapas, czyli propozycja z projektu MIR dla ulicy 27 Grudnia od 
ul. Ratajczaka do Kantaka.  
 
W projekcie MIR na ulicy 3 Maja znajduje się śluza rowerowa, naszym zdaniem zbędna, 
szczególnie w przypadku likwidacji sygnalizacji świetlnej. W tym miejscu proponujemy wspólny 
pas samochodowo-rowerowy kierujący na wprost w ulicę Ratajczaka. 
 
Jednocześnie pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw dla umieszczania miejsc parkingowych 
na chodniku przy Placu Wolności (strona południowa). Występujące w tym miejscu koperty 
powinny zostać zlikwidowane, bądź pozostawione na jezdni poprzez przesunięcie (na krótkim 
odcinku przy skrzyżowaniu) pasa ruchu bliżej torowiska i drogi rowerowej. 
 
Wnosimy również o budowę przejścia dla pieszych po południowej stronie przystanku na al. 
Marcinkowskiego, czyli stworzenie możliwości bezpośredniego dojścia z przystanku do Galerii 
MM. Opcjonalnie rozważyć należy wprowadzenie strefy zamieszkania m.in. w rejonie obu 
przystanków na al. Marcinkowskiego i Galerii MM, aby umożliwić przechodzenie przez ulicę w 



dogodnym miejscu bez konieczności tworzenia nowych przejść dla pieszych. Podobna sytuacja 
ma miejsce na przystanku Plac Wolności, gdzie zgodnie z PLANTAP sugerujemy umożliwienia 
dojścia na przystanek z obu jego krańców.  
 
Dodatkowo prosimy o ograniczenie stosowania farby na jezdni. Zamiast malowań, stosowana 
powinna być zieleń, np. w donicach, mała architektura, a także inne rozwiązania które ograniczą 
malowanie znaków poziomych czy stosowanie nieestetycznych biało-czerwonych ograniczników. 
Sugerujemy również zwężenie pasów ruchu do szerokości minimalnych właściwych drogom klasy 
L przy prędkości projektowej 30 km/h, ograniczenie liczby pasów ruchu tam gdzie to możliwe 
(np. al. Marcinkowskiego przy płycie Placu Wolności oraz na ul. 3 Maja) oraz wprowadzenie na 
omawianym obszarze skrzyżowań równorzędnych. 
 
Ponadto prosimy o wytyczenie przejść dla pieszych na omawianym terenie jak najbliżej osi 
skrzyżowania, by droga przez przejście była jak najkrótsza i intuicyjna. Dodatkowo prosimy, by 
zastosowane znaki drogowe pionowe były małe i w minimalnej ilości.  
 
Widzimy również potrzebę skonsultowania proponowanych projektów organizacji ruchu z 
mieszkańcami. Konsultacje powinny zostać przeprowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich (np. 
poprzez stronę internetową ZDM). 
 

 

 


