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Notatka z wizji lokalnej 

 

Cel, miejsce i godzina wizji:  

• wizja lokalna dotyczyła tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka, pl. 

Wolności i ul. 27 Grudnia wprowadzonej w związku z przebudową ul. Święty Marcin 

realizowaną w ramach Projektu Centrum – etap I, 

• wizja lokalna odbyła się 11.12.2017 r. o godz. 10:00 na prośbę Rady Osiedla Stare Miasto. 

 

Uczestnicy wizji: 

1. Maria Sokolnicka-Guzek, Rada Osiedla Stare Miasto, 

2. Piotr Sokolnicki – mieszkaniec pl. Wolności 5, 

3. Łukasz Krokowski – Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Wydział Transportu i Zieleni, 

4. Grzegorz Bubulua – Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji, Poznańskie Inwestycje Miejskie, 

5. Dariusz Zych – Oddział ds. projektów śródmiejskich, Biuro Koordynacji Projektów i 

Rewitalizacji Miasta. 

 

Postulaty Rady Osiedla Stare Miasto: 

• dopuszczenie przejazdu na wprost z pl. Wolności w ul. 27 Grudnia i skierowanie w taki 

sposób głównego potoku ruchu, 

• dopuszczenie wjazdu w ul. Ratajczaka tylko dla mieszkańców, interesantów, 

przedsiębiorców i pojazdów dojeżdżających do budowy (Hotel Altus i planowana budowa 

w podwórzu pl. Wolności 6), 

• rozwiązanie problemu zawracania przy skręcie ul. Ratajczaka i ul. Święty Marcin. 

 

Argumentacja Rady Osiedla Stare Miasto: 

• notoryczne łamanie zasad obowiązującej organizacji ruchu w tym głównie jazda pojazdów 

na wprost z pl. Wolności w ul. 27 Grudnia, jazda pod prąd z ul. Ratajczaka od strony ul. 3 

Maja w ul. Ratajczaka w kierunku ul. Święty Marcin, 

• parkowanie pojazdów na miejscu wyznaczonym pod drogę rowerową w ul. Ratajczaka 

(między 27 Grudnia do ul. Święty Marcin), 
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• trudność w zawracaniu pojazdów przy skręcie ul. Ratajczaka i Św. Marcin w tym m.in. 

karetki pogotowia, 

• przyzwyczajanie do docelowej organizacji ruchu przewidzianej w ramach realizacji Projektu 

Centrum, gdzie ruch pojazdów i tramwajów będą odbywać się jednocześnie. 

 

Dodatkowe uwagi: 

• Maria Sokolnicka-Guzek i Piotr Sokolnicki wskazali na brak sensowności i niejasne 

oznakowanie, 

• Łukasz Krokowski poinformował, że obecne oznakowanie jest właściwe i zgodne 

z przepisami oraz że obecna organizacja ruchu jest kluczowa z punktu widzenia 

ograniczenia kolizji, 

• Łukasz Krokowski zasugerował także, aby rozważyć dokładniejsze oznakowanie objazdu 

prowadzącego druga stroną pl. Wolności w celu zmniejszenia ruchu na omawianym 

skrzyżowaniu, 

• najważniejsze jest uniknięcie kolizji tramwaju z innymi pojazdami, 

• stwierdzono, że łamanie przepisów wynika z ignorancji kierowców i jazdy na pamięć, 

• Grzegorz Bubula wskazał, że obecne rozwiązanie jest najbardziej optymalne, 

• Maria Sokolnicka-Guzek wskazała Grzegorzowi Bubuli na problem związany z dojazdem 

karetek dowożących dzieci do szpitala przy ul. Krysiewicza (w związku z obowiązującą 

tymczasową organizacją ruchu). 

 

Obserwacje z wizji  (czas trwania wizji ok. 25 minut): 

• sześć pojazdów złamało przepisy i przejechało na wprost z pl. Wolności w ul. 27 Grudnia, 

• dwa pojazdy wjechały w ul. Ratajczaka od strony ul. 3 Maja, 

• stwierdzono trudności w nawracaniu pojazdów dostawczych przy skręcie ul. Ratajczaka 

i ul. Święty Marcin, 

• pięć pojazdów zaparkowanych w miejscu przebiegu drogi rowerowej w ul. Ratajczaka 

(między 27 Grudnia do ul. Święty Marcin). 

 

Ustalenia: 

• Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu raz jeszcze przeanalizuje obowiązującą organizację 

ruchu i przekaże swoje stanowisko do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, 

które dalej przekaże stosowne informacje do Rady Osiedla Stare Miasto i Poznańskich 

Inwestycji Miejskich, 
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• Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta poruszy z właściwymi służbami (Policja, 

Straż Miejska) kwestie dot. intensyfikacji kontroli w omawianym obszarze. 

 

Załączniki: 

1. Fotografie: 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1.  

2. Filmy 1, 2, 3. 

 
Fotografie i filmy wykonano w dniu 12.12.2017 r., godz. 12:20-12:40.
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Fot. 1 i 1.1. Parkowanie na drodze rowerowej w ul. Ratajczaka.
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Fot. 2. Pojazd przejeżdżający po drodze rowerowej na wprost z pl. Wolności w ul. 27 Grudnia. 

 

 
 

Fot. 3. Jazda pod prąd ul. Ratajczaka z manewrem skrętu w lewo w ul. 27 Grudnia. 
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Fot. 4 i 4.1. Wjazd w ul. Ratajczaka od strony skrzyżowania z  ul. 3 Maja (odcinek zamknięty dla ruchu samochodów). 
 
 

 
 

 
 

Fot. 5 i 5.1. Jazda pod prąd ul. Ratajczaka z manewrem skrętu w lewo w ul. 27 Grudnia. 
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Fot. 5.2. Jazda pod prąd ul. Ratajczaka z manewrem skrętu w lewo w ul. 27 Grudnia. 
 

   
 

Fot. 6, 6.1, 6.2. Problem z manewrem zawracania w ul. Ratajczaka. 
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Fot. 7 i 7.1. Niedozwolony manewr zawracania w ul. Ratajczaka na skrzyżowaniu z 27 Grudnia i pl. Wolności. 
 


