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Poznań, 25.V.2016  

 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 16 

61-623 Poznań 

 

 

Dotyczy: Uniemożliwienie nielegalnego parkowania na ul. Fredry w rejonie Teatru Wielkiego oraz w 

innych lokalizacjach 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie problemu nielegalnego parkowania 

samochodów na chodniku przy ulicy Fredry w okolicach Teatru Wielkiego (pomiędzy al. 

Niepodległości i Mostem Teatralnym).  

Po obu stronach ulicy występuje powtarzający się problem parkowania samochodów na 

chodniku oraz na placu przed Teatrem Wielkim. Sytuację tę można zaobserwować zwłaszcza podczas 

wieczornych wydarzeń teatralnych, gdy zastawiane są będące wciąż w dobrym stanie chodniki 

(zdjęcia - załącznik 1). Sprawa jest o tyle pilna, iż nielegalne parkowanie ma miejsce również na 

świeżo wyremontowanym odcinku chodnika (chodnik po stronie północnej), a na nowym chodniku 

widać już pierwsze plamy oleju. 

Proponujemy fizyczne ograniczenie możliwości parkowania pojazdów z uwzględnieniem (tam 

gdzie jest to możliwe) zastosowania elementów takich jak donice, stojaki rowerowe, specjalne słupki 

z funkcją stojaka rowerowego (jak na załączniku 2) czy betonowe słupki np. w kształcie kuli (jak na 

załączniku 3). Elementy betonowe uniemożliwiające parkowanie mogłyby pojawić się przede 

wszystkim w najbliższej okolicy placu przed teatrem. Tam gdzie nie jest możliwe zastosowanie 

powyższych rozwiązań należy rozważyć montaż słupków tradycyjnych.  

 

Jednocześnie chcemy poddać pod rozwagę montaż podobnych przeszkód na innych ulicach 

zgłaszanych Radzie Osiedla przez mieszkańców, w tym między innymi: 

- ulica 23 Lutego przed placem po stacji benzynowej, gdzie obowiązuje zakaz parkowania 
(zdjęcie – załącznik 4), a w wielu przypadkach auta parkowane są nielegalnie na chodniku, 
proponujemy rozważenie montażu dodatkowych ławek lub donic; 

- chodnik przy początku ulicy Wieniawskiego (zdjęcie - załącznik 5) – potrzebna donica lub 
betonowa przeszkoda; 

- chodnik przy wjeździe do bramy w narożniku między ul. 23 Lutego a 3 Maja (Plac Cyryla 
Ratajskiego) – w poprzednim roku zamontowane zostały stojaki rowerowe mające 
uniemożliwić parkowanie, mimo to proceder nielegalnego parkowania wciąż ma miejsce, 
konieczne dodatkowe słupki lub stojaki (zdjęcie – załącznik 6); 

- jak również ulica Fredry od Okrąglaka do Kościuszki, strona południowa. 
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Korzystając z okazji przypominamy o uzgodnieniu dotyczącym słupków na ul. Kościuszki na 

wysokości Zamku (planowane finansowane z budżetu Rady Osiedla – rok 2014). W nawiązaniu do 

rozmowy pomiędzy panią Mirosławą Halilović z Zarządu Rady Osiedla i przedstawicielem Zarządu 

Dróg Miejskich panem Andrzejem Billertem (listopad 2015) informujemy, iż oczekujemy montażu 

słupków bez konieczności zmiany sposobu parkowania (obecnie praktykowane ukośne), zgadzamy się 

również na zastosowanie proponowanych słupków elastycznych. Prosimy o podanie przybliżonego 

terminu montażu uzgodnionych słupków. 

 

Osoba do kontaktu:  

Marcin Liminowicz 

Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji  

Członek Zarządu Rady Osiedla Stare Miasto 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

Parkowanie na chodniku przy ulicy Fredry w okolicach Teatru Wielkiego 
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ZAŁĄCZNIK 2 

Słupki z funkcją stojaka rowerowego 

 

  

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 3 

Betonowe słupki, kule betonowe 
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ZAŁĄCZNIK 4 

Parkowanie na chodniku - ul. 23 Lutego 

 

 

ZAŁĄCZNIK 5 

Parkowanie na chodniku - ul. Wieniawskiego 
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ZAŁĄCZNIK 6 

Parkowanie w narożniku między ul. 23 Lutego a 3 Maja 
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