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1 WPROWADZENIE	

1.1 Podstawa	opracowania	

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr IP.342-2.4.2017 z dnia 21.04.2017 roku, zawarta 
pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu a Instytutem Maszyn Roboczych i Pojazdów 
Samochodowych Politechniki Poznańskiej.  

1.2 Cel	i	zakres	prac	

Celem nadrzędnym podjętych prac było ograniczenie ruchu związanego z podróżami tranzytowymi przez 
obszar analizy oraz wprowadzenie rozwiązań redukujących prędkości przejazdu samochodów 
osobowych poszczególnymi ulicami rozważanej części osiedla. Dodatkowym celem było dążenie do 
zwiększenia, publicznie dostępnej przestrzeni parkingowej. W związku z tym, zakres prac, zdefiniowany 
także w umowie obejmował: 

• opracowanie trzech etapów/wariantów koncepcji organizacji ruchu wraz z ewentualnymi 
niezbędnymi elementami przebudowy układu transportowego w analizowanym rejonie, 

- zaproponowane rozwiązania powinny służyć celowi, jakim jest ograniczenie  
i uspokojenie ruchu samochodów osobowych, a przede wszystkim ruchu tranzytowego  
w przedmiotowym obszarze. Proponowane zmiany mogą obejmować zmiany kierunków 
ulic, zmiany przebiegu linii komunikacji zbiorowej czy zmiany relacji skrętnych na 
skrzyżowaniach, 

- propozycje zmian mogą odnoszą się także do ruchu pieszego i rowerowy oraz przebiegu 
linii komunikacji zbiorowej 

• zamodelowanie roboczych pomysłów oraz ich weryfikacja przy pomocy makroskopowego 
modelu ruchu aglomeracji poznańskiej, 

• ocenę wpływu proponowanych zmian na system transportowy aglomeracji poznańskiej, 
• szacunkowe wyznaczenie orientacyjnej wartości zaproponowanego rozwiązania. 

1.3 Obszar	analizy	

Obszar analizy określony w umowie to większa część obszaru osiedla Św. Łazarz w Poznaniu zawarta 
między ulicami Hetmańską (od południa), Reymonta (od zachodu), Grunwaldzką i Bukowską (od Północy) 
oraz torami kolejowymi (od wschodu). Obszar ten zaznaczono na Rys. 1. 
W granicach obszaru analizy (na jego skraju) znajdują się kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania 
aglomeracji poznańskiej ulice wchodzące w skład tzw. drugiej ramy komunikacyjnej tj. ul. Hetmańska i ul. 
Władysława Reymonta. Ponadto ulice pełniące istotne funkcje komunikacyjne w transporcie zbiorowym 
którymi przebiegają linie tramwajowe, tj. ul. Głogowska oraz ul. Grunwaldzka. Układ komunikacyjny 
szerzej został opisany w rozdziale trzecim. 
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Rys. 1 Granice obszaru analizy oraz jego ustyuowanie na mapie Poznania [opr. wł.	na	podstawie	[2].	

W obszarze analizy znajduje się szereg obiektów o istotnym znaczeniu miejskim czy regionalnym  
(Rys. 2), jak np.: 

- Międzynarodowe Targi Poznańskiej (MTP), 
- Dworzec PKP – Poznań-Zachód, 
- Arena, 
- Park Kasprowicza z obiektami sportowo-rekreacyjnymi, 
- Park Wilsona, 
- Palmiarnia Poznańska 
- szkoły: podstawowe:  

o Szkoła Podstawowa nr 9 im. doktora Franciszka Witaszka,  
o Szkoła Podstawowa nr 33 
o Szkoła Podstawowa nr 77,  
o Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego, 

- szkoły ponadpodstawowe:  
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o Zespół Szkół Gimnazjalno – Licealnych,  
o Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki, 
o Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II, 
o Gimnazjum nr 33 
o II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej,  
o XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 
o Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej, 
o Publiczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz,  
o Zespół Szkół Handlowych, 
o Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina, 

- uczelnie wyższe:  
o Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,  
o Szkoła języka angielskiego UAM,  
o Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych,  
o Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 

- szpitale: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Szpital 
Św. Rodziny oraz 111 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, 

- urzędy:  
o Zarząd Transportu Miejskiego z Poznaniu (ZTM),  
o Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu (ZKZL),  
o Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu, 

- hotele: City Park Hotel & Residence, Moderno, Platinum Palace Residence Poznań, Dorrian, 
- kościoły: Kościół Matki Boskiej Bolesnej, Kościół św. Anny, Kościół św. Michała Archanioła, 
- Rynek Łazarski, 
- Rodzinne Ogródki Działkowe, 
- liczne firmy, sklepy, placówki opieki zdrowotnej (poradnie, gabinety itp.). 
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Rys. 2 Zagospodarowanie przestrzenne w granicach obszaru analizy [opr. wł.	na	podstawie	[3]	
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2 Metodyka	
Metodyka zastosowana przy opracowaniu niniejszego dokumentu składała się z pięciu zasadniczych 
etapów, tj.: 

- Etap I: diagnoza sytuacji zastanej – na tym etapie dokonano: 	
o szczegółowej inwentaryzacji układu transportowego w obszarze analizy. Zgromadzono 

obszerny zapis video z przejazdu wszystkimi ulicami osiedla. Pozwolił on na 
zidentyfikowanie bieżącej sytuacji, zarówno w zakresie parkowania jak i organizacji 
ruchu; 	

o uzyskano od zarządcy dróg, dane z detektorów na skrzyżowaniach. Obróbka tych 
danych oraz ich analiza pozwoliła określić kluczowe parametry ruchu na obszarze 
analizy;	

o analizy stanu istniejącego na podstawie modelu symulacyjnego aglomeracji 
poznańskiej – m.in. wyznaczenie źródeł i celów podróży związanych z osiedlem Łazarz.	

- Etap II: konsultacje z reprezentantami różnych grup interesariuszy (np. mieszkańców, 
jednostek samorządowych, różnych grup użytkowników systemu transportowego jak kierowcy, 
rowerzyści itp.) – dzięki temu zidentyfikowano kluczowe oczekiwania względem systemu 
transportowego oraz jego niedomagania z różnych punktów widzenia;	

- Etap III: opracowanie propozycji zmian:	
o w oparciu o powyższe działania (etap I i II) zaproponowano w sposób ekspercki, szereg 

rozwiązań transportowych których celem było ograniczenie ruchu tranzytowego i 
uspokojenie ruchu;	

o wykonanie serii eksperymentów symulacyjnych – na tym etapie poddano szczegółowej 
analizie i weryfikacji zaproponowane wcześniej zmiany w systemie transportowym. 
Dzięki wykorzystaniu modelu podróży możliwe było odrzucenie tych z propozycji, które 
nie spełniały oczekiwań, bądź wprowadzały utrudnienia w ruchu;	

- Etap IV: selekcja rozwiązań i budowa wariantów 	
o na tym etapie, z uprzednio wybranych rozwiązań, które pozytywnie przeszły weryfikację 

symulacyjną zdefiniowano warianty składające się z różnej kombinacji zmian systemu 
transportowego;	

o symulacja wariantów – ponowne eksperymenty symulacyjne, tym razem gotowych 
wariantów w celu wygenerowania parametrów pozwalających na ocenę, analizę i 
wyciągnięcie wniosków	

- Etap V: wnioski i rekomendacje – etap końcowy pozwalający na podsumowanie prac i 
rekomendowanie najlepszych rozwiązań.	

 
Niniejszy dokument stanowi report końcowy opisujący efekty zastosowania powyższej metodyki. W 
bardzo obszernym rozdziale 3 – dokonano opisu efektów pracy w etapie I. Rozdziały 4 i 5 to opis 
rezultatów etapów II – IV, zaś w rozdziale 6 przedstawiono wnioski i rekomendacje (etap V przyjętej 
metodyki. 	
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3 DIAGNOZA	STANU	ISTNIEJĄCEGO	

3.1 Organizacja	ruchu	na	poszczególnych	ulicach	obszaru	analizy	

3.1.1 ul.	Andrzeja	i	Władysława	Niegolewskich	

 
Ulica Andrzeja i Władysława Niegolewskich (w dalszej części opracowania nazywana ul. Niegolewskich) 
to ulica łącząca rejony osiedla Łazarz znajdujące się po północnej części ulicy Głogowskiej z Rynkiem 
Łazarskim. Ulica ta rozciąga się od Parku Kasprowicza do Rynku Łazarskiego. 
 

 
Rys. 3 Lokalizacja ul. Niegolewskich	[2] 

Na ul. Niegolewskich obowiązuje ruch jednokierunkowy, skierowany w stronę południową. Na przecięciu 
ul. Niegolewskich z ul. Matejki działa sterowanie sygnalizacją świetlną. Wlot na to skrzyżowanie z ul. 
Niegolewskich podzielony jest na dwa pasy –  do jazdy na wprost i skrętu w lewo oraz oddzielny do 
prawoskrętu (Rys. 4c). Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na wlocie na kolejne skrzyżowanie – z 
ulicą Głogowską (Rys. 4d).  
Na całej ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 

- na odcinku między ulicami Jarochowskiego i Bogusławskiego, nie wyznaczono miejsc 
parkingowych, możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych. Kierowcy po północnej stronie 
parkują skośnie kołami przedniej osi pojazdu na chodniku, zaś po południowej równolegle do 
krawężnika (Rys. 4a); 

- na odcinku ul. Bogusławskiego a ul. Matejki, po północnej stronie parkują skośnie kołami 
przedniej osi pojazdu na chodniku, zaś po południowej stronie od ul. Niegolewskich 19 
obowiązuje zakaz zatrzymywania się na jezdni (oznakowanie pionowe B-36 z tabliczką „Nie 
dotyczy chodnika”). W związku z tym pojazdy parkowane są między ul. Bogusławskiego a 
Niegolewskich 19 skośnie, zaś na odcinku od ul. Niegolewskich 19 do Matejki, na chodniku, 
równolegle do kierunku ruchu (Rys. 4b); 

- na wysokości ul. Niegolewskich 22 wyznaczono dwa miejsca dla niepełnosprawnych (Rys. 4b); 
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- praktycznie na całym odcinku ul. Niegolewskich od ul. Matejki do ul. Kasprzaka pojazdy 
parkowane są skośnie kołami przedniej osi pojazdu na chodniku, przy czym po północnej stronie 
ulicy narzuca to oznakowanie pionowe (D-18, T-30e), czego brakuje po stronie południowej. 
Koniec miejsc postojowych jest wyznaczony po obu stronach ulicy przy pomocy oznakowania 
D-18, T-3a oraz B-36; 

- na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Rynek Łazarski obowiązuje parkowanie po północnej stronie 
ulicy, na jezdni, równoległe do krawężnika – oznakowane znakiem pionowym (D-18, T-30i) (Rys. 
4e). 

 
a)

 

b)

 
c)

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
Rys. 4 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Niegolewskich [opr.wł.]	
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3.1.2 ul.	Antoniego	Małeckiego	

Ulica Antoniego Małeckiego (w dalszej części opracowania nazywana ul. Małeckiego) to ulica 
przebiegająca równolegle do ul. Głogowskiej od Rynku Łazarskiego do ul. Gąsiorowskich. 
Na ul. Małeckiego, w zależności od odcinka, możliwy jest ruch albo w jednym albo w dwóch kierunkach: 
na odcinku od ul. Strusia do Gąsiorowskich możliwy jest ruch jednokierunkowy skierowany w stronę ul. 
Gąsiorowskich, zaś na pozostałej części ruch odbywa się w obu kierunkach.  
W chwili opracowania niniejszego dokumentu wprowadzany był na tej ulicy kontraruch rowerowy [6].  
W ciągu ul. Małeckiego znajduje się osiem skrzyżowań: 

- z ul. Rynek Łazarski (dwukrotne) – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Małeckiego (w obu przypadkach); 

- z ul. Niegolewskich – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, z pierwszeństwem przejazdu na 
ul. Małeckiego; 

- z ul. Łukaszewicza – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Małeckiego; 

- z ul. Graniczną – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Małeckiego;  

- z ul. Strusia – skrzyżowanie równorzędne, bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X; 
- z ul. Kanałową – skrzyżowanie równorzędne, bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X; 
- z ul. Kolejową – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 

przejazdu ul. Kolejową. 
 

 
Rys. 5 Lokalizacja ul. Małeckiego	[2] 

Praktycznie na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka 
zdefiniowano je w różny sposób: 

- na odcinku między ulicami Rynek Łazarski a ul. Graniczną, po wschodniej stronie oznakowanie 
pionowe (D-18, T-30a) wskazuje na sposób parkowania równoległy w całości na chodniku (Rys. 
6c). Po stronie zachodniej na tym samym odcinku obowiązuje parkowanie skośne – 
oznakowanie pionowe D-18, T-30e (Rys. 6 f) – jednakże kierowcy parkują tam w bardzo 

N 
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chaotyczny sposób – głównie prostopadle do krawężnika, w znacznym stopniu zajmując chodnik 
(Rys. 6 c - f); 

- na wysokości skweru, przy którym zbiegają się ulice Łukaszewicza, Graniczna i Małeckiego, po 
zachodniej stronie ul. Małeckiego obowiązuje parkowanie skośne oznaczone znakiem D-18 i 
tabliczką T-30e (Rys. 6 h) 

- na odcinku od ul. Łukaszewicza do ul. Strusia, po wschodniej stronie obowiązuje parkowanie na 
zasadach ogólnych. Kierowcy parkują tu głównie równolegle do krawężnika w całości na 
chodniku (Rys. 6 g). Na tym samym odcinku, ale po stronie zachodniej oznakowanie wskazuje 
na parkowanie równoległe na chodniku (D-18, T-30a), natomiast kierowcy nie stosują się do 
istniejącego oznakowania i parkują prostopadle/skośnie (Rys. 6 j); 

- na jednokierunkowym odcinku od ul. Strusia do ul. Kanałowej, po obu stronach obowiązuje 
parkowanie na zasadach ogólnych – po stronie wschodniej kierowcy parkują skośnie względem 
krawężnika (Rys. 6 k), zaś po zachodniej równolegle na chodniku (Rys. 6 l); 

- na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Kolejowej (również jednokierunkowym) po obu stronach 
obowiązuje parkowanie na zasadach ogólnych – kierowcy parkują skośnie względem 
krawężnika (Rys. 6 ł). 

a)  

 

b) 

 
c) 

 

d)  

 
e)  

 

f) 
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g)  

 

h) 

 
i) 

 

j)  

 
k) 

 

l) 

 
ł)

 

m) 

 
Rys. 6 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Małeckiego [opr. wł.]	

3.1.3 ul.	Artura	Grottgera	

Ulica Artura Grottgera (w dalszej części opracowania nazywana ul. Grottgera) to jednokierunkowa ulica 
przebiegająca w północnej części osiedla Łazarz, z ruchem skierowanym od ul. Matejki do ul. Ułańskiej 
(Rys. 7).  W ciągu ul. Grottgera znajdują się cztery skrzyżowania: 
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- z ul. Matejki – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Małeckiego (Rys. 8b); 

- z ul. Chełmońskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Grottgera (Rys. 8d); 

- z ul. Kossaka – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Grottgera (Rys. 8e); 

- z ul. Ułańską – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Ułańskiej.  

Na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie w sposób skośny, kołami przedniej osi pojazdu na 
chodniku (po południowej stronie) oraz równoległy, kołami jednego boku pojazdu na chodniku (po stronie 
północnej). Uregulowane jest to oznakowaniem pionowym D-18 oraz odpowiednio T-30e i T-30h. 
 

 
Rys. 7 Lokalizacja ul. Grottgera [2] 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Rys. 8 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Grottgera [opr. wł.].	
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3.1.4 ul.	Bogusława	Limanowskiego	

Ulica Bogusława Limanowskiego (w dalszej części opracowania nazywana ul. Limanowskiego) to ulica 
przebiegająca prostopadle do ul. Głogowskiej. Rozciąga się od ul. Głogowskiej do ul. Jarochowskiego 
(Rys. 9). 
 

 
Rys. 9 Lokalizacja ul. Limanowskiego [2] 

Na całej długości ulica ta jest ulicą jednokierunkową z ruchem skierowanym na północ w stronę ul. 
Jarochowskiego. W ciągu ul. Limanowskiego znajduje się pięć skrzyżowań: 

- z ul. Głogowską (Rys. 10 a) 
- z ul. Klonowica – skrzyżowanie w kształcie litery T, bez sygnalizacji świetlnej. W chwili 

przygotowania niniejszego opracowania trwały prace nad zmianą pierwszeństwa na 
równorzędne (Rys. 10 c) co jest związane z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na ul. 
Klonowica [6],  

- z ul. Matejki – skrzyżowanie w kształcie litery X, bez sygnalizacji świetlnej z pierwszeństwem 
przejazdu ulicą Matejki (Rys. 10 e), 

- z ul. Drużbackiej – skrzyżowanie w kształcie litery T, bez sygnalizacji świetlnej. W chwili 
przygotowania niniejszego opracowania trwały prace nad zmianą pierwszeństwa na 
równorzędne (Rys. 10 g) co jest związane z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na ul. 
Drużbaciej [6], 

- z ul. Jarochowskiego – skrzyżowanie w kształcie litery T, z sygnalizacją świetlną z 
pierwszeństwem przejazdu ulicą Jarochowskiego (Rys. 10 i). 

Jak wspomniano wyżej w chwili przygotowania niniejszego opracowania trwały prace nad zmianą 
organizacji ruchu polegające również na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h [6]. 
Na całej ulicy możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych, nie wyznaczono miejsc parkingowych 
(poza miejscami dla niepełnosprawnych i wykupionymi kopertami). Kierowcy po obu stronach parkują 
przeważnie skośnie (Rys. 10 a – i) w dużej mierze zajmując chodnik, często nie pozostawiając 
przepisowego 1,5 m;  
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a)  

 

b)  

 

c)  

 
d) 

 

e) 

 
f) 

 

g)

 
h) 

 

i) 

 
Rys. 10 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Limanowskiego [opr. wł.]	
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3.1.5 ul.	Bronisława	i	Heleny	Gąsiorowskich	

Ulica Bronisława i Heleny Gąsiorowskich (w dalszej części opracowania nazywana ul. Gąsiorowskich) to 
dwukierunkowa ulica przebiegająca od ul. Kolejowej do ul. Głogowskiej Rys. 11 a.  
W ciągu ul. Gąsiorowskich znajdują się dwa skrzyżowania: 

- z ul. Małeckiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Gąsiorowskich; 

- z ul. Głogowską – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, z pierwszeństwem przejazdu na ul. 
Głogowskiej i nakazem skrętu w prawo w ul. Głogowską. 

Na całej długości ulicy, na jezdni obowiązuje zakaz postoju (B-35) z tabliczką „Nie dotyczy chodnika”. W 
związku z tym pojazdy zaparkowane są po obu stronach ulicy, równolegle do krawężnika, w całości na 
chodniku (Rys. 11 b). 
Na odcinku od ul. Małeckiego do ul. Głogowskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h – co 
reguluje oznakowanie pionowe B-33 (Rys. 11 b). 

a) 

 

b) 

 
Rys. 11 Lokalizacja ul. Gąsiorowskich (a)	[2]	oraz	fotografia z wizji lokalnej (b) – ul. Gąsiorowskich	[opr. wł.]	

3.1.6 ul.	Chłodna	

Ulica Chłodna to mała ulica o charakterze drogi lokalnej, znajdująca się pomiędzy ul. Lodową i Głogowską 
łącząc je. Ruch na ul. Chłodnej skierowany jest w jedną stronę – od ul. Lodowej do ul. Głogowskiej.  
 

 
Rys. 12 Lokalizacja ul. Chłodnej [2] 
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Na ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h (oznakowanie B-33). Na całej długości ulicy 
dopuszczony został kontraruch rowerowy [6]. Niestety nawierzchnia na tej ulicy - nieregularna kostka 
kamienna (Rys. 13 a) oraz częściowo trylinka (Rys. 13 b) – nie jest w najmniejszym stopniu dostosowana 
do potrzeb ruchu rowerowego (Rys. 13 a). Ulica Chłodna jest podporządkowana względem  
ul. Głogowskiej, z nakazem skrętu w prawo (na skrzyżowaniu z ul. Głogowską). 
Na całej długości ulicy dopuszczone jest parkowanie na chodniku (oznakowanie B-36 z tabliczką „Nie 
dotyczy chodnika”), co w związku z szerokością ulicy jest wykorzystywane przez kierowców do 
parkowania skośnego całym pojazdem na chodniku (Rys. 13 a). 
 

a) 

 

b) 

 
Rys. 13 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Chłodna [opr. wł.]	

3.1.7 ul.	Edmunda	Calliera	

Ulica Edmunda Calliera (w dalszej części opracowania nazywana ul. Calliera) to dwukierunkowa ulica 
przebiegająca pomiędzy ul. Kolejową a ul. Łukaszewicza (Rys. 14).  
 

 
Rys. 14 Lokalizacja ul. Calliera [2] 

Na ul. Calliera znajdują się skrzyżowania z sąsiadującymi ulicami – Kolejową i Łukaszewicza – względem 
których ul. Calliera jest podporządkowana. Skrzyżowania z obiema ulicami to skrzyżowania w kształcie 
litery X, bez sygnalizacji świetlnej. 
Na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie:  
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- po stronie południowej ulicy reguluje to oznakowanie pionowe D-18, T-30a – parkowanie całego 
pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika (Rys. 15 a i b).; 

- po stronie północnej obowiązuje parkowanie na tzw. zasadach ogólnych – brak oznakowania 
regulującego tę kwestię. W związku z tym kierowcy parkują przeważnie równolegle do chodnika 
krawężnika w całości na jezdni i/lub kołami jednego boku na chodniku i/lub w całości na chodniku 
(Rys. 15 a i b). 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 15 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Calliera [opr. wł.]	

3.1.8 ul.	Elizy	Orzeszkowej		

Ulica Elizy Orzeszkowej (w dalszej części opracowania nazywana ul. Orzeszkowej) to jednokierunkowa 
ulica przebiegająca pomiędzy ul. Matejki a ul. Śniadeckich z ruchem skierowanym w stronę ul. 
Śniadeckich (Rys. 14). Ulica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich (MTP) i stanowi połączenie pomiędzy parkingiem MTP a właściwym terenem targowym. 
 

 
Rys. 16 Lokalizacja ul. Orzeszkowej [2] 

Ulica Orzeszkowej posiada skrzyżowania z ulicami na których zaczyna się i kończy tj. z ul. Matejki i ul. 
Śniadeckich. W obu przypadkach są to skrzyżowania w kształcie litery T, bez sygnalizacji świetlnej. Ul. 
Orzeszkowej jest ulicą podporządkowaną względem ul. Śniadeckich. 
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Ulica Orzeszkowej w całości mieści się w obszarze strefy płatnego parkowania (SPP) – podstrefy C. W 
związku z tym na całej ulicy wyznaczono miejsca parkingowe – pas postojowy (oznakowanie poziome P-
19) oraz poprzez oznakowanie pionowe D-18 oraz D-18 wraz z T3a. Oznakowanie to wyznacza miejsca 
postojowe równolegle do krawężnika, w całości na jezdni (T30i) – po obu stronach ulicy (Rys. 17 a – c).  
W chwili przygotowania niniejszego opracowania trwały prace nad zmianą organizacji ruchu polegające 
na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h, wyznaczeniu kopert dla niepełnosprawnych oraz 
wprowadzeniu kontraruchu rowerowego [6]. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys. 17 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Orzeszkowej [opr.wł.]	

3.1.9 ul.	Elżbiety	Drużbackiej	

Ulica Elżbiety Drużbackiej (w dalszej części opracowania nazywana ul. Drużbackiej) to jednokierunkowa 
ulica przebiegająca pomiędzy ul. Wyspiańskiego a ul. Limanowskiego z ruchem skierowanym w stronę 
ul. Limanowskiego (Rys. 18).  
 

 
Rys. 18 Lokalizacja ul. Drużbackiej	[2] 

Ulica Drużbackiej posiada skrzyżowania z ulicami na których zaczyna się i kończy tj. z ul. Wyspiańskiego 
i ul. Limanowskiego. W obu przypadkach są to skrzyżowania w kształcie litery T, bez sygnalizacji 
świetlnej. W chwili przygotowania niniejszego opracowania trwały prace nad zmianą organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ulic Drużbackiej z Limanowskiego – zmiana na skrzyżowanie równorzędne. Jest to 
bezpośrednio związane z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego [6]. 
Na całej długości ulicy Drużbackiej odbywa się parkowanie skośne po obu stronach jezdni, co jest 
uregulowane oznakowaniem pionowym D-18 i T30e (Rys. 19).  
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a) 

 

b) 

 
Rys. 19 Fotografie prezentująca	sytuację	lokalną	na	ul. Drużbackiej	[2]	

3.1.10 ul.	Emilii	Sczanieckiej	

Ulica Emilii Sczanieckiej (w dalszej części opracowania nazywana ul. Sczanieckiej) to ulica o długości 
351 m [5], przebiegająca pomiędzy ul. Głogowską, a ul. Jarochowskiego. Na odcinku pomiędzy ul. 
Głogowską, a ul. Kasprzaka obowiązuje jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Kasprzaka), zaś na pozostałej 
części można poruszać się w obu kierunkach (Rys. 20).  
W ciągu ulicy Sczanieckiej znajdują się cztery skrzyżowania (Rys. 20):  

- z ul. Głogowską – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, na którym, z 
uwagi na jednokierunkowy odcinek ul. Sczaniecka funkcjonuje jedynie jako wylot; 

- z ul. Kasprzaka – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Kasprzaka (Rys. 21b); 

- z ul. Bogusławskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Bogusławskiego; 

- z ul. Jarochowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Jarochowskiego. 

 

 
Rys. 20 Lokalizacja ul. Sczanieckiej [2] 
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Prawie na całej długości ul. Sczanieckiej istnieją niewykorzystywane szyny - pozostałość po torowisku 
tramwajowym. W połączeniu z kostką kamienną sprawia to że nawierzchnię należy ocenić jako złą lub 
nawet miejscami bardzo złą (Rys. 21 a – d). 
 

a)  

 

b)

 
c)

 

d)

 
Rys. 21 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Sczanieckiej [opr.wł.]	

Na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 
- na odcinku między ulicami Głogowską i Kasprzaka, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 

możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych. Kierowcy po obu stronach ulicy parkują skośnie 
kołami przedniej osi pojazdu na chodniku (Rys. 21 a i b); 

- na odcinku między ulicami Kasprzaka i Bogusławskiego nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych. Kierowcy po północnej stronie parkują skośnie 
kołami przedniej osi pojazdu na chodniku, natomiast po południowej stronie równolegle na jezdni 
lub chodniku (Rys. 21 c); 

- na odcinku między ulicami Bogusławskiego i Jarochowskiego, po obu stronach kierowcy parkują 
równolegle do krawężnika, na chodniku. Ponadto na tym odcinku, na niewykorzystywanym 
torowisku tramwajowym również parkują pojazdy (Rys. 21 d). 

3.1.11 ul.	Floriana	Stablewskiego	

Ulica Floriana Stablewskiego (w dalszej części opracowania nazywana ul. Stablewskiego) to częściowo 
jednokierunkowa (od ul. Lodowej do ul. Jarochowskiego w stronę Jarochowskiego) ulica o długości 749 
m [5] przebiegająca pomiędzy ul. Łukaszewicza, a ul. Jarochowskiego (Rys. 22). 
 
  



 23 

 
Rys. 22 Lokalizacja ul. Stablewskiego [2] 

W ciągu ulicy Stablewskiego znajduje się siedem skrzyżowań:  
- z ul. Łukaszewicza – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 

pierwszeństwem przejazdu na ul. Łukaszewicza; 
- z ul. Dmowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z 

pierwszeństwem przejazdu na ul. Dmowskiego; 
- z ul. Lodową – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z pierwszeństwem 

przejazdu na ul. Lodowej (Rys. 23b, c); 
- z ul. Głogowską – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z pierwszeństwem 

przejazdu na ul. Głogowską; 
- z ul. Kasprzaka – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z pierwszeństwem 

przejazdu na ul. Kasprzaka; 
- z ul. Bogusławskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z 

pierwszeństwem przejazdu na ul. Bogusławskiego; 
- z ul. Jarochowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 

pierwszeństwem przejazdu na ul. Jarochowskiego. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e)  

 

f) 

 
Rys. 23 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Stablewskiego [opr.wł.]	

Na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 
- na odcinku między ulicami Łukaszewicza i Dmowskiego, możliwe jest parkowanie na zasadach 

ogólnych, ponadto wyznaczono prostopadłe miejsca postojowe po południowej stronie ulicy 
(Rys. 23a). W wysokości tego odcinka ul. Stablewskiego znajduje się stosunkowo duża liczba 
garaży oraz wewnętrzne drogi osiedlowe, na których mieszkańcy pozostawiają swoje pojazdy; 

- na odcinku między ulicami Dmowskiego i Lodową, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
dopuszczone jest parkowanie na zasadach ogólnych. Kierowcy po północnej stronie parkują 
równolegle na jezdni, zaś po południowej na chodniku. W sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą 
Lodową znajdują się 3 miejsca postojowe skośne wydzielone krawężnikiem i nawierzchnią – 
tzw. trylinką (Rys. 23b); 

- na odcinku między ulicami Lodową i Głogowską możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych 
– kierowcy parkują skośnie względem krawężnika, kołami przedniej osi pojazdu na chodniku 
(Rys. 23c); 
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- na odcinku między ulicami Głogowską i Kasprzaka, po południowej stronie ulicy, obowiązuje 
skośny sposób parkowania, kołami przedniej osi pojazdu na chodniku (Rys. 23d), co 
uregulowane jest znakiem D-18 oraz tabliczką T-30e. Po północnej stronie możliwe jest 
parkowanie na zasadach ogólnych – kierowcy parkują równolegle do krawężnika (Rys. 23d); 

- na odcinku między ulicami Kasprzaka i Bogusławskiego nie zdefiniowano sposobu parkowania 
– możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych – kierowcy parkują tutaj po południowej stronie 
ulicy, równolegle do chodnika, w całości na jezdni (Rys. 23e); 

- na odcinku między ulicami Bogusławskiego i Jarochowskiego, po południowej stronie ulicy 
obowiązują ogólne zasady parkowania – kierowcy parkują równolegle do krawężnika, w całości 
na jezdni. Po północnej stronie tego odcinka ulicy Stablewskiego wybudowano skośne miejsca 
postojowe (Rys. 23f). 

 

3.1.12 ul.	Franciszka	Morawskiego	

Ulica Franciszka Morawskiego (w dalszej części opracowania nazywana ul. Morawskiego) to stosunkowo 
krótka (212 m [5]) jednokierunkowa ulica o charakterze lokalnym. Ulica przebiega pomiędzy ul. 
Jarochowskiego, a ul. Kasprzaka (Rys. 24). Ul. Morawskiego jest podporządkowana względem ul. 
Bogusławskiego i Kasprzaka. W ciągu tej ulicy nie występuje sygnalizacja świetlna. 
 

 
Rys. 24 Lokalizacja ul. Morawskiego [2] 

Na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 
- na odcinku między ulicami Jarochowskiego i Bogusławskiego, możliwe jest parkowanie na 

zasadach ogólnych – kierowcy parkują równolegle do krawężnika w całości na jezdni (Rys. 25a) 
- na odcinku między ulicami Bogusławskiego i Jarochowskiego uregulowano parkowanie po 

północnej stronie (oznakowanie pionowe D-18 i tabliczka T-30g) – parkowanie skośne w całości 
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na jezdni. Po południowej stronie nie uregulowano oznakowaniem parkowania, natomiast 
wybudowano tam miejsca postojowe z kostki betonowej, przystosowane do parkowania 
skośnego (Rys. 25b). 

 
a) 

 

b)

 
Rys. 25 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Morawskiego [opr.wł.]	

3.1.13 ul.	Głogowska	

Ulica Głogowska – jedna z ważnych miejskich ulic (istotna z uwagi na trasę tramwajową) nie wchodząca 
jednak w podstawowy układ komunikacyjny [7]. Analizowany odcinek ulicy Głogowskiej zawierający się 
w obszarze analizy to odcinek mierzący 1950 m – od ul. Roosevelta do ul. Hetmańskiej (Rys. 26).  
Od strony organizacji ruchu – na analizowanym odcinku znajduje się 16 skrzyżowań (w tym 13 z 
sygnalizacją świetlną), jednakże na żadnym nie ma dostępnych wszystkich relacji. W stronę centrum 
miasta, na chwilę obecną, możliwe są lewoskręty w ul. Berwińskiego i Śniadeckich, zaś w przeciwną 
stronę jedynie w ul. Zachodnią i to tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej. 
Na analizowanym odcinku ul. Głogowskiej istnieje przekrój drogi z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, 
pomiędzy którymi znajduje się niewydzielone torowisko tramwajowe. Zlokalizowane jest pięć przystanków 
tramwajowych w każdą stronę (Most Dworcowy, Dworzec Zachodni, Park Wilsona, Rynek Łazarski oraz 
Głogowska/Hetmańska). Przystanki te są także wykorzystywane w nocnej komunikacji autobusowej. 
Ulicą kursują cztery linii tramwajowe (5, 8, 11, 14) oraz trzy nocne autobusowe (238, 249, 252). 

 
Rys. 26 Lokalizacja analizowanego odcinka ul. Głogowskiej	[2]	

N 
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Parkowanie na ulicy Głogowskiej reguluje oznakowanie pionowe – zakaz postoju, zatrzymywania się oraz 
parking (odpowiednio znaki B-25, B-26, D-18) – patrz Rys. 27. Ponadto na całym analizowanym odcinku 
istnieje szereg wykupionych miejsc parkingowych (Rys. 27 f,g). Na odcinku między ulicą Gąsiorowskich 
a ul. Bukowską obowiązuje płatne parkowanie w ramach SPP. 
 

a)  

 

b) 

 

c) 

 
d) 

 

e) 

 
f) 

 

g) 

 
Rys. 27 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Głogowska	[opr. wł.]	

3.1.14 ul.	Graniczna	

Ulica Graniczna to ulica o długości 249 m [5], przebiegająca pomiędzy ul. Łukaszewicza, a ul. Kolejową 
(Rys. 28). Na całej długości obowiązuje na niej ruch w obu kierunkach. Ulicę Graniczną przecina ulica 
Strusia (która jest ulicą podporządkowaną).  
Na ulicy możliwe jest parkowanie w różny sposób w zależności od odcinka: 

- na odcinku między ulicami Łukaszewicza a ul. Strusia obowiązuje parkowanie na zasadach 
ogólnych (nie jest ono uregulowane w żaden sposób, ani oznakowaniem poziomym ani 
pionowym). W związku z tym po stronie południowej kierowcy parkują skośnie i/lub prostopadle 
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blokując większość chodnika (Rys. 29b, c). Po północnej stronie ulicy Granicznej kierowcy 
parkują równolegle do krawężnika w całości na chodniku (Rys. 29b, c); 

- na odcinku między ulicami Strusia i Kolejową, po stronie południowej obowiązuje zakaz postoju 
(B-25 – patrz Rys. 29c), który jest powszechnie ignorowany przez kierowców. W dalszej części 
tego odcinka (na wysokości ul. Granicznej 10 – patrz Rys. 29d) obowiązuje zakaz zatrzymywania 
się (B-26), do którego kierowcy przeważnie stosują się. Po stronie północnej obowiązuje 
parkowanie na zasadach ogólnych – kierowcy parkują skośnie/prostopadle blokując znaczną 
część chodnika. 

 

 
Rys. 28 Lokalizacja ul. Granicznej	[2] 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Rys. 29 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Graniczna	[opr. wł.]	
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3.1.15 ul.	Grunwaldzka	

Ulica Grunwaldzka – jedna z ważnych miejskich ulic o kategorii drogi głównej, wchodząca w podstawowy 
układ komunikacyjny [7]. Analizowany odcinek ulicy Grunwaldzkiej zawierający się w obszarze analizy to 
odcinek mierzący 1440 m – od ul. Bukowskiej do Ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Rys. 30).  
Od strony organizacji ruchu – na analizowanym odcinku znajduje się 10 skrzyżowań (w tym 3 z 
sygnalizacją świetlną). Na całej długości analizowanego odcinka istnieją istotne ograniczenia w relacjach 
na poszczególnych skrzyżowaniach. W stronę centrum miasta, na chwilę obecną, możliwe są lewoskręty 
w ul. Przybyszewskiego (na rondzie), Szylinga i Roosevelta, zaś w przeciwną stronę w ul. Święcickiego i 
Śniadeckich i Reymonta. 
Na fragmencie analizowanego odcinka ul. Grunwaldzkiej (od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do ul. 
Matejki) istnieje przekrój drogi z dwiema jezdniami i dwoma pasami ruchu w każdą stronę, pomiędzy 
którymi znajduje się pas zieleni z wydzielonym torowiskiem tramwajowym. Na pozostałej części 
analizowanego odcinka ruch odbywa się na jednym pasie w każdym kierunku, zaś pojazdy komunikacji 
miejskiej poruszają się po torowisku tramwajowym (niewydzielonym fizycznie, ale na oddzielnym pasie). 
Na opisywanym odcinku ul. Grunwaldzkiej znajdują się trzy przystanki tramwajowe w każdą stronę (z 
których jeden jest przystankiem tramwajowo-autobusowym): Matejki, Wojskowa, Rondo Jana Nowaka-
Jeziorańskiego. Przystanki te obsługiwane są przez linie tramwajowe 13 i 15 oraz autobusowe 64, 251. 
Poza tym istnieją jeszcze dwa przystanki autobusowe (Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz 
Wojskowa – obsługiwane przez nocną linię autobusową nr 251. 
 

a) 

 

b)

 
c) 

 
Rys. 30 Lokalizacja ul. Grunwaldzkiej	[2] 
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Parkowanie na ulicy Grunwaldzkiej oznakowanie pionowe –zakaz postoju, zatrzymywania się oraz 
parking (odpowiednio znaki B-25, B-26, D-18). Na odcinku między ulicą Bukowską a Szylinga/Matejki 
obowiązuje płatne parkowanie w ramach SPP z miejscami postojowymi lub pasami postojowymi 
wyznaczonymi oznakowaniem poziomym (odpowiednio P-18 i P-19) - Rys. 31e, f. 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
Rys. 31 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Grunwaldzka	[opr. wł.]	

3.1.16 ul.	Gustawa	Potworowskiego	

Ulica Gustawa Potworowskiego (w dalszej części opracowania nazywana ul. Potworowskiego) to ulica o 
długości 289 m [5], przebiegająca pomiędzy ul. Jarochowskiego, a ul. Głogowską (Rys. 32). Na całej 
długości obowiązuje na niej ruch w jednym kierunku (w stronę ul. Głogowskiej). W chwili przygotowania 
niniejszego opracowania trwały prace nad zmianą organizacji ruchu polegające na wprowadzeniu 
ograniczenia prędkości do 30 km/h, wprowadzeniu równorzędnego skrzyżowania z ul. Bogusławskiego 
oraz wprowadzeniu kontraruchu rowerowego [6]. 
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W ciągu ulicy Potworowskiego znajdują się cztery skrzyżowania: 
- z ul. Jarochowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T; 
- z ul. Bogusławskiego – równorzędne skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery 

X; 
- z ul. Kasprzaka – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z pierwszeństwem 

przejazdu na ul. Kasprzaka; 
- z ul. Głogowską – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z pierwszeństwem 

przejazdu ul. Głogowską i wlotem ul. Potworowskiego podzielonym na dwa pasy tj. w lewo oraz 
drugi na wprost i w prawo. 
 

 
Rys. 32 Lokalizacja ul. Potworowskiego	[2] 

Na opisywanej ulicy możliwe jest parkowanie w różny sposób w zależności od odcinka: 
- na odcinku między ulicami Jarochowskiego, a ul. Kasprzaka dopuszczone jest parkowanie na 

jezdni (oznakowanie pionowe B-26 z tabliczką „Nie dotyczy jezdni”). Kierowcy parkują na tym 
odcinku równolegle do krawężnika na jezdni (Rys. 33); 

- na odcinku między ulicami Kasprzaka a Głogowską obowiązuje parkowanie na zasadach 
ogólnych – po północnej stronie na chodniku (oznakowanie pionowe B-26 z tabliczką „Nie 
dotyczy chodnika), zaś po stronie południowej nie reguluje tego żadne oznakowanie. W związku 
z tym po stronie północnej kierowcy parkują równolegle do krawężnika w całości na chodniku, a 
po stronie południowej w ten sam sposób, ale na jezdni. Dodatkowo po stronie południowej 
parkowanie jest ograniczone zlokalizowaniem tam postoju taksówek.  

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 33 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Potworowskiego	[opr. wł.]	
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3.1.17 ul.	Heliodora	Święcickiego	

Ulica Heliodora Święcickiego (w dalszej części opracowania nazywana ul. Święcickiego) to ślepo 
zakończona ulica o długości 322 m [5], w którą można wjechać jedynie od strony ul. Grunwaldzkiej  
(Rys. 34).  Wyjazd z ul. Święcickiego możliwy jest jedynie w prawo w ul. Grunwaldzką. Na całej długości 
obowiązuje na niej ruch w obu kierunkach  
 

 
Rys. 34 Lokalizacja ul. Święcickiego	[2] 

Na ulicy Święcickiego możliwe jest parkowanie prostopadłe (po zachodniej stronie ulicy) w wyznaczonych 
miejscach w całości na chodniku, co reguluje oznakowanie pionowe D-18 i T30b. Po stronie wschodniej 
możliwe jest parkowanie w wyznaczonych miejscach w sposób równoległy do krawężnika, natomiast 
brakuje oznakowania pionowego regulującego tę kwestię Rys. 35. Na ul. Święcickiego obowiązuje SPP. 
 

a) 

 

b) 

 
Rys. 35 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Święcickiego	[opr. wł.]	

3.1.18 ul.	Henryka	Siemiradzkiego	

Ulica Henryka Siemiradzkiego (w dalszej części opracowania nazywana ul. Siemiradzkiego) to ulica o 
długości 279 m [5], przebiegająca pomiędzy ul. Ułańską, a ul. Matejki (Rys. 36). Na całej długości 
obowiązuje na niej ruch w jednym kierunku (w stronę ul. Matejki).  
W ciągu ulicy Siemiradzkiego znajdują się cztery skrzyżowania: 

- z ul. Ułańską – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T; 
- z ul. Kossaka – równorzędne skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X; 

N 
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- z ul. Chełmońskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Siemiradzkiego; 

- z ul. Matejki – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu ul. Matejki. 

 

 
Rys. 36 Lokalizacja ul. Siemiradzkiego	[2] 

Na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie w sposób skośny, kołami przedniej osi pojazdu na 
chodniku (po północnej stronie) oraz równoległy, kołami jednego boku pojazdu na chodniku (po stronie 
południowej). Uregulowane jest to oznakowaniem pionowym D-18 oraz odpowiednio T-30e i T-30h  
(Rys. 37). Wyjątek stanowi fragment ulicy na wysokości ul. Siemiradzkiego 5a gdzie obowiązuje 
parkowanie równoległe w całości na jezdni (oznakowanie pionowe D-18 i T30i (Rys. 37 b). 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Rys. 37 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Siemiradzkiego	[opr. wł.] 
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3.1.19 ul.	Hetmańska	

Ulica Hetmańska – jedna z ważnych miejskich ulic o kategorii drogi głównej, wchodząca w podstawowy 
układ komunikacyjny [7]. Analizowany odcinek ulicy Hetmańskiej zawierający się w obszarze analizy to 
odcinek mierzący 1650 m – od ul. Grochowskiej do linii kolejowej 271 (Rys. 30). Stanowi fragment II ramy 
komunikacyjnej. Do momentu otwarcia wschodniej obwodnicy Poznania ulica Hetmańska stanowiła część 
drogi krajowej nr 5 i trasy europejskiej E261. Zaś do otwarcia zachodniej obwodnicy stanowiła część drogi 
krajowej nr 11. 
Ulica Hetmańska to droga o dwóch jezdniach i dwóch pasach, a przy wlotach na skrzyżowania z ulicami 
Dmowskiego i Kolejową/Górecką dodatkowymi pasami do lewo- i prawoskrętów. Środkiem, pomiędzy 
jezdniami, na całej długości, przebiega trasa tramwajowa, na której zlokalizowano następujące przystanki 
Arciszewskiego, Głogowska/Hetmańska, Kolejowa. Przystanki te obsługiwane są przez linie tramwajowe 
1 i 7, a dwa ostatnie jeszcze przez linię tramwajową 11. 
 

 
Rys. 38 Lokalizacja ul. Hetmańskiej	[2]	

Parkowanie jest w zasadzie dopuszczone jedynie na odcinku między ul. Grochowską/Arciszewskiego a 
Głogowską – uregulowane oznakowaniem pionowym – B-25 lub B-26 z tabliczką „Nie dotyczy chodnika”. 
Na odcinku od ul. Głogowskiej do granicy obszaru analizy obowiązuje zakaz zatrzymywania się w obu 
kierunkach.  
  



 35 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Rys. 39 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Hetmańska	[opr. wł.] 

3.1.20 ul.	Jana	i	Jędrzeja	Śniadeckich	

Ulica Jana i Jędrzeja Śniadeckich (w dalszej części opracowania nazywana ul. Śniadeckich) to ulica o 
długości 778 m [5], przebiegająca pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Głogowską (Rys. 40). Na całej długości 
obowiązuje na niej ruch w obu kierunkach. Ulica Śniadeckich leży w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
MTP. Od strony tej ulicy znajduje się główna brama wjazdowa na teren targów. 
W ciągu ulicy Śniadeckich znajduje się pięć skrzyżowań: 

- z ul. Grunwaldzką – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 
pierwszeństwem przejazdu ul. Grunwaldzką; 

- z ul. Stolarską – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem 
przejazdu ul Śniadeckich; 

- z ul. Konopnickiej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu ul Śniadeckich; 

- z ul. Orzeszkowej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 
pierwszeństwem przejazdu ul Śniadeckich; 

- z ul. Parkową – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem 
przejazdu ul Śniadeckich; 

- z ul. Głogowską skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu ul. Głogowską. 
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Rys. 40 Lokalizacja ul. Śniadeckich	[2] 

Na opisywanej ulicy możliwe jest parkowanie w różny sposób w zależności od odcinka: 
- na odcinku między ulicami Grunwaldzką a ul. Stolarską po stronie zachodniej obowiązuje zakaz 

zatrzymywania się (oznakowanie B-26 – Rys. 41 a), natomiast po stronie wschodniej obowiązuje 
parkowanie prostopadłe w całości na wyznaczonych do tego miejscach postojowych – Rys. 41 
b (oznakowanie D-18 i T-30b); 

- na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Parkowej po stronie zachodniej obowiązuje parkowanie 
równoległe do krawężnika w całości na chodniku (uregulowane oznakowaniem pionowym D-18 
i T-30a – patrz Rys. 41 c). 

- fragment ulicy Śniadeckich (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Parkowej) leży w granicach podstrefy C 
w SPP; 

- na pozostałym fragmencie ul. Śniadeckich tj. od ul. Parkowej do ul. Głogowskiej obowiązuje po 
stronie zachodniej parkowanie równoległe do krawężnik, kołami jednego boku na chodniku 
(oznakowanie D-18 i T-30h), zaś po stronie wschodniej prostopadłe (oznakowanie D-18 i T-30b) 
– Rys. 41 e, f. 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
  

N 
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e) 

 

f) 

 
Rys. 41 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Śniadeckich [opr. wł.] 

3.1.21 ul.	Jana	Matejki	

Ulica Jana Matejki (w dalszej części opracowania nazywana ul. Matejki) to ulica o długości 1118 m [5], 
przebiegająca pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Niegolewskich (Rys. 42). Na całej długości obowiązuje na 
niej ruch w obu kierunkach.  
W ciągu ulicy Matejki znajduje się jedenaście skrzyżowań: 

- z ul. Grunwaldzką – skrzyżowanie z sygnalizacji świetlną, w kształcie litery X z pierwszeństwem 
przejazdu ul. Grunwaldzką; 

- dwa skrzyżowania z ul. Skrytą – skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 
pierwszeństwem przejazdu ul. Matejki; 

- z ul. Konopnickiej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu ul. Matejki; 

- z ul. Orzeszkowej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 
pierwszeństwem przejazdu ul. Matejki; 

- z ul. Grottgera – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem 
przejazdu ul. Matejki; 

- z ul. Siemiradzkiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 
pierwszeństwem przejazdu ul. Matejki; 

- z ul. Berwińskiego – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X z pierwszeństwem 
przejazdu ul. Matejki; 

- z ul. Wyspiańskiego – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X z 
pierwszeństwem przejazdu ul. Matejki; 

- z ul. Limanowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z 
pierwszeństwem przejazdu ul. Matejki; 

- z ul. Niegolewskich – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X z 
pierwszeństwem przejazdu ul. Matejki. 
 

 
Rys. 42 Lokalizacja ul. Matejki	[2] 

N 
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Na opisywanej ulicy możliwe jest parkowanie w różny sposób w zależności od odcinka: 
- na odcinku między ulicami Grunwaldzką a ul. Konopnickiej po stronie wschodniej obowiązuje 

parkowanie skośne w całości na chodniku – patrz Rys. 43 a, b (oznakowanie D-18 i T-30b), zaś 
po stronie zachodniej obowiązuje zakaz zatrzymywania się na jezdni (oznakowanie B-26 w 
tabliczką „Nie dotyczy chodnika”); 

- na odcinku od ul. Konopnickiej po stronie zachodniej obowiązuje zakaz zatrzymywania się (B-
26) co jest notorycznie ignorowane przez kierowców (Rys. 43c); 

- na odcinku między ul. Konopnickiej a ul. Orzeszkowej dopuszczone jest parkowanie na chodniku 
(oznakowanie B-26 z tabliczką „Nie dotyczy chodnika”, czego efektem jest blokowanie chodnika; 

- na odcinku od ul. Grottgera do ul. Wyspiańskiego możliwe jest parkowanie po stronie zachodniej, 
w sposób równoległy do krawężnika w całości na chodniku – uregulowane oznakowaniem D-18 
i T-30a (Rys. 43d, e); 

- na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Limanowskiego po stronie zachodniej obowiązuje 
parkowanie na zasadach ogólnych, natomiast po stronie wschodniej dopuszczone jest 
parkowanie na chodniku (oznakowanie B-26 w tabliczką „Nie dotyczy chodnika”); 

- na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Niegolewskich po stronie zachodniej obowiązuje zakaz 
zatrzymywania się (oznakowanie B-26) – patrz Rys. 43g, zaś po stronie wschodniej 
dopuszczone jest parkowanie na chodniku (oznakowanie B-25 w tabliczką „Nie dotyczy 
chodnika”) – patrz Rys. 43h. 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Rys. 43 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Matejki [opr.wł.] 

3.1.22 ul.	Józefa	Chełmońskiego	

Ulica Józefa Chełmońskiego (w dalszej części opracowania nazywana ul. Chełmońskiego) to ulica o 
długości 337 m [5], przebiegająca pomiędzy ul. Wyspiańskiego, a ul. Grottgera (Rys. 44). Na całej 
długości obowiązuje na niej ruch w jednym kierunku – ulicy Grottgera.  
W ciągu ulicy Chełmońskiego znajdują się trzy skrzyżowania: 

- z ul. Wyspańskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T; 
- z ul. Siemiradzkiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z 

pierwszeństwem przejazdu ul. Siemiradzkiego; 
- z ul. Grottgera – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem 

przejazdu ul. Grottgera. 
 

 
Rys. 44 Lokalizacja ul. Chełmońskiego	[2] 

N 
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Na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie w sposób skośny, kołami przedniej osi pojazdu na 
chodniku (po stronie zachodniej) oraz równoległy, kołami jednego boku pojazdu na chodniku (po stronie 
wschodniej). Uregulowane jest to oznakowaniem pionowym D-18 oraz odpowiednio T-30e i T-30h  
(Rys. 37). Należy wspomnieć, że od strony ul. Wyspiańskiego brakuje oznakowania D-18 i T-30e (pojawia 
się ono dopiero za kolejną przecznicą (ul. Siemiradzkiego). 
 

a) 

 

b) 

 
Rys. 45 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Chełmońskiego	[opr. wł.] 

3.1.23 ul.	Józefa	Chociszewskiego	

Ulica Józefa Chociszewskiego (w dalszej części opracowania nazywana ul. Chociszewskiego) to ulica o 
długości 842 m [5], przebiegająca pomiędzy ul. Głogowską, a ul. Reymonta (Rys. 46). Na całej długości 
obowiązuje na niej ruch w dwukierunkowy.  
W ciągu ulicy Chociszewskiego znajduje się sześć skrzyżowań: 

- z ul. Głogowską – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Głogowskiej; 

- z ul. Kasprzaka –skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Kasprzaka; 

- z ul. Bogusławskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Chociszewskiego; 

- z ul. Jarochowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Chociszewskiego; 

- z ul. Szymborską – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Chociszewskiego; 

- z ul. Reymonta – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu ul. Reymonta. 
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Rys. 46 Lokalizacja ul. Chociszewskiego	[2] 

Na ulicy Chociszewskiego możliwe jest parkowanie w różny sposób w zależności od odcinka: 
- na odcinku między ulicami Głogowską, a ul. Kasprzaka nie reguluje parkowania oznakowanie 

pionowe ani poziome, obowiązuje parkowanie na zasadach ogólnych, po obu stronach kierowcy 
parkują równolegle do jezdni, z tym, że po stronie północnej w całości na jezdni, a po południowej 
w całości na chodniku (Rys. 47a); 

- na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Jarochowskiego, poza krótkim fragmentem po stronie 
północnej, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania się (B-26) – patrz Rys. 47b, parkowania nie 
reguluje oznakowanie – kierowcy parkują równolegle do krawężnika w całości na jezdni – co jest 
podyktowane fizyczną blokadą pasa zieleni w postaci słupków oddzielających go od jezdni (Rys. 
47c, d); 

- na całym odcinku od ul. Jarochowskiego do ul. Reymonta wyznaczono miejsca do parkowania 
równoległego, w całości na chodniku (Rys. 47e-h). Natomiast oznakowanie na połowie tego 
odcinka (po stronie północnej) nie reguluje parkowania. Od mniej więcej połowy długości tego 
odcinka obowiązuje zakaz postoju na jezdni – znak B-25 z tabliczką „Nie dotyczy chodnika”.  
Po stronie południowej oznakowanie wskazuje na zakaz postoju (B-25), oraz parkowanie 
równoległe w całości na chodniku (D-18, T-30a) – patrz Rys. 47f. 

Na części ulicy Chociszewskiego obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33) – patrz Rys. 47d. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Rys. 47 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Chociszewskiego [opr.wł.] 
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3.1.24 ul.	Józefa	Łukaszewicza	

Ulica Józefa Łukaszewicza (w dalszej części opracowania nazywana ul. Łukaszewicza) to ulica o długości 
704 m [5], przebiegająca pomiędzy ul. Potockiej, a ul. Małeckiego (Rys. 48). Prawie na całej długości 
obowiązuje na niej ruch dwukierunkowy, za wyjątkiem odcinka między ulicą Graniczną i Małeckiego, 
gdzie obowiązuje jeden kierunek w stronę ul. Granicznej.  
W ciągu ulicy Łukaszewicza znajduje się sześć skrzyżowań: 

- z ul. Potockiej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Potockiej; 

- z ul. Stablewskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Łukaszewicza;  

- z ul. Karwowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Łukaszewicza; 

- z ul. Mottego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Łukaszewicza; 

- z ul. Calliera i Rynek Łazarski – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Łukaszewicza; 

- z ul. Graniczną – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem 
przejazdu na ciągu ulic Łukaszewicza - Graniczna; 

- z ul. Małeckiego – bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem przejazdu na 
ciągu ulic Łukaszewicza - Graniczna. 

 

 
Rys. 48 Lokalizacja ul. Łukaszewicza	[2] 

Na ulicy Łukaszewicza w zależności od odcinka możliwe jest parkowanie w różny sposób: 
- na odcinku od ul. Małeckiego do ul. Calliera po stronie wschodniej obowiązuje zakaz postoju na 

jezdni – znak B-25 z tabliczką „Nie dotyczy chodnika”. Kierowcy parkują skośnie, w całości 
na chodniku, blokując go praktycznie w całości (Rys. 49a). Po stronie zachodniej 
parkowania nie reguluje oznakowanie. W związku z tym kierowcy parkują tu prostopadle do 
krawężnika kołami przedniej osi na chodniku – dojeżdżając kołami tylnej osi do krawężnika. W 
większości powoduje to blokowanie chodnika (Rys. 49a). 

- na pozostałej części ulicy Łukaszewicza, po stronie zachodniej możliwe jest parkowanie na 
chodniku – obowiązuje zakaz zatrzymywania się na jezdni B-26 z tabliczką „Nie dotyczy 
chodnika” (Rys. 49c-f). Po stronie wschodniej parkowanie jest uregulowane oznakowaniem D-
18, T-30i i zgodnie z tym powinno odbywać się na jezdni. Wątpliwości może budzić 
prawidłowość zastosowania tabliczki T-30i w końcowej części ulicy (niedaleko 
skrzyżowania z ul. Potockiej) – patrz (Rys. 49f). 

N 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e)

 

f) 

 
Rys. 49 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Łukaszewicza [opr.wł.] 

3.1.25 ul.	Józefa	Strusia	

Ulica Józefa Strusia (w dalszej części opracowania nazywana ul. Strusia) to ulica o długości 175 m [5], 
przebiegająca pomiędzy ul. Głogowską, a ul. Graniczną (Rys. 50). Na całej długości obowiązuje na niej 
ruch w jednym kierunku (w stronę ul. Granicznej). W chwili przygotowania niniejszego opracowania trwały 
prace nad zmianą organizacji ruchu polegające na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h, 
wprowadzeniu równorzędnego skrzyżowania z ul. Małeckiego oraz wprowadzeniu kontraruchu 
rowerowego [6]. W ciągu ulicy Strusia znajdują się trzy skrzyżowania: 

- z ul. Głogowską i Wyspiańskiego – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X i 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Głogowskiej; 

- z ul. Małeckiego – wprowadzana zmiana na skrzyżowanie równorzędne bez sygnalizacji 
świetlnej, w kształcie litery X; 

- z ul. Graniczną – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Granicznej. 
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Rys. 50 Lokalizacja ul. Strusia	[2] 

Praktycznie na całej długości ul. Strusia parkowanie odbywa się w taki sam sposób (Rys. 51) – po stronie 
północnej skośnie z kołami przedniej osi pojazdu na chodniku (uregulowane oznakowaniem pionowym 
D-18, T-30e), a po stronie południowej równolegle do krawężnika w całości na chodniku (zakaz 
zatrzymywania się na jezdni B-26 z tabliczką „Nie dotyczy chodnika”). 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Rys. 51 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Strusia [opr.wł.] 
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3.1.26 ul.	Juliusza	Kossaka	

Ulica Juliusza Kossaka (w dalszej części opracowania nazywana ul. Kossaka) to ulica o długości 299 m 
[5], przebiegająca pomiędzy ul. Grottgera, a ul. Wyspiańskiego (Rys. 52). Na całej długości obowiązuje 
na niej ruch w jednym kierunku (w stronę ul. Wyspiańskiego). W ciągu ulicy Kossaka znajdują się trzy 
skrzyżowania: 

- z ul. Grottgera – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T; 
- z ul. Siemiradzkiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X z 

pierwszeństwem przejazdu na ul. Siemiradzkiego; 
- z ul. Wyspiańskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T z 

pierwszeństwem przejazdu na ul. Wyspiańskiego. 
 

 
Rys. 52 Lokalizacja ul. Kossaka	[2] 

Na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie w sposób skośny, kołami przedniej osi pojazdu na 
chodniku (po stronie wschodniej) oraz równoległy, kołami jednego boku pojazdu na chodniku (po stronie 
zachodniej). Uregulowane jest to oznakowaniem pionowym D-18 oraz odpowiednio T-30e i T-30h  
 (Rys. 53). 
 

a) 

 

b) 

 
Rys. 53 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Kossaka [opr.wł.] 

 	

N 
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3.1.27 ul.	Kanałowa	

Ul. Kanałowa ma przebieg wschodnio- zachodni, łącząc ul. Kolejową i ul. Głogowską, jednokierunkowa 
między ul. Małeckiego i ul. Głogowską w stronę zachodnią (Rys. 54).  
W ciągu ul. Kanałowej znajdują się trzy skrzyżowania: 

- z ul. Kolejową – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Wyspiańskiego; 

- z ul. Małeckiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Małeckiego; 

z ul. Głogowską/Berwińskiego – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z wydzielonymi 
dwoma pasami na ul Kanałowej – do jazdy w prawo oraz do jazdy na wprost i w lewo, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Głogowskiej. 
 

 
Rys. 54 Lokalizacja ul. Kanałowej [2]	

Na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka zdefiniowano je w 
różny sposób: 

- na odcinku między ulicami Kolejową i Małeckiego, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po stronie południowej (w praktyce (Rys. 55 a,b) 
kierowcy parkują równolegle całym pojazdem na chodniku) oraz po stronie północnej. skośne 
kołami przedniej osi pojazdu na chodniku, przy czym po północnej stronie ulicy narzuca to 
oznakowanie pionowe (D-18, T-30e); 

na odcinku między ulicami Głogowską i Małeckiego, nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe jest 
parkowanie na zasadach ogólnych po obu stronach ulicy, w praktyce kierowcy parkują równolegle na 
chodniku po stronie północnej oraz skośnie, przednią osią na chodniku po stronie południowej. 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 55 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Kanałowej [opr.wł.] 

 

3.1.28 ul.	Kazimiery	Iłłakowiczówny	

Ul. Kazimiery Iłłakowiczówny (dalej Iłłakowiczówny) to ulica o przebiegu północno-południowym, 
równoległa do ul. Reymonta (Rys. 56).  
 

 
Rys. 56 Lokalizacja ul. Iłłakowiczówny [2] 

W ciągu ul. Iłłakowiczówny znajdują się dwa skrzyżowania: 
- z ul. Wyspiańskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, 

z pierwszeństwem przejazdu na ul. Wyspiańskiego; 
- z ul. Grunwaldzką – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, 

z pierwszeństwem przejazdu na ul. Grunwaldzkiej, z nakazem skrętu w prawo w ul. Grunwaldzką 
wyznaczonym znakiem C-2. 

Na całej długości ulicy możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych. W praktyce parkowanie odbywa 
się równolegle w całości na jezdni lub chodniku (Rys. 57 a) oraz częściowo jedną stroną pojazdu na 
chodniku (Rys. 57 b). 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 57 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Iłłakowiczówny	[opr.wł.] 

 

3.1.29 ul.	Kazimierza	Jarochowskiego	

Ul. Kazimierza Jarochowskiego (dalej Jarochowskiego) to ulica o przebiegu północno-południowym, 
równoległa do ul. Reymonta przebiegająca wzdłuż Parku Kasprowicza (Rys. 58). Stanowi ona jeden z 
głównych ciągów komunikacyjnych alternatywnych dla ul. Reymonta, Kasprzaka i Głogowskiej.  
W ciągu ul. Jarochowskiego (w obszarze analizy) znajdują się dwa skrzyżowania: 

- z ul. Hetmańską – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Hetmańskiej, z nakazem skrętu w prawo w ul. Hetmańską 
wyznaczonym znakiem C-2; 

- z ul. Chociszewskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Chociszewskiego, 

- z ul. Potworowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
możliwością skrętu z obu kierunku ruchu w jednokierunkową ul. Potworowskiego,  

- z ul. Stablewskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Jarochowskiego, z zakazem wjazdu w ul. Stablewskiego 
(wyznaczonym znakiem B-2) oraz znakami B-21 i B-22 na ul. Jarochowskiego, 

- z ul. Morawskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Jarochowskiego, 

- z ul. Szczanieckiej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Jarochowskiego, 

- z ul. Niegolewskich – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z możliwością 
skrętów w jednokierunkową ul. Niegolewskich, 

- z ul. Limanowskiego – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery T, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Jarochowskiego, z zakazem wjazdu w ul. Limanowskiego 
(wyznaczonym znakiem B-2) oraz znakami B-21 i B-22 na ul. Jarochowskiego, 

- z ul. Wyspiańskiego – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Jarochowskiego. 

 



 50 

 
Rys. 58 Lokalizacja ul. Jarochowskiego [2] 

Na całej ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 
- na odcinku między ulicami Hetmańską i Chociszewskiego, nie wyznaczono miejsc 

parkingowych, możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych. W praktyce kierowcy parkują po 
stronie wschodniej prostopadle na pasie zieleni, zaś po zachodniej równolegle na pasie zieleni 
(Rys. 4a); 

- na odcinku między ul. Chociszewskiego i ul. Potworowskiego nie wyznaczono miejsc 
parkingowych, możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po stronie wschodniej  
(w praktyce kierowcy parkują skośnie na zatoce i chodniku, często zajmując za dużą jego 
powierzchnię), po stronie zachodniej parkowanie jest zakazane znakiem B-35; 

- na odcinku między ul. Potworowskiego i ul Stablewskiego, nie wyznaczono miejsc 
parkingowych, możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po obu stronach (w praktyce 
kierowcy parkują skośnie lub prostopadle na zatoce i chodniku, często zajmując za dużą jego 
powierzchnię, po stornie wschodniej oraz równolegle na chodniku po stronie zachodniej);  

- na odcinku między ul. Stablewskiego i ul Morawskiego, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po obu stronach (w praktyce kierowcy parkują 
równolegle na jezdni po stornie wschodniej oraz równolegle na chodniku po stronie zachodniej); 

- na odcinku między ul Morawskiego i ul. Szczanieckiej, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po obu stronach (w praktyce kierowcy parkują 
równolegle na jezdni po stornie wschodniej oraz równolegle na chodniku po stronie zachodniej); 

- na odcinku między ul. Szczanieckiej i ul. Niegolewskich, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po stronie zachodniej (w praktyce kierowcy 
parkują równolegle i skośnie na pasie zieleni) oraz równolegle na chodniku po stronie wschodniej 
określone znakami D-18 z tabliczkami T-30a oraz T-3a (w praktyce kierowcy stosują się do 
znaków); 

- na odcinku między ul. Niegolewskich i Limanowskiego, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie równoległe po stronie zachodniej na chodniku (określone znakami  
D-18 z tabliczkami T-30a oraz T-3a) oraz prostopadłe przednią osią pojazdu na chodniku po 
stronie wschodniej (określone znakami D-18 z tabliczkami T-30d oraz T-3a), w praktyce 
kierowcy stosują się do znaków określających rodzaj parkowania na tym odcinku 

N 
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- na odcinku między ul. Limanowskiego i Wyspiańskiego, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie równoległe po stronie wschodniej na chodniku (określone znakami  
D-18 z tabliczkami T-30a oraz T-3a), po stronie zachodniej parkowanie jest zakazane znakiem  
B-36 

Na Rys. 59 a-j pokazano parkowanie na ul. Jarochowskiego ze szczególnym uwzględnieniem, opisanego 
powyżej, zajmowania zbyt dużej przestrzeni chodnika lub pasa zieleni. 
 

a) 

 

b)  

 
c)  

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 
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i) 

 

j) 

 
Rys. 59 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Jarochowskiego [opr. wł.] 

3.1.30 ul.	Kącik	

Ulica ma początek na skrzyżowaniu z ul. Rynek Łazarski i biegnie 22 m na południe i się kończy (Rys. 
60) będąc najkrótszą ulicą w Poznaniu. Jedyne skrzyżowanie z ul. Rynek Łazarski jest typu T, ul. Kącik 
jest podporządkowana. Po wschodniej stronie ul. Kącik parkowanie dozwolone wyłącznie na chodniku 
(znak B- 35 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”). Ze względu na długość ulicy parkowanie po stronie 
zachodniej jest leganie niemożliwe ze względu na przepisy ogólne. Na Rys. 60 a, b pokazano jak 
praktycznie kierowcy nie stosują się do zasad ogólnych parkowania na ul. Kącik. 
 

 
Rys. 60 Lokalizacja ul. Kącik [2] 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 61 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Kącik [opr. wł.] 
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3.1.31 ul.	Klaudyny	Potockiej	

Ul. Klaudyny Potockiej (dalej Potockiej) to ulica o przebiegu wschodnio-zachodnim, równoległa do ul. 
Hetmańskiej łącząca ul. Kolejową i ul. Głogowską (Rys. 62). Stanowi ona jeden z głównych ciągów 
komunikacyjnych alternatywnych dla ul. Reymonta, Kasprzaka i Głogowskiej.  
W ciągu ul. Potockiej znajdują się pięć skrzyżowań: 

- z ul. Kolejową – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery Y, z pierwszeństwem 
przejazdu w ciągu ulic Potockiej i Kolejowej w kierunku południowym; 

- z ul. Łukaszewicza – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Potockiej, 

- z ul. Dmowskiego – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Dmowskiego, 

- z ul. Lodową – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Potockiej, 

- z ul. Głogowską – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Głogowskiej, z nakazem jazdy w lewo lub w prawo w ul. Głogowską 
wyznaczonym znakiem C-8; 

Na odcinku między ul. Kolejową oraz ul. Dmowskiego parkowanie jest zakazane po stronie północnej 
znakami B-35, zaś po stronie południowej nie wyznaczono miejsc parkingowych, a parkowanie odbywa 
się na zasadach ogólnych. W praktyce kierowcy parkują na pasie zieleni wzdłuż rodzinnych ogródków 
działowych (Rys. 62 c, d). 
Na pozostałych odcinak ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny 
sposób: 

- na odcinku między ul. Dmowskiego i ul. Lodową, nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe 
jest parkowanie jedynie na chodniku po obu stronach jezdni (zastosowano znak B-35 z tabliczką 
„nie dotyczy chodnika”). W praktyce kierowcy parkują równolegle na chodniku (Rys. 62 b); 

- na odcinku między ul. Lodową i ul. Głogowską (Rys. 62 a) nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie równolegle na chodniku po stronie południowej (wyznaczone znakiem 
D18 z tabliczką T-30a) oraz w zatokach po stronie północnej (wyznaczone znakiem B-35 z 
tabliczką „nie dotyczy zatok”) 
 

 
Rys. 62 Lokalizacja ul. Potockiej [2] 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Rys. 63 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Potockiej [opr. wł.] 

3.1.32 ul.	Kolejowa	

Ul. Kolejowa to ulica o przebiegu północno-południowym, równoległa do ul. Głogowskiej, która przechodzi 
w swoim końcu północnym w ul. Gąsiorowskich (Rys. 64). Na odcinku między ul. Hetmańską i Potockiej 
jest dwujezdniowa w przekroju 2x2. Stanowi ona jeden z głównych ciągów komunikacyjnych 
alternatywnych dla ul. Głogowskiej.  
W ciągu ul. Kolejowej znajdują się siedem skrzyżowań: 

- z ul. Hetmańską – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Hetmańskiej; 

- z ul. Potockiej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery Y, z pierwszeństwem 
przejazdu w ciągu ul. Potockiej i południowej części ul. Kolejowej; 

- z ul. Karwowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z możliwością 
skrętów w jednokierunkową ul. Karwowskiego; 

- z ul. Mottego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul Kolejowej; 

- z ul. Calliera – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul Kolejowej; 

- z ul. Graniczną – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul Kolejowej; 

- z ul. Kanałową – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul Kolejowej. 
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Rys. 64 Lokalizacja ul. Kolejowej [2] 

Na większej części ul. Kolejowej wprowadzono parkowanie na zasadach ogólnych, jednak na pewnych 
odcinkach lub ich fragmentach wprowadzono zakazy oraz parkowanie równoległe na chodniku: 

- na odcinku między ul. Potockiej i Karwowskiego – zakaz parkowania na fragmencie po stronie 
wschodniej od ul. Potockiej (Rys. 65 a) do ul Kolejowej 19 (Rys. 65 c) wyznaczony znakami B-
36 z tabliczkami T-25a i T-25c, zakaz parkowania po stronie zachodniej wzdłuż budynku przy ul. 
Kolejowej (wyznaczony znakiem B-35); 

- na odcinku między ul. Calliera i ul. Graniczną – zakaz parkowania po zachodniej (wyznaczony 
znakiem B-35) oraz parkowanie na chodniku po stronie wschodniej (wyznaczone znakiem B-35 
z tabliczką „nie dotyczy chodnika”); 

- zakaz parkowania na wlocie w ul. Gąsiorowskich po stronie wschodniej (wyznaczone znakiem 
B-36) 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d)

 
  

N 
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e) 

 

f) 

 
Rys. 65 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Kolejowa [opr. wł.] 

3.1.33 ul.	Lodowa	

Ul. Lodowa to ulica o przebiegu północno-południowym, równoległa do ul. Głogowskiej, która przechodzi 
w swoim końcu północnym w ul. Gąsiorowskich (Rys. 64).   
W ciągu ul. Kolejowej znajdują się pięć skrzyżowań: 

- z ul. Załęże – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z możliwością skrętów 
w jednokierunkową ul. Załęże; 

- z ul. Potockiej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Potockiej; 

- z ul. Stablewskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul Lodowej; 

- z ul. Chłodną – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z możliwością 
skrętów w jednokierunkową ul. Chłodną; 

- z ul. Rynek Łazarski – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, T, z pierwszeństwem przejazdu 
na ul. Rynek Łazarski, z możliwością skrętu w prawo w jednokierunkową ul. Rynek Łazarski 
(skręt w lewo zabroniony znakiem B-21). 

Na całej ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 
- na odcinku przebiegającym na południe ul. Załęże, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 

możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych. W praktyce (Rys. 67 a) kierowcy najczęściej 
parkują po stronie wschodniej skośnie przednią osią pojazdu na chodniku (zajmując zbyt dużą 
jego powierzchnię), zaś po zachodniej równolegle na jezdni; 

- na odcinku między ul. Załęże i ul. Potockiej; nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe jest 
parkowanie na zasadach ogólnych po stronie wschodniej, po stronie zachodniej parkowanie jest 
dozwolone na chodniku (wyznaczone znakiem B-35 z tabliczką nie dotyczy chodnika), w 
praktyce po obu stronach ulicy kierowcy parkują skośnie na chodniku, często zajmując za dużą 
jego powierzchnię; 

- na odcinku między ul. Potockiej i ul. Stablewskiego; nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po obu stronach ulicy, w praktyce (Rys. 67 b) 
kierowcy parkują skośnie lub prostopadle po stronie zachodniej przednią osią na chodniku, 
zazwyczaj pozostawiając jego wymaganą powierzchnię; 

- na odcinku między ul. Stablewskiego i Chłodną; nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe 
jest parkowanie na zasadach ogólnych zachodniej stronie ulicy, po stronie wschodniej 
parkowanie jest zakazane znakiem B-36, w praktyce (Rys. 67  c) kierowcy parkują równolegle 
na jezdni po stronie; 
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- na odcinku między ul. Chłodną i ul. Rynek Łazarski; nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych zachodniej stronie ulicy, po stronie wschodniej 
parkowanie jest dopuszczone wyłącznie na chodniku (znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy 
chodnika”, w praktyce (Rys. 67 d) kierowcy parkują równolegle na jezdni i chodniku po stronie 
zachodniej i na chodniku po stronie wschodniej. 
 

 
Rys. 66 Lokalizacja ul. Lodowej [2] 

 
a) 

 

b) 

 
c)

 

d) 

 
Rys. 67 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Lodowa [opr. wł.] 

 

N 
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3.1.34 ul.	Marcelego	Mottego	

Ul. Marcelego Mottego (dalej Mottego) to ulica o przebiegu wschodnio-zachodnim, łącząca ulice 
Łukaszewicza i Kolejową (Rys. 64).  W ciągu ul. Mottego znajdują się dwa skrzyżowania: 

- z ul. Kolejową – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Kolejowej, 

- z ul. Łukaszewicza – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Łukaszewicza. 

Na całej ulicy możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych. W praktyce (Rys. 68 a,b) kierowcy parkują 
skośnie lub prostopadle na chodniku jedną osią (również tylną) zajmując zbyt dużą powierzchnię 
chodnika. 
 

 
Rys. 68 Lokalizacja ul. Mottego [2] 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 69 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Mottego [opr.wł.] 

 

3.1.35 ul.	Marcina	Kasprzaka	

Ul. Marcina Kasprzaka (dalej Kasprzaka) to ulica o przebiegu północno-południowym, równoległa do ul. 
Głogowskiej, łącząca w obszarze analizy (z ul. Matejki) ulicę Hetmańską i ul. Grunwaldzką (Rys. 70). 
Stanowi ona fragment istotnego ciągu komunikacyjnego alternatywnego dla ul. Głogowskiej i ul. 
Reymonta. W ciągu ul. Kasprzaka znajdują się siedem skrzyżowań: 
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- z ul. Hetmańską – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, bez możliwości 
skrętów w lewo we wszystkich relacjach (wyznaczone znakami B-21 na ul. Hetmańskiej i C-6 na 
ul. Kasprzaka), z pierwszeństwem przejazdu na ul. Hetmańskiej; 

- z ul. Chociszewskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, 
z pierwszeństwem przejazdu w ciągu zachodniej części ul. Chociszewskiego i północnej części 
ul. Kasprzaka (zgodnie z przebiegiem linii autobusowej ZTM nr 64); 

- z ul. Potworowskiego– skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul Kasprzaka; 

- z ul. Stablewskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z możliwością 
skrętów w jednokierunkową ul. Stablewskiego w kierunku zachodnim; z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Kasprzaka; 

- z ul. Morawskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Kasprzaka, bez możliwości skrętu w jednokierunkową ul. 
Morawskiego; 

- z ul. Szczanieckiej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Kasprzaka, z możliwością skrętu wyłącznie w zachodnią część 
ul. Szczanieckiej; 

- z ul. Niegolewskich – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Kasprzaka, z możliwością skrętu we wschodnią część ul. 
Niegolewskich. 

Na całej ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 
- na odcinku między ul. Hetmańską i ul. Chociszewskiego; nie wyznaczono miejsc parkingowych, 

możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po stronie wschodniej, po stronie zachodniej 
parkowanie jest dozwolone na chodniku (wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką nie dotyczy 
chodnika), w praktyce ulicy kierowcy równolegle na chodniku po stronie zachodniej i równolegle 
na pasie zieleni po stronie wschodniej; 

- na odcinku między ul. Chociszewskiego i ul. Potworowskiego; nie wyznaczono miejsc 
parkingowych, możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po stronie zachodniej, po stronie 
wschodniej parkowanie jest zabronione (wyznaczone znakiem B-35), w praktyce kierowcy 
parkują na pasie zieleni po stronie zachodniej; 

- na odcinku między ul. Potworowskiego i ul. Stablewskiego; nie wyznaczono miejsc 
parkingowych, możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po obu stronach jezdni, w 
praktyce (Rys. 71 f) kierowcy parkują po stronie wschodniej równolegle na chodniku; 

- na odcinku między ul. Stablewskiego i ul. Morawskiego; nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po obu stronach jezdni, w praktyce (Rys. 71 d, 
e) po obu stronach ulicy kierowcy parkują równolegle na pasie zieleni; 

- na odcinku między ul. Morawskiego i ul. Szczanieckiej; nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po stronie wschodniej, po stronie zachodniej 
parkowanie jest zabronione (wyznaczone znakiem B-36), w praktyce (Rys. 71 c, h) kierowcy 
parkują równolegle po stornie wschodniej na chodniku; 

- na odcinku między ul. Szczanieckiej i ul. Niegolewskich; nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie wyłącznie na chodniku po stronie wschodniej (wyznaczone znakiem  
B-35 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”), po stronie zachodniej parkowanie jest dozwolone 
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równolegle na chodniku (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30a), w praktyce (Rys. 71 a, 
b) po obu stronach ulicy kierowcy parkują równolegle na chodniku. 

 
Rys. 70 Lokalizacja ul. Kasprzaka [2] 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
  

N 
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e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Rys. 71 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Kasprzaka [opr. wł.] 

 

3.1.36 ul.	Marii	Konopnickiej	

Ul. Marii Konopnickiej (dalej Konopnickiej) to ulica o przebiegu wschodnio-zachodnim, łącząca ul. Matejki 
i ul. Śniadeckich (Rys. 72), z ruchem jednokierunkowych w kierunku zachodnim.  
W ciągu ul. Konopnickiej znajdują się dwa skrzyżowania: 

- z ul. Matejki – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, , z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Matejki 

- z ul. Śniadeckich – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T. 
Na ul. Konopnickiej wyznaczono miejsca parkingowe do parkowania równolegle na jezdni po obu jej 
stronach (znaki D-18 z tabliczką T-30a). Na całej ulicy Konopnickiej wprowadzono strefę płatnego 
parkowania. 
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Rys. 72 Lokalizacja ul. Konopnickiej [2] 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 73 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Konopnickiej [opr. wł.] 

3.1.37 ul.	Parkowa	

Ul. Parkowa to ulica o przebiegu wschodnio-zachodnim, łącząca ul. Matejki i ul. Śniadeckich (), z ruchem 
jednokierunkowych w kierunku zachodnim.  
W ciągu ul. Parkowej znajdują się dwa skrzyżowania: 

- z ul. Matejki – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Matejki, 

- z ul. Śniadeckich – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Śniadeckich. 

Ruch na ulicy Parkowej odbywa się wyłącznie na odcinku od ul. Śniadeckich do Palmiarni Poznańskiej. 
Parkowanie jest możliwe również po obu stronach tego odcinka: 

- północnej – równoległe na chodniku (wyznaczone znakiem D-18 i tabliczką T-30a), 
- południowej – prostopadle na chodniku (wyznaczone znakiem D-18 i tabliczką T-30b). 
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Rys. 74 Lokalizacja ul. Parkowej [2] 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 75 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Parkowa [opr. wł.] 

3.1.38 ul.	Romana	Dmowskiego	

Ul. Romana Dmowskiego (dalej Dmowskiego) to ulica o przebiegu północno-południowym, równoległa 
do ul. Głogowskiej, która przechodzi na Rynku Łazarskim w ul. Małeckiego stanowiąc razem ważny ciąg 
komunikacyjny (Rys. 76).   
W ciągu ul. Dmowskiego (w obszarze analizy) znajdują się cztery skrzyżowania: 

- z ul. Hetmańską – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Hetmańskiej; 

- z ul. Potockiej – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Dmowskiego; 

- z ul. Stablewskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, 
z pierwszeństwem przejazdu na ul Dmowskiego; 

- z ul. Rynek Łazarski – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z 
pierwszeństwem przejazdu na ciągu ul. Dmowskiego i ul. Małeckiego. 

Na całej ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 
- na odcinku między ul. Hetmańską i ul. Potockiej; nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe 

jest parkowanie na zasadach ogólnych po obu stronach z wyłączeniem fragmentu 
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dwupasowego przy ulicy Hetmańskiej (wyznaczone znakiem B-36), w praktyce (Rys. 77 f) po 
obu stronach ulicy kierowcy równolegle lub skośnie na pasie zieleni; 

- na odcinku między ul. Potockiej i ul. Stablewskiego; nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po obu stronach ulicy, w praktyce (Rys. 77 d, e) 
kierowcy parkują prostopadle po stronie zachodniej na utwardzonych zatokach; 

- na odcinku między ul. Stablewskiego i Rynek Łazarski; nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych zachodniej stronie ulicy na chodniku 
(wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”), po stronie wschodniej 
parkowanie jest zakazane znakiem B-35 na fragmencie z pasem zieleni od ul. Stablewskiego do 
ul. Dmowskiego 5 i w dalszej części do ul. Rynek Łazarski na umocnionym poboczu 
(wyznaczone znakiem B-35 z tabliczką „nie dotyczy umocnionego pobocza”), w praktyce (Rys. 
77 a, b) kierowcy parkują prawidłowo.  
 

 
Rys. 76 Lokalizacja ul. Dmowskiego [2] 

  

N 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
Rys. 77 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Dmowskiego [opr. wł.] 

3.1.39 ul.	Rynek	Łazarski	

Ulica Rynek Łazarski jest ulicą okalającą Rynek Łazarski i Skwer Imienia Kazimierza Nowaka (Rys. 78). 
W ciągu ul. Rynek Łazarski znajduje się siedem skrzyżowań: 

- z ul. Głogowską – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery T, z azylem dla 
pieszych rozdzielających wjazd i wyjazd na ul. Rynek Łazarski z ul. Głogowskiej, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Głogowskiej; 

- z ul. Lodową– skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
na ul. Rynek Łazarski; 

- z Dmowskiego/Małeckiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z 
z pierwszeństwem przejazdu na ciągu ul Dmowskiego i ul. Małeckiego; 

- z ul. Kącik – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Rynek Łazarski; 

- z ul. Calliera – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery Y, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Calliera w ul. Rynek Łazarski; 
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- z ul. Małeckiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Małeckiego; 

- z ul. Niegolewskich – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z 
pierwszeństwem przejazdu ul. Niegolewskich. 

Na całej ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 
- na odcinku między ul. Głogowską i ul. Lodową; nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe 

jest parkowanie skośne na chodniku po stronie południowej (wyznaczone znakiem D-18 z 
tabliczką T-30c), po stronie północnej parkowanie skośne jest dozwolone na chodniku przednią 
osią pojazdu (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30e), w praktyce (Rys. 79 c) kierowcy 
wjeżdżają zbyt głęboko na chodnik po stornie południowej zajmując zbyt dużą jego 
powierzchnię; 

- na odcinku między ul. Dmowskiego i ul. Kącik; nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe 
jest parkowanie na zasadach ogólnych po stronie zachodniej, możliwe jest parkowanie skośne 
na chodniku jedną osią pojazdu po stronie wschodniej (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką 
T-30e), po stronie północnej parkowanie dozwolone jest parkowanie prostopadłe w zatoce 
(wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30b), w praktyce (Rys. 79  d) kierowcy parkują 
zazwyczaj prawidłowo; 

- na odcinku między ul. Kącik i ul. Calliera; nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe jest 
parkowanie na zasadach ogólnych po zachodniej stronie jezdni i skośne jedną osią pojazdu na 
chodniku po stronie wschodniej (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30e), w praktyce (Rys. 
79  e) kierowcy wjeżdżają zbyt głęboko na chodnik po stornie wschodniej zajmując zbyt dużą 
jego powierzchnię; 

- na odcinku między ul. Calliera i ul. Małeckiego; nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe 
jest parkowanie skośne na chodniku jedną osią pojazdu po stronie północnej (wyznaczone 
znakiem D-18 z tabliczką T-30e) oraz równoległe jedną stroną pojazdu na chodniku po stronie 
południowej (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30h), w praktyce (Rys. 79 f) kierowcy 
wjeżdżają zbyt głęboko na chodnik po stornie północnej zajmując zbyt dużą jego powierzchnię; 

- na odcinku między ul. Małeckiego i ul. Niegolewskich, parkowanie po stronie północnej jest 
zabronionego (znak B-35), po stronie południowej odbywa się na zasadach ogólnych; w praktyce 
(Rys. 79 g) kierowcy wjeżdżają zbyt głęboko na chodnik po stornie południowej zajmując zbyt 
dużą jego powierzchnię oraz ignorują znak B-35 po stronie północnej; 

- na odcinku między ul. Niegolewskich i ul. Głogowskiej, parkowanie po stronie północnej jest 
zabronionego (znaki D-19 i D-20 wyznaczają postój taksówek), po stronie południowej możliwe 
jest parkowanie skośne na chodniku jedną osią pojazdu (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką 
T-30e); w praktyce (Rys. 79 b) kierowcy stosują się do oznakowania. 
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Rys. 78 Lokalizacja ul. Rynek Łazarski [2] 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Rys. 79 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Rynek Łazarski	[opr. wł.] 

3.1.40 ul.	Ryszarda	Berwińskiego	

Ul. Ryszarda Berwińskiego (dalej Berwińskiego) to ulica o przebiegu wschodnio-zachodnim, 
jednokierunkowa w kierunku zachodnim, równoległa do jednokierunkowego fragmentu ul. Wyspiańskiego 
(o przeciwnym do niej kierunku ruchu), łącząca ulicę Matejki i ul. Głogowską (Rys. 80).  
W ciągu ul. Kasprzaka znajdują się dwa skrzyżowania: 

- z ul. Głogowską/Kanałową – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z 
możliwością wjazdu z ul. Głogowskiej (drugi dopuszczalny lewoskręt z ul. Głogowskiej obok 
skrzyżowania ul. Głogowskiej i ul. Śniadeckich) i Kanałową w ulicę Berwińskiego;  

- z ul. Matejki/Wyspiańskiego – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z 
wydzielonymi trzema pasami ruchu na ul. Berwińskiego – do jazdy: w lewo w ul. Matejki, na 
wprost w ul. Wyspiańskiego, w prawo w ul. Matejki, z pierwszeństwem przejazdu w ciągu ul. 
Matejki; 

Na ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od fragmentu w różny sposób: 
- po stronie południowej: przy posesji ul Berwińskiego nr 1 wyznaczono miejsca przeznaczone do 

parkowania prostopadłego na chodniku (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczkę T-30b), przy 
posesjach 2-5 nie wyznaczono miejsc, możliwe jest parkowanie na chodniku na zasadach 
ogólnych (wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”); 

- po stronie północnej: możliwe jest parkowanie wyłącznie równoległe na chodniku naprzeciwko 
posesji nr 5 (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30a), na pozostałym fragmencie ulicy 
parkowanie jest zakazane znakiem B-35. 
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Rys. 80 Lokalizacja ul. Berwińskiego [2] 

a) 

 

b) 

 
Rys. 81 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Berwińskiego	[opr. wł.] 

3.1.41 ul.	Sebastiana	Klonowica	

Ul. Sebastiana Klonowica (dalej Dmowskiego) to ulica o przebiegu północno-południowym, równoległa 
do ul. Głogowskiej, łącząca ul. Wyspiańskiego i ul. Limanowskiego (Rys. 82), z ruchem jednokierunkowym 
w kierunku południowym z dopuszczonym kontraruchem.   
W ciągu ul. Klonowica znajdują się dwa skrzyżowania: 

- z ul. Wyspiańskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Hetmańskiej; 

- z ul. Limanowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T. 
Na ulicy możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po stronie wschodniej z wyłączeniem fragmentu 
wzdłuż posesji nr 8 (wyznaczone znakami B-36 z tabliczkami T-25a i T-25c). Po stronie zachodniej 
parkowanie jest zabronione znakiem B-36. W praktyce kierowcy parkują jedną stroną pojazdu równolegle 
po stronie zachodniej na chodniku (Rys. 83 a, b). 
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Rys. 82 Lokalizacja ul. Klonowica [2] 

a) 

 

b)

 
Rys. 83 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Klonowica [opr. wł.] 

3.1.42 ul.	Skryta	

Skryta to ulica stanowiąca dojazd do posesji za kamienicami w okolicy ul. Matejki i Grunwaldzkiej, a 
większości swojego przebiegu jednokierunkowa, na ulicy obowiązuje strefa ograniczonej prędkości do 
30km/h. Ul. Skryta posiada dwa skrzyżowania typu T z ul. Matejki (ul. Z pierwszeństwem ruchu). 
Parkowanie na północnym odcinku o przebiegu wschodnio-zachodnim jest dozwolone po stronie 
północnej równolegle jedną stroną pojazdu na chodniku (znak D-18 z tabliczką T-30h), bez wyznaczonych 
miejsc parkingowych i południowej na wyznaczonym pasie postojowym skośnie jedną osią pojazdu na 
chodniku (znak D-18 z tabliczką T-30e). Na południowym odcinku o przebiegu wschodnio-zachodnim 
parkowanie jest zakazane znakiem B-36. Na pozostałej części ulicy parkowanie dopuszczone jest na 
zasadach ogólnych lub wyłącznie na chodniku (wschodnia strona północnej części ulicy o przebiegu 
północno-południowym – znak B-36 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”). 
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Rys. 84 Lokalizacja ul. Skryta [2] 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 85 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Skryta [opr.wł.] 

3.1.43 ul.	Stanisława	Karwowskiego	

Ulica Stanisława Karwowskiego (dalej Karwowskiego) to ulica o przebiegu wschodnio-zachodnim, 
jednokierunkowa w kierunku zachodnim, łącząca ul. Kolejową i ul. Łukaszewicza (Rys. 86).  
W ciągu ul. Karwowskiego znajdują się dwa skrzyżowania: 

- z ul. Kolejową – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, 
- z ul. Łukaszewicza – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 

pierwszeństwem przejazdu na ul. Łukaszewicza. 
 

 
Rys. 86 Lokalizacja ul. Karwowskiego [2] 

N 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 87 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Karwowskiego [opr. wł.] 

3.1.44 ul.	Stanisława	Wyspiańskiego	

Ulica Stanisława Wyspiańskiego (dalej Wyspiańskiego) ma przebieg wschodnio-zachodni, łącząc (wraz 
z ul. Berwińskiego w kierunku zachodnim) ul. Reymonta i Głogowską, z ruchem jednokierunkowym od ul. 
Chełmońskiego ul. Matejki na północnym odcinku w kierunku zachodnim oraz od ul. Chełmońskiego do 
ul. Głogowskiej na południowym odcinku w kierunku wschodnim (Rys. 88). Stanowi ona istotny ciąg 
komunikacyjny. Od odcinku od ul. Iłłakowiczówny do skrzyżowania z Jarochowskiego/Ułańską 
wydzielono pas dla rowerzystów po obu stronach jezdni. 
W ciągu ul. Wyspiańskiego znajduje się dziewięć skrzyżowań (w tym dwa z ul Matejki): 

- z ul. Reymonta – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery T, z wydzielonymi 
pasami do skrętu w prawo i w lewo (od ul. Iłłakowiczówny), z pierwszeństwem przejazdu na ul. 
Reymonta; 

- z ul. Iłłakowiczówny – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Wyspiańskiego 

- z ul. Wojskową – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Wyspiańskiego. 

- z ul. Ułańską i ul. Jarochowskiego – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z 
wydzielonym pasem do skrętu w prawo w ul. Jarochowskiego z pierwszeństwem przejazdu na 
ul. Wyspiańskiego; 

- z ul. Kossaka – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Wyspiańskiego; 

- z ul. Drużbackiej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T; 
- z ul. Matejki i Berwińskiego (północna strona Placu Wyspiańskiego) – skrzyżowanie z 

sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z pierwszeństwem przejazdu na ul. Matejki; 
- z ul Matejki (południowa strona Placu Wyspiańskiego) ) – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, 

w kształcie litery X, z pierwszeństwem przejazdu na ul. Matejki; 
- z ul. Klonowica – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T; 
- z ul. Głogowską i ul. Strusia - skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X, z 

wydzielonymi dwoma pasami na ul. Wyspiańskiego do lewoskrętu oraz jazdy na wprost lub w 
prawo, z pierwszeństwem przejazdu na ul. Głogowskiej. 

Na całej ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 
- na odcinku między ul. Reymonta i ul. Iłłakowiczówny; nie wyznaczono miejsc parkingowych, 

możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po stronie północnej oraz parkowanie 
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prostopadłe zatokach parkingowych po stronie południowej (wyznaczone znakiem D-18 z 
tabliczką T-30b), w praktyce kierowcy parkują również na pasie zieleni po stornie północnej. 

- na odcinku między ul. Iłłakowiczówny i ul. Wojskową; nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych stronie południowej oraz parkowanie równoległe 
na chodniku (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30h), w praktyce (Rys. 89i) kierowcy 
parkują prostopadle na utwardzonych zatokach po stornie południowej i prawidłowo oraz na 
pasie zieleni po stronie północnej; 

- na odcinku między ul. Wojskową i ul. Ułańską/Jarochowskiego; nie wyznaczono miejsc 
parkingowych, możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych na południowej stronie ulicy na 
chodniku (wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”), po stronie północnej 
parkowanie jest dozwolone równolegle na chodniku (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-
30a), w praktyce kierowcy parkują prawidłowo po obu stronach ulicy. 

- na odcinku między ul. Ułańską/Jarochowskiego i ul. Kossaka, nie wyznaczono miejsc 
parkingowych, możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po południowej stronie ulicy na 
chodniku (wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”), po stronie północnej 
parkowanie jest również dozwolone na chodniku (wyznaczone znakiem B-35 z tabliczką „nie 
dotyczy chodnika”), w praktyce (Rys. 89 d, f)  kierowcy parkują prawidłowo po obu stronach 
ulicy; 

- na odcinku między ul. Kossaka i ul. Drużbackiej, nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe 
jest parkowanie na zasadach ogólnych po południowej stronie ulicy na chodniku (wyznaczone 
znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”), po stronie północnej parkowanie jest również 
dozwolone na chodniku (wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”), w 
praktyce kierowcy parkują prawidłowo po obu stronach ulicy; 

- na odcinku między ul. Drużbackiej i ul. Chełmońskiego, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po południowej stronie ulicy na chodniku 
(wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”), po stronie północnej parkowanie 
jest również dozwolone na chodniku (wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy 
chodnika”), w praktyce kierowcy parkują prawidłowo po obu stronach ulicy; 

- na odcinku między ul. Chełmońskiego i ul. Matejki/Berwińskiego, nie wyznaczono miejsc 
parkingowych, możliwe jest parkowanie skośnie jedną osią pojazdu na chodniku po stronie 
północnej (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30e) oraz równoległe na chodniku po stronie 
południowej; w praktyce kierowcy parkują całymi pojazdami na chodniku po stronie północnej 
zajmując zbyt dużą jego powierzchnię; 

- na odcinku między ul.  Chełmońskiego i ul. Matejki, nie wyznaczono miejsc parkingowych, 
możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po południowej stronie ulicy na chodniku 
(wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”), w praktyce (Rys. 89 c) kierowcy 
parkują prawidłowo po stronie południowej oraz wokół Placu Stanisława Wyspiańskiego po 
stronie północnej; 

- na odcinku między ul. Matejki i ul. Klonowica, nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe 
jest parkowanie na zasadach ogólnych po południowej stronie ulicy na chodniku (wyznaczone 
znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy chodnika”), możliwe jest parkowanie skośne jedną osią 
pojazdu na chodniku po północnej stronie ulicy (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30e), 
w praktyce kierowcy parkują prawidłowo; 
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- na odcinku między ul. Klonowica i ul. Głogowską, możliwe jest parkowanie na zasadach 
ogólnych po południowej stronie ulicy na chodniku (wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką „nie 
dotyczy chodnika”), możliwe jest parkowanie równoległe na chodniku po północnej stronie ulicy 
(wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30a), w praktyce (Rys. 89 a, b) kierowcy parkują 
prawidłowo. 

 
Rys. 88 Lokalizacja ul. Wyspiańskiego [2] 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Rys. 89 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Wyspiańskiego [opr. wł.] 

3.1.45 ul.	Stolarska	

Ulica Stolarska Składa się z dwóch fragmentów:  
- o przebiegu północno-południowym; jednokierunkowym w kierunku północnym, z dopuszczonym 

kontraruchem; 
- o przebiegu wschodnio-zachodnim. 

W ciągu ul Stolarskiej znajdują się dwa skrzyżowania: 
- z ul. Śniadeckich – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T,  

z pierwszeństwem przejazdu na ul. Śniadeckich; 
- z ul. Grunwaldzką – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z nakazem 

skrętu w prawo z ul. Stolarskiej w ul. Grunwaldzką (wyznaczonym znakiem C-2);  
z pierwszeństwem przejazdu na ul. Grunwaldzkiej. 

Na ul. Stolarskiej wyznaczony następujące pasy parkingowe: 
- na fragmencie o przebiegu wschodnio-zachodnim po stronie północnej jezdni (Rys. 91 a) od 

skrzyżowania ul. Śniadeckich i po stronie południowej jezdni (Rys. 91  b, d) na pozostałej części 
(wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30a); 

- na fragmencie o przebiegu północno-południowym (Rys. 91c) po stronie zachodniej (wyznaczone 
znakiem D-18 z tabliczką T-30a) i po stronie wschodniej (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką 
T-30e). 

W praktyce kierowcy na ul. Stolarskiej parkują prawidłowo.  
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Rys. 90 Lokalizacja ul. Stolarska [2] 

W chwili przygotowania niniejszego opracowania trwały prace nad zmianą organizacji ruchu polegające 
na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h, wyznaczeniu pasów postojowych oraz 
wprowadzeniu kontraruchu rowerowego [6] (Rys. 91 d). 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Rys. 91 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Stolarska [opr. wł.] 

3.1.46 ul.	Szymborska	

Ulica Szymborska to ulica o przebiegu północno-południowym łącząca ul. Chociszewskiego i ul. 
Hetmańską, z ruchem jednokierunkowym w kierunku południowym oraz planowanym kontraruchem 
rowerowym (Rys. 92). 
W ciągu ul. Szymborskiej znajdują się dwa skrzyżowania: 
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- z ul. Chociszewskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
planowanym pierwszeństwem przejazdu na ul. Chociszewskiego; 

- z ul. Hetmańską – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Hetmańskiej; z nakazem skrętu w prawo z ul. Szymborskiej 
(wyznaczonym znakiem C-2). 

Na całej ul. Szymborskiej możliwe jest parkowanie: 
- po stronie zachodniej na chodniku (wyznaczone znakiem B-36 z tabliczką „nie dotyczy 

chodnika”), w praktyce kierowcy (Rys. 93 a, b) parkują prawidłowo; 
- po stronie wschodniej na zasadach ogólnych, w praktyce kierowcy (Rys. 93 a, b) parkują 

prawidłowo równolegle na chodniku. 
 

 
Rys. 92 Lokalizacja ul. Szymborskiej [2]	

a) 

 

b) 

 
Rys. 93 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Szymborska [opr. wł.] 

3.1.47 ul.	Ułańska	

Ulica Ułańska to ulica o przebiegu północno-południowym, łącząca ul. Grunwaldzką i ul. Wyspiańskiego 
(Rys. 94). 
W ciągu ul. Ułańskiej znajdują się cztery skrzyżowania: 

- z ul. Wyspiańskiego/Jarochowskiego – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery 
X, z pierwszeństwem przejazdu na ul. Wyspiańskiego; 
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- z ul. Siemiradzkiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Ułańskiej; 

- z ul. Grottgera – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T; 
- z ul. Grunwaldzką – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T; z nakazem 

skrętu w prawo z ul. Ułańskiej w ul. Grunwaldzką wyznaczonym znakiem C-2. 
Na całej ulicy możliwe jest parkowanie, natomiast w zależności od odcinka w różny sposób: 
- na odcinku między ul. Wyspiańskiego i ul. Siemiradzkiego; nie wyznaczono miejsc 

parkingowych, możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po stornie wschodniej ulicy, 
parkowanie po stronie zachodniej jest zakazane znakiem B-36, w praktyce (Rys. 95a) kierowcy 
parkują równolegle na chodniku po stronie wschodniej 

- na odcinku między ul. Siemiradzkiego i ul Grottgera; wyznaczono pas postojowy po stronie 
wschodniej, możliwe jest parkowanie prostopadłe jedną osią na utwardzonym poboczu po 
stornie wschodniej ulicy (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30d), parkowanie po stronie 
zachodniej jest zakazane znakiem B-35, w praktyce kierowcy parkują prawidłowo po stronie 
wschodniej; 

- na odcinku między ul. Grottgera i Grunwaldzką; nie wyznaczono miejsc parkingowych, możliwe 
jest parkowanie na zasadach ogólnych po obu stronach ulicy, w praktyce (Rys. 95 b, c) kierowcy 
parkują prostopadle jedną osią pojazdu na utwardzonym poboczu lub równolegle na jezdni lub 
pasie zieleni (całym pojazdem lub jedną jego stroną). 

 

 
Rys. 94 Lokalizacja ul. Ułańskiej	 [2] 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys. 95 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Ułańska [opr. wł.] 

3.1.48 ul.	Władysława	Reymonta	

Ulica Władysława Reymonta (dalej nazywana ul. Reymonta) to ulica stanowiąca fragment II ramy 
komunikacyjnej. Jej przebieg rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicami: Grochowską, Hetmańską i 

N 
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Arciszewskiego, a kończy się na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Ulica Reymonta na całej długości 
jest dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Pomiędzy jezdniami jest wydzielone torowisko 
tramwajowe, po którym poprowadzone są linie 1 i 7. Przed otwarciem zachodniej obwodnicy ulica była 
częścią drogi krajowej nr 11. Obecnie przynależy do drogi wojewódzkiej nr 433. 
 

 
Rys. 96 Lokalizacja ul. Reymonta [2] 

Po zachodniej stronie ulicy na całej długości obowiązuje zakaz zatrzymywania się (Rys. 97 c, d), 
natomiast po stronie wschodniej na wybranych odcinkach możliwe jest parkowanie na chodniku (Rys. 97 
a, b). 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Rys. 97 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Reymonta [opr. wł.] 

 

3.1.49 ul.	Wojciecha	Bogusławskiego	

Ulica ułańska to ulica o przebiegu północno-południowym, łącząca ul. Chociszewskiego i ul. 
Niegolewskich; jednokierunkowa o ruchu w kierunku północnym na odcinku od ul. Chociszewskiego do 
ul. Szczanieckiej, dwukierunkowa na odcinku od ul. Szczanieckiej do ul. Niegolewskich (Rys. 98). 
W ciągu ul. Bogusławskiego znajduje się sześć skrzyżowań: 

N 
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- z ul. Chociszewskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T; 
- z ul. Potworowskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X, z 

pierwszeństwem przejazdu na ul. Bogusławskiego; 
- z ul. Stablewskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X,  

z pierwszeństwem przejazdu na ul. Bogusławskiego; 
- z ul. Morawskiego – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X,  

z pierwszeństwem przejazdu na ul. Bogusławskiego; 
- z ul. Szczanieckiej – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X,  

z pierwszeństwem przejazdu na ul. Bogusławskiego; 
- z ul. Niegolewskich – skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery X,  

z pierwszeństwem przejazdu na ul. Bogusławskiego; 
Na całej ulicy możliwe jest parkowanie na zasadach ogólnych po obu jej stronach, w praktyce kierowcy 
parkują równolegle na jezdni na całej długości ulicy po obu jej stronach (Rys. 99 a-h). 
 

 
Rys. 98 Lokalizacja ul. Bogusławskiego [2] 

  

N 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Rys. 99 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Bogusławskiego	[opr. wł.] 

3.1.50 ul.	Wojskowa	

Ulica Wojskowa to ulica o przebiegu północno-południowym, łącząca ul. Grunwaldzką i ul. Wyspiańskiego 
(Rys. 100). 
W ciągu ul. Wojskowej (w obszarze analizy) znajdują się dwa skrzyżowania: 
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- z ul. Wyspiańskiego– skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z 
pierwszeństwem przejazdu na ul. Wyspiańskiego; 

- z ul. Grunwaldzką – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery X; z nakazem skrętu 
w prawo z ul. Wojskowej w ul. Grunwaldzką lub jazdy na wprost wyznaczonym znakiem C-6. 

Na całej ulicy (w obszarze analizy) możliwe jest parkowanie, natomiast w różny sposób: 
- po stronie wschodniej na całej długości na zasadach ogólnych; 
- po stronie zachodniej poboczu (wyznaczone znakiem B-35 z tabliczką „nie dotyczy pobocza”) z 

wyjątkiem fragmentu przy posesji nr 30, gdzie obowiązuje parkowanie całym pojazdem 
równolegle na chodniku (wyznaczone znakiem D-18 z tabliczką T-30a). 

W praktyce (Rys. 101 a) kierowcy parkują prawidłowo po stronie zachodniej ulicy i nieprawidłowo wg 
starej organizacji ruchu przy posesji nr 30 (Rys. 101 a, b).  
 

 
Rys. 100 Lokalizacja ul. Wojskowej [2] 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 101 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Wojskowa [opr.wł.] 

 

3.1.51 ul.	Zachodnia	

Ul. Zachodnia to drogą bez przejazdu (w części południowej) oraz jednokierunkowa w części północnej 
w głównej mierze stanowiąca dojazd do Dworca Zachodniego oraz budynków przy niej zlokalizowanych.  
W ciągu ul. Zachodniej znajdują się dwa skrzyżowania: 

N 
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- z ul. Głogowską– skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Głogowskiej w północną część ul. Zachodniej; 

- z ul. Głogowską – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w kształcie litery T; z dwoma pasami 
ruchu do skrętu prawo i w lewo w ul. Głogowską. 

Parkowanie na ul. Zachodniej wprowadzono strefę płatnego parkowania – parkowanie jest możliwe 
wyłącznie na wyznaczonych miejscach równolegle na chodniku (znak D-18 z tabliczką T-30a) przy 
budynku Poczty Polskiej (Rys. 103 a, b). 
 

 
Rys. 102 Lokalizacja ul. Zachodniej [2] 

a) 

 

b) 

 
Rys. 103 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Zachodnia [opr. wł.] 

3.1.52 ul.	Załęże		

Ulica Załęże to ulica o przebiegu wschodnio-zachodnim łącząca ul. Głogowską i ul. Lodową, 
jednokierunkowa w kierunku zachodnim, z dopuszczonym kontraruchem rowerowym. 
W ciągu ulicy Załęże znajdują się dwa skrzyżowania: 

- z ul. Lodową, skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery T, z pierwszeństwem 
przejazdu na ul. Lodowej; 

- z ulicą Głogowską/Chociszewskiego, skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, w kształcie litery 
X, z pierwszeństwem przejazdu na ul. Głogowskiej, z nakazem skrętu w prawo z ul. Załęże w ul. 
Głogowską (wyznaczonym znakiem C-2). 

Na całej ul. Załęże parkować można na zasadach ogólnych, w praktyczne (Rys. 105) kierowcy parkują 
równolegle całym pojazdem na jezdni lub chodniku. 
 

N 
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Rys. 104 Lokalizacja ul. Załęże [2] 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 105 Fotografie z wizji lokalnej – ul. Załęże	[opr. wł.] 

 

3.2 Przebiegi	linii	komunikacji	zbiorowej	

Obszar analizy jest obsługiwany komunikacją tramwajową i autobusową (Rys. 106 i Rys. 107).  
Komunikacja tramwajowa występuje w ciągach ulic:  

- Hetmańskiej (linie 1,7,11),  
- Reymonta (linie 1,7),  
- Grunwaldzkiej (linie 13,15), 
- Głogowskiej (linie 3,5,8,14,11). 

Komunikacja autobusowa występuję w ciągach ulic: 
- Reymonta (linia 93 częściowo na torowisku tramwajowo-autobusowym na odcinku od ul. 

Wyspiańskiego do ul. Grunwaldzkiej), 
- Hetmańskiej (linia 79 na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Reymonta),  
- Chociszewskiego/Szymborska – Kasprzaka – Matejki (linia 64), 
- Wyspiańskiego/Berwińskiego – Głogowska – Zachodnia (linia 45). 

Głównymi punktami przesiadkowymi w obszarze analizy są: 
- Głogowska/Hetmańska, 
- Arciszewskiego (skrzyżowanie ul. Hetmańskiej/Reymonta/Arciszewskiego i Głogowskiej), 
- Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
- Most Dworcowy. 
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Należy wskazać również, że z przystanków Dworzec Zachodni i Most Dworcowy możliwe jest dotarcie do 
komunikacji i transportu publicznego w obrębie Dworca Zachodniego i Dworca Poznań Główny. 
Należy wskazać ponadto, że rejon na wschód od ulicy Głogowskiej (tzw. „Dolny Łazarz” jest 
zdecydowanie słabiej obsłużony komunikacją miejską – dłuższe czasy dojścia do przystanków 
tramwajowych na ul. Głogowskiej i Hetmańskiej).  
W obszarze analizy występuje również autobusowa komunikacja nocna w ciągach ulic: 

- Grunwaldzkiej (linia 251), 
- Głogowskiej (linia 238, 249, 252), 
- Hetmańskiej (linia 238 na odcinku od Głogowskiej w kierunku wschodnim). 

Na etapie proponowania zmian w organizacji ruchu na obszarze analizy należy zwrócić uwagę na zmiany 
jakie nastąpią w obsłudze obszaru komunikacją publiczną po wybudowaniu trasy tramwajowej na Os. 
Kopernika. Należy zapewnić możliwość przejazdu autobusów ulicami:  

- Matejki, Kasprzaka, Chociszewskiego, Szymborska (jeden kierunek) – istniejąca linia nr 64; 
- Wyspiańskiego, Berwińskiego – istniejąca linia nr 45 (należy zachować obecny przebieg linii); 
- Gąsiorowskich, Kolejowa, Potockiej, Dmowskiego – proponowany przebieg linii nr 79 po 

wybudowaniu trasy tramwajowej na os. Kopernika; 
- Wyspiańskiego, Jarochowskiego, Chociszewskiego, Szymborska (jeden kierunek) – 

proponowany przebieg linii nr 93. 
 

 
Rys. 106 Schemat sieci autobusowej i tramwajowej Zarządu	Transportu Miejskiego na obszarze analizy [4] 
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Rys. 107 Schemat sieci autobusowej i tramwajowej Zarządu Transportu Miejskiego na obszarze analizy [4],		

3.3 Analiza	rzeczywistych	potoków	ruchu	w	obszarze	analizy	

3.3.1 Informacje	ogólne	

W celu identyfikacji rzeczywistych potoków ruchu w obszarze analizy, wystąpiono do Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu, o dane z detektorów znajdujących się przy skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną 
na tym obszarze. Uzyskano obszerny zbiór danych obejmujący miesiące kwiecień i maj 2017 roku. Dane 
poddano obróbce, wybrano typowe dni robocze w tygodniu. Wyeliminowano z nich te dni które 
poprzedzały lub następowały po świętach jako dni, w których powstawały zjawiska zakłócające typowe 
zachowania podróżnych. W rezultacie obliczono średnie wartości natężenia ruchu z pozostałych dni, co 
pozwoliło na wyznaczenie dobowych wahań ruchu z jednogodzinnym interwałem. Wyniki 
zaprezentowano na kolejnych rysunkach (Rys. 108 - Rys. 116). Uzyskane z ZDM w Poznaniu dane 
dotyczyły skrzyżowań następujących ulic: 

- Głogowska – Hetmańska, 
- Głogowska – Stablewskiego, 
- Głogowska – Wyspiańskiego – Strusia, 
- Głogowska – Berwińskiego – Kanałowa, 
- Berwińskiego – Wyspiańskiego – Matejki, 
- Wyspiańskiego – Jarochowskiego – Ułańska, 
- Grunwaldzka – Wojskowa, 
- Grunwaldzka – Matejki – Szylinga, 
- Bukowska – Roosevelta. 

Analiza danych globalnie wskazuje, że krytycznym jest szczyt poranny, choć w przypadku pojedynczych 
wlotów na różnych skrzyżowaniach może być inaczej.  
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3.3.2 Analiza	danych	ze	skrzyżowania	ulic	Głogowska	–	Hetmańska	

Na opisywanym skrzyżowaniu obserwowane jest największe natężenie ruchu w ciągu ulicy Hetmańskiej, 
czyli na tzw. II ramie komunikacyjnej. W zależności od kierunku szczytowe wartości natężenia na tej ulicy 
odnotowywane są o godzinie 8:00 (w kierunku ul. Głogowskiej) oraz o godzinie 17:00 (w kierunku ul. 
Dmowskiego). W obu przypadkach natężenie wynosi przeszło 1300 poj./h. Na ul. Głogowskiej na tym 
skrzyżowaniu szczytowe wartości można zauważyć w tych samych godzinach – tj. wlot na skrzyżowanie 
w stronę centrum miasta o godzinie 8:00 (ok. 870 poj./h), w przeciwną stronę o godzinie 17:00 (ok. 913 
poj./h) (Rys. 108). Widoczne wahania są typowe i związane są z codziennymi aktywnościami 
mieszkańców aglomeracji poznańskiej (głównie podróże związane z pracą i nauką). Należy przy tym 
zauważyć, że ruch rozchodzi się na dostępne na skrzyżowaniu relacje (por. dane kolejnym skrzyżowaniu 
Rys. 109 – spadek wartości natężenie na ul. Głogowskiej) 

 
Rys. 108 Średnie	 natężenie	 ruchu	 [poj./h]	w	 typowe	 dni	w	miesiącach	 kwiecień	 –	maj	 na	 skrzyżowaniu	 ulic	 Głogowska	 –		
Hetmańska	
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3.3.3 Analiza	 danych	 ze	 skrzyżowania	 ulic	 Głogowska	 –	 Potworowskiego	 –	
Potockiej		

Przedmiotowe skrzyżowanie jest obciążone w zdecydowanej większości w ciągu ul. Głogowskiej 
(niespełna 800 poj./h). Wartości natężenia na tej ulicy są nieco niższe niż na skrzyżowaniu z ul. 
Hetmańską, co świadczy o tym, że większa część kierowców skręca z ul. Głogowskiej w prawo w ul. 
Hetmańską niż z ul. Hetmańskiej w prawo w ul. Głogowską.  
 

 
Rys. 109 Średnie	 natężenie	 ruchu	 [poj./h]	 w	 typowe	 dni	 w	 miesiącach	 kwiecień	 –	 maj	 na	 skrzyżowaniu	 ulic	 Głogowska,	
Potworowskiego	i	Potockiej.	

3.3.4 Analiza	danych	ze	skrzyżowania	ulic	Głogowska	–	Stablewskiego	

Na skrzyżowaniu ulic Głogowska – Stablewskiego, autorzy dysponują jedynie danymi na wlocie na to 
skrzyżowanie na ul. Głowskiej w stronę ulicy Hetmańskiej. Maksymalne natężenie ruchu na tym wlocie 
odnotowuje się w szczycie popołudniowym – w godzinie 16:00 – 17:00 – na poziomie 810 poj./h. 
Stanowi to niemal dwukrotność szczytu porannego. 
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Rys. 110 Średnie	 natężenie	 ruchu	 [poj./h]	w	 typowe	 dni	w	miesiącach	 kwiecień	 –	maj	 na	 ulicy	Głogowskiej	 na	wysokości	
skrzyżowania	z	ulicą	Stablewskiego	

3.3.5 Analiza	danych	ze	skrzyżowania	ulic	Głogowska,	Wyspiańskiego	i	Strusia	

Skrzyżowanie ulic Głogowskiej z Wyspiańskiego i Strusia jest jednym ze skrzyżowań umożliwiających 
przejazd z zachodniej na wschodnią stronę ulicy Głogowskiej. W związku z tym ruch na stosunkowo 
wąskiej ulicy Wyspiańskiego jest wzmożony (jak na klasę drogi) praktycznie przez cały dzień (Rys. 111). 
W godzinie szczytu porannego (szczytu w skali całego miasta przypadającego na godzinę 7:00 - 8:00) 
natężenie ruchu na tej ulicy wynosi niespełna 400 poj./h, natomiast maksymalne natężenie na tej ulicy 
odnotowywane jest w godzinach 15:00 – 16:00 i wynosi przeciętnie ok. 500 poj./h. W przypadku ulicy 
Głogowskiej natężenie jest na podobnym poziomie jak na wcześniejszych skrzyżowaniach. 
 

 
Rys. 111 Średnie	 natężenie	 ruchu	 [poj./h]	 w	 typowe	 dni	 w	 miesiącach	 kwiecień	 –	 maj	 na	 skrzyżowaniu	 ulic	 Głogowska,	
Wyspiańskiego	i	Strusia.	



 90 

3.3.6 Analiza	danych	ze	skrzyżowania	ulic	Głogowska,	Kanałowa,	Berwińskiego		

Skrzyżowanie ulic Głogowska, Kanałowa, Berwińskiego, obok wyżej opisywanego Głogowska, 
Wyspiańskiego, Strusia jest skrzyżowaniem umożliwiającym przejazd z jednej na druga stronę ul. 
Głogowskiej. Dodatkowo jest to skrzyżowanie, umożliwiające przejazd na południowo-wschodnią stronę 
ul. Głogowskiej, jadąc od strony centrum miasta. Oznakowanie wskazuje na konieczność skrętu w prawo 
w ulicę Berwińskiego, objazdu przez ul. Matejki i Wyspiańskiego oraz przecięcia ul. Głogowskiej w ul. 
Strusia. Ponadto na tym skrzyżowaniu, jako na jednym z dwóch na odcinku między ul. Hetmańską, a 
mostem Dworcowym, możliwy jest lewoskręt z ul. Głogowskiej (jadąc w stronę centrum). Opisana 
sytuacja wpływa na fakt dużego natężenia ruchu na ulicy Berwińskiego. W godzinie szczytu porannego 
średnio odnotowuje się na niej ok. 480 poj./h, zaś w szczycie popołudniowym 550 poj./h (Rys. 112). Te 
same przyczyny stoją za wyraźnie widocznym wzrostem natężenia ruchu na ulicy Głogowskiej w 
porównaniu z wcześniejszymi jej odcinkami – w obu kierunkach maksymalne godzinne natężenie w ciągu 
doby ok. 1250 – 1300 poj./h (Rys. 112). 
 

 
Rys. 112 Średnie	natężenie	 ruchu	 [poj./h]	w	 typowe	dni	w	miesiącach	kwiecień	–	maj	na	 skrzyżowaniach	ulic	Głogowska,	
Kanałowa,	Berwińskiego	oraz	Berwińskiego,	Matejki,	Wyspiańskiego.	
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3.3.7 Analiza	 danych	 ze	 skrzyżowania	 ulic	Wyspiańskiego,	 Jarochowskiego	 i	
Ułańskiej		

Na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego, Jarochowskiego i Ułańskiej wyraźnie dominuje ruch w ciągu ulicy 
Wyspiańskiego, który maksymalnie dochodzi do ok. 860 poj./h (Rys. 113). Wytłumaczeniem tak 
wysokiego natężenia ruchu jest zbieranie ruchu z okolicznych dróg lokalnych. W SUiKZP [7] ulica ta jest 
klasyfikowana jako droga zbiorcza wchodząca w skład układu podstawowego. Stosunkowo wysokie są 
również natężenia ruchu na ulicy Jarochowskiego – szczególnie w godzinach porannych. Ulica ta wg 
SUiKZP [7] ma ten sam status jak ulica Wyspiańskiego. 
 

 
Rys. 113 Średnie	natężenie	ruchu	[poj./h]	w	typowe	dni	w	miesiącach	kwiecień	–	maj	na	skrzyżowaniu	ulic	Wyspiańskiego,	
Jarochowskiego	i	Ułańskiej	

3.3.8 Analiza	danych	ze	skrzyżowania	ulic	Grunwaldzka	i	Wojskowa.	

Największe natężenie ruchu na analizowanym skrzyżowaniu, ul. Grunwaldzkiej w kierunku centrum 
miasta można zaobserwować w godzinach 7:00 – 8:00 oraz 16:00 – 17:00 (ok. 750 poj./h). W przeciwną 
stronę widoczna jest wyraźna różnica między szczytem porannym i popołudniowym – największe 
natężenie ruchu przypada popołudniu na poziomie 670 poj./h. Rys. 114).  
Na ulicy Wojskowej największe natężenie ruchu jest obserwowane w zależności od kierunku – na północ 
między 7:00 a 8:00 – na poziomie 260 poj./h, na południe między 15:00 a 16:00 – ok. 280 poj./h. 
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Rys. 114 Średnie	natężenie	 ruchu	 [poj./h]	w	 typowe	dni	w	miesiącach	kwiecień	–	maj	na	skrzyżowaniu	ulic	Grunwaldzka	 i	
Wojskowa.	

3.3.9 Analiza	danych	ze	skrzyżowania	ulic	Grunwaldzka,	Szylinga	i	Matejki	

Natężenie ruchu na ul. Grunwaldzkiej w stronę centrum wzrasta w porównaniu z wcześniej opisanym 
skrzyżowaniem z ul. Wojskową o ok. 100 poj./h i wynosi ok. 820 poj./h (Rys. 115). Spowodowane to musi 
być dołączaniem się pojazdów z ul. Wojskowej i/lub Ułańskiej (jedyne możliwe wloty na ul. Grunwaldzką 
na tym odcinku). Na ul. Szylinga widoczna jest wyraźna dysproporcja między godziną szczytu porannego 
i popołudniowego – odpowiednio ok 127 i 234 poj./h. 
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Rys. 115 Średnie	 natężenie	 ruchu	 [poj./h]	w	 typowe	dni	w	miesiącach	 kwiecień	–	maj	 na	 skrzyżowaniu	ulic	Grunwaldzka,	
Szylinga	i	Matejki.	

3.3.10 Analiza	danych	ze	skrzyżowania	ulic	Bukowska	i	Roosevelta	

Natężenie ruchu w kierunku południowym na ul. Roosevelta przez cały dzień jest na bardzo wysokim 
poziomie ponad 1000 poj./h, a w godzinie szczytowej nawet ok. 1300 poj./h (Rys. 116).  
 

 
Rys. 116 Średnie	 natężenie	 ruchu	 [poj./h]	 w	 typowe	 dni	 w	 miesiącach	 kwiecień	 –	 maj	 na	 skrzyżowaniu	 ulic	 Bukowska	 i	
Roosevelta.	
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3.4 Analiza	źródeł	i	celów	podróży	

Przy wykorzystaniu modelu podróży aglomeracji poznańskiej (wykorzystano model dla godziny szczytu 
porannego) przeprowadzono analizę podróży przebiegających przez obszar analizy. Zastosowano do 
tego celu funkcję pozwalającą prześledzić przebiegi tych z podróży, które przebiegają na jednym z jej 
etapów przez wskazany odcinek – funkcja „flow bundle”. Poniżej oraz na Rys. 117 – Rys. 121 
zaprezentowano wyniki tej analizy.  
W opisany powyżej sposób zbadano odcinki znajdujące się na skraju obszaru analizy, co pozwoliło 
sprawdzić jaki odsetek ruchu na osiedlu to tranzyt. 
Rozpoczynając analizę od południowego skraju obszaru analizy, można zaobserwować, że ulicą 
Głogowską na skrzyżowanie z ul. Hetmańską wjeżdża ok. 840 poj./h (szczyt poranny), z tego ok. 34% 
skręca w prawo w ul. Hetmańską pozostała część – ok. 558 poj. (66%) przecina ul. Hetmańską, kierując 
się ul. Głogowską na północ (Rys. 117). Jak można dalej prześledzić, analizowany obszar osiedla 
opuszcza 249 pojazdów co stanowi ok. 45% pojazdów wjeżdżających w ten rejon ul. Głogowską. Czyli 
można uznać, że wspomniane 45% pojazdów na ulicy Głogowskiej, które wjeżdżają przez 
skrzyżowanie z ul. Hetmańską to pojazdy związane z tzw. ruchem tranzytowym czy inaczej 
tranzytem międzydzielnicowym. 
 

 
Rys. 117 Rozkład	 potoków	 ruchu	 (niebieskie	 odcinki,	 względnie	 same	wartości)	 związanych	 z	 podróżami	 przebiegającymi	
wskazanym	odcinkiem	(zaznaczony	kolorem	fioletowym)	ul.	Głogowskiej	–	wlot	na	skrzyżowanie	z	Hetmańską.	

Analizując to samo skrzyżowanie, ale wlot na nie z ul. Hetmańskiej (Rys. 118) można zauważyć, że 
pomijalnie mała liczba podróży „odpływa” bezpośrednio w ul. Głogowską. Zdecydowana większość (78%) 
przejeżdża ul. Hetmańską aż do skrzyżowania z ul. Arciszewskiego, Reymonta i Grochowską. Pozostała 
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część 22% to pojazdy wjeżdżające w obszar analizy ulicami Kasprzaka i Jarochowskiego. 
Praktycznie całość tego ruchu to tranzyt, co dowodzi potrzeby ograniczenia możliwości 
swobodnego przejazdu taką trasą! 
 

 
Rys. 118 Rozkład	 potoków	 ruchu	 (niebieskie	 odcinki,	 względnie	 same	wartości)	 związanych	 z	 podróżami	 przebiegającymi	
wskazanym	odcinkiem	(zaznaczony	kolorem	fioletowym)	ul.	Głogowskiej	–	wlot	na	skrzyżowanie	z	Hetmańską.	

Na kolejnym skrzyżowaniu (ul. Dmowskiego – ul. Hetmańska) zdecydowana większość z pojazdów 
wjeżdżających na to skrzyżowanie z kierunku południowego (wlot ul. Dmowskiego), tj. ok. 64% skręca w 
prawo w ul. Hetmańską (Rys. 119).  Pozostała część – 29% skręca w lewo, natomiast 7% jedzie na wprost 
i w dużej mierze są to podróże tranzytowe. Do tych podróży należy dodać podróże, które pochodzą z 
kierunku południowo-wschodniego (z ul. Hetmańskiej – patrz Rys. 120). Widać wtedy całkiem spory potok 
ruchu tranzytowego przez lokalne ulice dolnej części osiedla Św. Łazarz. 
 



 96 

 
Rys. 119 Rozkład	 potoków	 ruchu	 (niebieskie	 odcinki,	 względnie	 same	wartości)	 związanych	 z	 podróżami	 przebiegającymi	
wskazanym	odcinkiem	(zaznaczony	kolorem	fioletowym)	ul.	Dmowskiego	–	wlot	na	skrzyżowanie	z	ul.	Hetmańską.	

 
Rys. 120 Rozkład	 potoków	 ruchu	 (niebieskie	 odcinki,	 względnie	 same	wartości)	 związanych	 z	 podróżami	 przebiegającymi	
wskazanym	odcinkiem	(zaznaczony	kolorem	fioletowym)	ul.	Hetmańskiej	w	stronę	zachodnią.	

Na kolejnym skrzyżowaniu (Rys. 121) – ul. Hetmańskiej, Kolejowej i Góreckiej – można zaobserwować, 
że ok. 34% ruchu, który zbiega się z ul. Hetmańskiej i Góreckiej w ul. Kolejową na północ, to ruch 
tranzytowy. Pozostałe 2/3 z tego potoku „rozlewa” się po ulicach osiedla Łazarz – głównie jego dolnej 
części. 
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Rys. 121 Rozkład	 potoków	 ruchu	 (niebieskie	 odcinki,	 względnie	 same	wartości)	 związanych	 z	 podróżami	 przebiegającymi	
wskazanym	odcinkiem	(zaznaczony	kolorem	fioletowym)	ul.	Kolejową	w	kierunku	północnym.	

Z północnej strony osiedla Łazarz, większość ruchu pochodzi od strony ronda Kaponiera (Rys. 122a).  
Blisko 40% z ruchu wjeżdżającego od północy ulicą Głogowską w obszar analizy do ruch tranzytowy, w 
głównej mierze aglomeracyjny. 
W przypadku innej trasy przejazdu z kierunku północnego – ulicy Reymonta ((Rys. 122b) zdecydowana 
większość ruchu odbywa się II ramą komunikacyjną oraz dalej ul. Arciszewskiego. Jednakże ok. 20% 
odjeżdża w ul. Wyspiańskiego i dalej mniej więcej po połowie rozjeżdża w kierunku dolnego Łazarza oraz 
ul. Jarochowskiego.  
 

a) 

 

b) 

 
Rys. 122 Rozkład	 potoków	 ruchu	 (niebieskie	 odcinki,	 względnie	 same	wartości)	 związanych	 z	 podróżami	 przebiegającymi	
wskazanym	odcinkiem	(zaznaczony	kolorem	fioletowym)	ul.	Głogowską	oraz	ul.	Reymonta	w	kierunku	południowym	
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4 KONCEPCJA	ORGANIZACJI	RUCHU	

4.1 Założenia	ogólne	

Dla realizacji celu oraz zakresu (patrz rozdział 1.2)  niniejszego opracowania przyjęto, że należy 
zbudować warianty wprowadzające system ulic jednokierunkowych w obszarze analizy, ponieważ 
rozwiązuje on wiele poważnych problemów związanych z ruchem w obszarach miejskich o gęstej 
zabudowie [1].  
Wprowadzenie ulic jednokierunkowych posiada następujące zalety: 

- zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego, 
- zwiększenie chłonności parkingowej rejonu (wskazane przy wprowadzania strefy płatnego 

parkowania), 
- korzystniejsze warunki wykonywania manewrów (w szczególności skrętów w lewo), 
- ułatwienie pieszym przechodzenia przez jezdnię (przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa), 
- ułatwienie i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów (przez wprowadzenie rozwiązań 

związanych z kontraruchem rowerowym), 
- zwiększenie jakości przestrzeni miejskiej (wprowadzenie zieleni miejskiej, małej architektury), 
- eliminację podróży tranzytowych przez rejon. 

Do wad rozwiązań opartych o ulice jednokierunkowe należą: 
- wydłużenie dojazdów (zwłaszcza lokalnych) i wynikające z tego wzrost uciążliwości ruchu 

docelowego i źródłowego, 
- zakłócenie przejrzystości układu komunikacyjnego (utrudnia orientację w rejonie, co może być 

uznane również za zaletę zniechęcającą do wykonywanie podróży tranzytowych przez rejon), 
- pogorszenie warunków obsługi rejonu przez komunikację zbiorową (konieczne jest w przypadku 

występowania komunikacji zbiorowej na odcinkach ulic, na których jest wprowadzany ruch 
jednokierunkowy, rozważenie pozostawienia drugiego kierunku ruchu jako wydzielonego pasa 
autobusowego/trolejbusowego; mimo, że rozwiązanie takie zmniejsza korzyści płynące z 
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego jest ekonomicznie uzasadnione, nawet przy małym 
natężeniu autobusów), 

- pogorszenie warunków obsługi dostaw oraz odbioru odpadów komunalnych. 
Wprowadzanie systemu ulic jednokierunkowych w dużych obszarach miejskich jest zadaniem bardzo 
trudnym, bowiem wymaga układu drogowego zbliżonego do siatki kwadratów. Możliwe jest zastosowanie 
dwóch modelowych rozwiązań: 

- układ prostych tras przechodzących przez obszar i przecinający się kolizyjnie na skrzyżowania 
(najbardziej naturalny, aczkolwiek wymagający dość częstych sygnalizacji świetlnych) (Rys. 
123)., 

- układ ulic tworzący zamknięte obwody o ruchu okrężnym (mniej czytelny, lecz bezkolizyjny i 
szczególnie korzystny w przypadku potrzeby ograniczenia podróży tranzytowych) (Rys. 124). 
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Rys. 123 Schemat	układu	ulic	jednokierunkowych	w	obszarze	–	układ	kolizyjny	[1]	

 
Rys. 124 Schemat	układu	ulic	jednokierunkowych	w	obszarze	–	układ	bezkolizyjny	[1]	

Należy zauważyć, że obecnie w obszarze analizy po zachodniej stronie ul. Głogowskiej występuje 
częściowo układ kolizyjny. Sytuacja ta powoduje, że przy konstrukcji wariantów przyjęto, że należy 
najpierw proponować zmiany po wschodniej stronie ul. Głogowskiej, a następnie przekształcić 
wzmiankowany powyżej układ kolizyjny w bezkolizyjny. 
Poza powyżej opisaną kwestią układu opartego o ulice jednokierunkowe należy rozważyć sposób 
modernizacji ul. Głogowskiej w obszarze analizy. Na potrzeby niniejszego opracowania, założono że 
należy w każdym z wariantów wyeliminować możliwość lewoskrętów w ul. Berlińskiego i ul. Śniadeckich, 
jak również wprowadzić zwężenie ul. Głogowskiej do jednego pasa w kierunku północnym i południowym 
dla ruchu kołowego. Celem tego działania jest przed wszystkim poprawienie obsługi komunikacją 
zbiorową, która może stanowić alternatywę dla podróży tranzytowych z południowej części aglomeracji 
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(zwłaszcza po otwarci parkingu P&R na Górczynie). Jednocześnie należy nadmienić, nie wyklucza się 
całkowicie lewoskrętów wzdłuż ulicy Głogowskiej. Jednakże musi to być poprzedzone dokładniejszą 
analizą – w skali mikro oraz sporządzeniem rysunków w skali 1:500. Nie ulega wątpliwości, że 
rozwiązanie takie jest dopuszczalne, jedynie przy zastosowaniu odseparowanych od torowiska pasów 
dedykowanych do skrętu w lewo, tak, żeby z jednej stronie nie blokować ruchu tramwajowego, a z drugiej 
nie blokować skrzyżowania jadącym na wprost. W związku z tym długości tych pasów również należy 
dobrać z rozwagą. 
Ponadto zakłada się, że należy upłynnić ruch na II ramie komunikacyjnej (tj. ul. Reymonta i ul. 
Hetmańskiej), dając kierowcom alternatywę względem podróży tranzytem, poprzez: 

- modernizację skrzyżowania ul. Hetmańska/Reymonta/Grochowska/Arciszewskiego 
przeznaczając po dwa pasy ruchu dla relacji w ciągu drugiej ramy komunikacyjnej, 

- przeniesienie przystanku tramwajowego z ul. Hetmańskiej na ul. Reymonta (przystanek 
zintegrowany autobusowo-tramwajowy),  

- ewentualne zamknięcie przejazdu ul. Kasprzaka przez ul. Hetmańską dla samochodów 
osobowych (pozostawienie możliwości przejazdu dla pojazdów komunikacji miejskiej, 

- poprawienie płynności ruchu na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Wyspiańskiego, 
- poprawienie płynności ruchu na Rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego (lewoskręty). 

W kwestii ruchu rowerowego zakłada się wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wszystkich ulicach 
jednokierunkowych z możliwe jak najbezpieczniejszym wprowadzeniem i wyprowadzaniem na 
skrzyżowaniach.  
Ponadto, w przypadku projektowania konkretnych rozwiązań opartych na założeniach niniejszej koncepcji 
należy stosować zestaw rozwiązań ułatwiających poruszanie się i bezpieczeństwo pieszych. W 
szczególności chodzi o: 

- poszerzenie chodników w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych, co pozwala m.in. skrócić 
przejście pieszych przez jezdnie oraz poprawia widoczność, 

- budowy miejsc parkingowych w poziomie jezdni (ewentualnie z niewielkim progiem), wyraźnie 
oddzielonych od chodnika krawężnikiem, względnie stosowanie ograniczników parkingowych, 
powstrzymujących kierowców od zastawiania chodników, 

- stosowanie małej architektury i fizycznych blokad uniemożliwiających parkowanie, np. w 
przepisowej odległości 10 m od przejść dla pieszych, 

- budowę wyniesionych skrzyżowań oraz progów zwalniających – szczególnie w sąsiedztwie 
szkół i przedszkoli. 

Powyższe rozwiązania muszą towarzyszyć zmianom proponowanym we wszystkich, niżej 
opisanych wariantach. 
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4.2 Wariant	I	

W wariancie I (dalej W1) przyjęto, że należy uwzględnić: 
- proponowane wyłącznie z ruchu kołowego (w rejonie Rynku Łazarskiego) odcinków: 

o  ul. Rynek Łazarski od ul. Głogowskiej do ul. Niegolewskich,  
o ul. Niegolewskich od ul. Małeckiego, 
o ul. Małeckiego od skrzyżowania ul. Rynek Łazarski/Małeckiego/Dmowskiego do 

skrzyżowania ul. Rynek Łazarski i ul. Małeckiego, 
- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Jarochowskiego na odcinku od ul. 

Niegolewskich do ul. Hetmańskiej w kierunku południowym (ze względu na korzystniejszą 
obsługę autobusami imprez masowych odbywających się w Hali Widowiskowo-Sportowej 
Arena) 

- lewoskręty z ul. Głogowskiej w ul. Berwińskiego i ul. Śniadeckich zostaną zakazane w celu 
poprawy obsługi komunikacją tramwajową. 

Poza powyższymi głównymi założeniami w W1 zaproponowano zmiany po wschodniej stronie ul 
Głogowskiej (na tzw. „Dolnym Łazarzu”) polegające na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na: 

- ul. Potockiej: 
o na odcinku między ul. Lodową i ul Dmowskiego w kierunku wschodnim, 
o na odcinku między ul. Dmowskiego i ul. Łukaszewicza w kierunku zachodnim, 

- ul. Stablewskiego: 
o na odcinku między ul. Lodową i ul Dmowskiego w kierunku zachodnim, 
o na odcinku między ul. Dmowskiego i ul. Łukaszewicza w kierunku wschodnim 

- ul. Lodowej: 
o na odcinku między ul. Potockiej i ul Stablewskiego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Stablewskiego i ul. Rynek Łazarski w kierunku północnym, 

- ul. Dmowskiego: 
o na odcinku między ul. Potockiej i ul Stablewskiego w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Stablewskiego i ul. Rynek Łazarski w kierunku południowym, 

- ul. Łukaszewicza: 
o na odcinku między ul. Potockiej i ul Stablewskiego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Mottego i ul. Calliera w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Calliera i ul. Graniczną w kierunku północnym, 

- ul. Mottego w kierunku wschodnim, 
- ul. Calliera na odcinku między ul. Kolejową i ul. Łukaszewicza w kierunku zachodnim, 
- ul. Granicznej w kierunku wschodnim (w całym jej ciągu), 
- ul. Małeckiego: 

o na odcinku między ul. Rynek Łazarski i ul. Graniczną/Łukaszewicza w kierunku 
północnym, 

o na odcinku między ul. Graniczną/Łukaszewicza i Strusia w kierunku południowym, 
- ul. Niegolewskich na odcinku między ul. Rynek Łazarski i ul. Głogowską. 

Ponadto po stronie zachodniej ul Głogowskiej (poza opisaną powyżej zmianą na ul. Jarochowskiego) 
należy wprowadzić na skrzyżowaniu ul. Szymborskiej i Chociszewskiego nakaz skrętu w ul. 
Szymborską z wyłączeniem autobusów ZTM.  
Orientacyjny, szacunkowy koszt wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w opcji minimalistycznej (bez 
prac budowlanych) w tym wariancie wynosi ok. 355 000,00 zł. 
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Rys. 125 Wariant W1 (żółtym	kolorem	zaznaczono	zmiany	względem	stanu	istniejącego)	
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4.3 Wariant	II	

W wariancie II (dalej W2) przyjęto, że w obszarze analizy powstanie ja najbardziej bezkolizyjny układ ulic 
jednokierunkowych Rys. 126. Ruchu dwukierunkowy pozostawiono na czterech głównych ciągach 
komunikacyjnych tj.:  

- ul. Kolejowa – ul. Gąsiorowskich, 
- ul. Głogowska, 
- ul. Kasprzaka – ul. Matejki, 
- u. Wyspiańskiego (odcinek między ul. Reymonta i ul. Chełmońskiego), 

a także na: 
- ul. Iłłakowiczówny, 
- ul. Wojskowej, 
- ul. Jarochowskiego na odcinku między ul. Wyspiańskiego i ul. Szczanieckiej (dojazd do szpitala 

Św. Rodziny), 
- ul. Potockiej na odcinku między ul. Łukaszewicza i ul. Kolejową, 
- ul. Dmowskiego na odcinku między ul. Potockiej i ul. Hetmańską 
- ul. Stolarskiej na odcinku o przebiegu wschodnio-zachodnim, 
- na ul. Chłodnej, 
- na ulicach bez przejazdu tj. ul. Parkowej, fragmencie ul. Zachodniej, odcinku o przebiegu 

wschodnio-zachodnim ul. Stolarskiej, ul. Święcickiego. 
Ponadto założono, że ruch na ul. Głogowskiej odbywa się po jednym pasie ruchu w każdą stronę na 
odcinku między ul. Hetmańską i ul. Śniadeckich. 
W 2 (tak samo jak w W1) przyjęto, że należy uwzględnić: 

- proponowane wyłącznie z ruchu kołowego (w rejonie Rynku Łazarskiego) odcinków: 
o  ul. Rynek Łazarski od ul. Głogowskiej do ul. Niegolewskich,  
o ul. Niegolewskich od ul. Małeckiego, 
o ul. Małeckiego od skrzyżowania ul. Rynek Łazarski/Małeckiego/Dmowskiego do 

skrzyżowania ul. Rynek Łazarski i ul. Małeckiego, 
- lewoskręty z ul. Głogowskiej w ul. Berwińskiego i ul. Śniadeckich zostaną zakazane w celu 

poprawy obsługi komunikacją tramwajową. 
W W2 zaproponowano zmiany po wschodniej stronie ul Głogowskiej (na tzw. „Dolnym Łazarzu”) 
polegające na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego lub na zmianie kierunku ruchu 
jednokierunkowego na: 

- ul. Potockiej: 
o na odcinku między ul. Głogowską i ul. Lodową w kierunku wschodnim, 
o na odcinku między ul. Lodową i ul Dmowskiego w kierunku zachodnim, 
o na odcinku między ul. Dmowskiego i ul. Łukaszewicza w kierunku wschodnim, 

- ul. Stablewskiego: 
o na odcinku między ul. Lodową i ul Dmowskiego w kierunku wschodnim, 
o na odcinku między ul. Dmowskiego i ul. Łukaszewicza w kierunku zachodnim 

- ul. Lodowej: 
o na odcinku między ul. Załęże i Potockiej w kierunku południowym 
o na odcinku między ul. Potockiej i ul Stablewskiego w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Stablewskiego i ul. Rynek Łazarski w kierunku południowym, 

- ul. Dmowskiego: 
o na odcinku między ul. Potockiej i ul Stablewskiego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Stablewskiego i ul. Rynek Łazarski w kierunku północnym, 

- ul. Łukaszewicza: 
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o na odcinku między ul. Potockiej i ul Stablewskiego w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul Stablewskiego i ul. Karwowskiego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Karwowskiego i ul. Mottego w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Mottego i ul. Calliera w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Calliera i ul. Graniczną w kierunku północnym, 

- ul. Mottego w kierunku wschodnim, 
- ul. Calliera na odcinku między ul. Kolejową i ul. Łukaszewicza w kierunku zachodnim, 
- ul. Granicznej: 

o na odcinku między ul. Kolejową i ul. Strusia w kierunku w wschodnim; 
o na odcinku między ul. Łukaszewicza i ul. Strusia w kierunku zachodnim; 
o  

- ul. Małeckiego: 
o na odcinku między ul. Rynek Łazarski i ul. Graniczną/Łukaszewicza w kierunku 

południowym, 
o na odcinku między ul. Graniczną/Łukaszewicza i ul. Strusia w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Strusia i ul. Kanałową w kierunku północnym, 

- ul. Strusia na odcinku między ul. Małeckiego i ul. Głogowską w kierunku zachodnim, 
- ul. Kanałowej na odcinku między ul. Małeckiego i ul. Głogowską w kierunku wschodnim 
- ul. Niegolewskich na odcinku między ul. Rynek Łazarski i ul. Głogowską. 

W W2 zaproponowano zmiany po zachodniej stronie ul Głogowskiej (na tzw. „Górnym Łazarzu”) 
polegające na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego lub na zmianie kierunku ruchu 
jednokierunkowego na: 

- ul. Chociszewskiego: 
o na odcinku między ul. Reymonta i ul. Szymborską w kierunku wschodnim, 
o na odcinku między ul. Szymborską i ul. Jarochowskiego w kierunku zachodnim, 
o na odcinku między ul. Jarochowskiego i ul. Bogusławskiego w kierunku wschodnim, 
o na odcinku między ul. Bogusławskiego i ul. Kasprzaka w kierunku zachodnim, 
o na odcinku między ul. Kasprzaka i ul. Głogowską kierunku wschodnim,  

- ul. Potworowskiego na odcinku między ul. Bogusławskiego i ul. Kasprzaka w kierunku 
wschodnim, 

- ul. Stablewskiego: 
o na odcinku między ul. Bogusławskiego i ul. Kasprzaka w kierunku zachodnim, 
o na odcinku między ul. Kasprzaka i ul. Głogowską kierunku wschodnim,  

- ul. Morawskiego na odcinku między ul. Bogusławskiego i ul. Kasprzaka w kierunku wschodnim, 
- ul. Szczanieckiej: 

o na odcinku między ul. Bogusławskiego i ul. Kasprzaka w kierunku zachodnim, 
o na odcinku między ul. Kasprzaka i ul. Głogowską kierunku wschodnim,  

- ul. Niegolewskich na odcinku między ul. Bogusławskiego i ul. Kasprzaka/Matejki w kierunku 
wschodnim, 

- ul. Limanowskiego: 
o na odcinku między ul. Reymonta i ul. Drużbackiej w kierunku wschodnim, 
o na odcinku między ul. Matejki i ul. Głogowską w kierunku wschodnim, 

- ul. Drużbackiej w kierunku północnym, 
- ul. Wyspiańskiego na odcinku między ul. Głogowską i ul. Chełmońskiego w kierunku 

zachodnim, 
- ul. Berwińskiego w kierunku wschodnim, 
- ul. Jarochowskiego: 

o na odcinku między ul. Hetmańską i ul. Chociszewskiego w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Chociszewskiego i ul. Potworowskiego w kierunku południowym, 
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o na odcinku między ul. Potworowskiego i ul. Stablewskiego w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Stablewskiego i Morawskiego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Morawskiego i Szczanieckiej w kierunku północnym, 

- ul. Bogusławskiego: 
o na odcinku między ul. Potworowskiego i ul. Stablewskiego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Morawskiego i Szczanieckiej w kierunku południowym, 

- ul. Śniadeckich: 
o na odcinku między ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Orzeszkowej i ul. Głogowskiej w kierunku południowym, 

- ul. Ułańskiej: 
o na odcinku między ul. Grottgera i ul. Grunwaldzką w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Grottgera i ul. Siemiradzkiego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Siemiradzkiego i ul. Wyspiańskiego w kierunku północnym, 

- na ul. Kossaka na odcinku między ul. Grottgera i ul. Siemiradzkiego w kierunku północnym, 
- na ul. Chełmońskiego między ul. Grottgera i ul. Siemiradzkiego w kierunku południowym, 
- na ul. Siemiradzkiego między ul. Kossaka i ul. Chełmońskiego w kierunku zachodnim, 
- na ul. Grottgera między ul. Kossaka i ul. Chełmońskiego w kierunku wschodnim. 

 

 
Rys. 126 Wariant W2 (żółtym	kolorem	zaznaczono	zmiany	względem	stanu	istniejącego)	
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Orientacyjny, szacunkowy koszt wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w tym wariancie wynosi ok. 
20 750 000,00 zł. 
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4.4 Wariant	III	

Wariant III (dalej W3) stanowi rozwinięcie wariantu W2 (Rys. 127). Dodatkowo (w stosunku do W2) 
wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul: 

- ul. Kasprzaka: 
o na odcinku między ul. Hetmańską i ul. Chociszewskiego w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Chociszewskiego i ul Potworowskiego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Potworowskiego i ul Stablewskiego w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Stablewskiego i ul. Morawskiego w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Morawskiego i ul. Szczanieckiej w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Szczanieckiej i Niegolewskich w kierunku północnym, 

- ul. Matejki: 
o na odcinku między ul. Niegolewskich i ul. Limanowskiego w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Limanowskiego i ul. Wyspiańskiego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Wyspiańskiego i ul Berwińskiego w kierunku północnym,  
o na odcinku między ul. Berwińskiego i ul. Siemiradzkiego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Siemiradzkiego i ul. Grottgera w kierunku północnym, 
o na odcinku między ul. Grottgera i ul. Konopnickiej w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Konopnickiej i ul. Grunwaldzką w kierunku północnym, 

- ul. Kolejowej: 
o na odcinku między ul. Karwowskiego i ul. Mottego w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Mottego i ul. Calliera w kierunku południowym 
o na odcinku między ul. Calliera i ul. Graniczną w kierunku południowym, 
o na odcinku między ul. Graniczną i ul. Kanałową w kierunku południowym 
o na odcinku między ul. Kanałową i ul. Małeckiego w kierunku południowym, 

- ul. Gąsiorowskich w kierunku zachodnim. 
Przy wprowadzeniu powyższej organizacji ruchu na ciągu komunikacyjnym ul. Kasprzaka – ul. Matejki 
należy wyznaczyć pasy ruchu „pod prąd” dla autobusów linii 64. Podobnie należy postąpić w przypadku 
wyznaczenia przebiegu linii 79 ul. Kolejową. 
Orientacyjny, szacunkowy koszt wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w tym wariancie wynosi ok. 
29 550 000,00 zł. 
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Rys. 127 Wariant W3 (żółtym	kolorem	zaznaczono	zmiany	względem	stanu	istniejącego)	
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5 SPODZIEWANE	EFEKTY	WPROWADZENIA	KONCEPCJI	

5.1 Istota	analizy	

Przeprowadzona i zaprezentowana w tym rozdziale symulacja rozłożenia potoków ruchu w sieci obszaru 
analizy wykonana została przy wykorzystaniu modelu ruchu aglomeracji poznańskiej dla godziny szczytu 
porannego. Dla każdego z wariantów przedstawiono wyniki natężenia ruchu (Rys. 128, Rys. 130, Rys. 
132) oraz różnic w natężeniach ruchu względem modelu symulacyjnego i stanu istniejącego (Rys. 129, 
Rys. 131, Rys. 133). 
Należy podkreślić, że przedstawione wyniki nie mogą być odczytywane dosłownie. Z uwagi na specyfikę 
wykorzystanego narzędzia należy interpretować je analizując główne trendy zmian np. udział 
przeniesionego ruchu z ulicy, która została zamknięta dla ruchu samochodowego na ulice stanowiące 
alternatywę przejazdu. Próbę takiej interpretacji zaprezentowano w opisie wyników symulacji każdego 
wariantu – podrozdziały 5.2 – 5.4. 

5.2 Wariant	I	

Na Rys. 128 zaprezentowano natężenia ruchu na poszczególnych ulicach obszaru analizy w godzinach 
szczytu porannego. Zestawienie prezentujące różnice w natężeniu ruchu względem stanu istniejącego 
zaprezentowano na Rys. 129. Pozwala to na wyciągnięcie następujących wniosków: 

- zmiany na ul. Głogowskiej stanowią niewielki odsetek (1-6% w zależności od odcinka), natomiast 
z uwagi na wartości bezpośrednie są na Rys. 129 wyraźnie zauważalne – szczególnie na 
odcinku między ul. Śniadeckich a Zachodnią, 

- jeden z największych wzrostów natężenia ruchu odnotowywany jest na ul. Kasprzaka w kierunku 
północnym (alternatywa dla wprowadzenia jednokierunkowej ul. Jarochowskiego) – wzrost od 
34 do 167%, 

- trzykrotny wzrost natężenia ruchu na ul. Limanowskiego na odcinku między ul. Matejki i 
Jarochowskiego, 

- znaczny wzrost na ul. Potworowskiego między Jarochowskiego i Kasprzaka (alternatywa dla 
zamkniętego przejazdu ul. Chociszewskiego), 

- poza odcinkami ulic, na których zamknięto ruch w jednym z kierunków i w związku z tym w 
sposób oczywisty nastąpił spadek natężenia ruchu, spadek odnotowano także na ulicach 
Dmowskiego (na całej długości między ul. Hetmańską a Rynkiem Łazarskim). 

Reasumując powyższe, należy podkreślić, że brak przecięcia przejazdu ul. Jarochowskiego nie powoduje 
w jednym kierunku żadnych zmian, natomiast generowane są znaczne potoki na alternatywnej drodze 
przejazdu względem zamkniętego dla ruchu kierunku ul. Jarochowskiego, czyli na ciągu ul. Kasprzaka-
Matejki-Limanowskiego. Co prawda w dużej mierze związane jest to z podróżami źródłowymi i 
docelowymi tego rejonu, jednakże nie można wykluczyć, a nawet należy się spodziewać, że może to być 
jedna z często wybieranych tras przejazdu, szczególnie w sytuacjach wzmożonego ruchu na II ramie 
komunikacyjnej. Jest to zdecydowanie sytuacja niepożądana i stanowi ona główną wadę tego 
rozwiązania. Poza tym w wariancie I nie odnotowano innych, budzących większe wątpliwości, zmian. 
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Rys. 128 Wyniki rozłożenia	ruchu	w	godzinie	szczytu	porannego	na	ulicach	obszaru	analizy	–	wariant	I	[opr.	wł.]	
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Rys. 129 Różnice	w	natężeniu	ruchu	względem	stanu	obecnego	w	godzinie	szczytu	porannego	na	ulicach	obszaru	analizy	–	
wariant	I.	Niebieskie	oznaczenia	–	wartości	ujemne	(spadek),	pomarańczowe	oznaczenia	–	wartości	dodatnie	(wzrost)	[opr.	
wł.]	
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5.3 Wariant	II	

Na Rys. 130 zaprezentowano natężenia ruchu na poszczególnych ulicach obszaru analizy w godzinach 
szczytu porannego po wprowadzeniu zmian zaproponowanych w wariancie II. Zestawienie prezentujące 
różnice w natężeniu ruchu względem stanu istniejącego zaprezentowano na Rys. 131. Pozwala to na 
wyciągnięcie następujących wniosków: 

- jeden z największych wzrostów natężenia ruchu odnotowywany jest na ciągu ul. Kasprzaka i 
Matejki w kierunku północnym (alternatywa dla wprowadzenia jednokierunkowej ul. 
Jarochowskiego). Maksymalny wzrost odnotowywany jest na odcinku między ul. Niegolewskich 
a Limanowskiego, bo nawet czterokrotny. Jednakże związane jest to ze specyfiką i dokładnością 
modelu oraz podróżami źródłowymi i docelowymi (podłączenie węzła na początku tego odcinka 
do środka ciężkości rejonu komunikacyjnego). Na pozostałych odcinkach wzrost jest zbliżony 
do tego odnotowywanego w wariancie I; 

- jak widać na Rys. 131 część ruchu przeniesiona została na II ramę komunikacyjną co jest 
zjawiskiem pożądanym, 

- widoczny jest znaczny wzrost na ul. Berwińskiego w kierunku ul. Głogowskiej co jest związane 
ze zmianą kierunków na tej ulicy, 

- po zwężeniu ul. Głogowskiej nie obserwuje się przeniesienia ruchu z niej na ul. Kolejową, zaś 
na samej ul. Głogowskiej odnotowywany jest spadek natężenia ruchu – maksymalnie o ok. 30%, 

Reasumując powyższe, należy podkreślić, że zwężenie ul. Głogowskiej do jednego pasa w każdym 
kierunku spowoduje przeniesienie ruchu głównie na II ramę komunikacyjną. Odnotowywany znaczny 
wzrost natężenia ruchu na ciągu ul. Kasprzaka i Matejki związany jest przede wszystkim z ruchem 
źródłowym i docelowym. Stosunkowo niewielka część tego wzrostu jest związana ze zmianą przekroju 
na ul. Głogowskiej. 
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Rys. 130 Wyniki rozłożenia	ruchu	w	godzinie	szczytu	porannego	na	ulicach	obszaru	analizy	–	wariantI	I	[opr.	wł.]	
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Rys. 131 Różnice	w	natężeniu	ruchu	względem	stanu	obecnego	w	godzinie	szczytu	porannego	na	ulicach	obszaru	analizy	–	
wariant	II.	Niebieskie	oznaczenia	–	wartości	ujemne	(spadek),	pomarańczowe	oznaczenia	–	wartości	dodatnie	(wzrost)	[opr.	
wł.]	
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5.4 Wariant	III	

Na Rys. 132 zaprezentowano natężenia ruchu na poszczególnych ulicach obszaru analizy w godzinach 
szczytu porannego po wprowadzeniu zmian zaproponowanych w wariancie III. Zestawienie prezentujące 
różnice w natężeniu ruchu względem stanu istniejącego zaprezentowano na Rys. 133. Pozwala to na 
wyciągnięcie następujących wniosków: 

- największy wzrost natężenia ruchu odnotowywany jest na ul. Hetmańskiej, Grunwaldzkiej, 
Śniadeckich i Konopnickiej. Związane jest to z objazdami w celu dotarcia do ul. Matejki, na której 
dokonano zmiany kierunku ruchu na ruch jednokierunkowy. Rozwiązanie to może budzić 
wątpliwości. Generuje ono długie objazdy i wiąże się ze wspomnianym znacznym wzrostem 
natężenia ruchu na ul. Grunwaldzkiej; 

- dosyć kontrowersyjna zmiana z kierunkiem na różnych odcinkach ul. Kasprzaka, powoduje 
istotne odciążenie ruchu na tej ulicy i przywraca tej ulicy jej pierwotny lokalny charakter, 

- zwężenie ul. Głogowskiej w powiązaniu z pozostałymi zmianami nie spowoduje przeniesienia 
ruchu na równoległe do niej ulice. 
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Rys. 132 Wyniki rozłożenia	ruchu	w	godzinie	szczytu	porannego	na	ulicach	obszaru	analizy	–	wariant	III	[opr.	wł.]	
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Rys. 133 Różnice	w	natężeniu	ruchu	względem	stanu	obecnego	w	godzinie	szczytu	porannego	na	ulicach	obszaru	analizy	–	
wariant	III.	Niebieskie	oznaczenia	–	wartości	ujemne	(spadek),	pomarańczowe	oznaczenia	–	wartości	dodatnie	(wzrost)	[opr.	
wł.]	
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6 PODSUMOWANIE	I	WNIOSKI	KOŃCOWE	
W trakcie realizacji prac nad niniejszą koncepcją przeprowadzono szereg konsultacji oraz zasięgnięto 
opinii przedstawicieli różnych instytucji jak np. Rady Osiedla Św. Łazarz w Poznaniu, Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu, Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu i Miejskiego Inżyniera Ruchu. 
Zgromadzono szczegółowy zapis video z przejazdu wszystkimi ulicami analizowanego rejonu. W efekcie 
zdiagnozowano sytuację komunikacyjną oraz wypracowano rozwiązania, które wyznaczać mają kierunki 
przyszłych działań. W niektórych przypadkach działania te możliwe są do realizacji w najbliższym czasie, 
inne zakładają realizację w dłuższym horyzoncie czasowym, nawet kilkunastoletnim.   
Mimo, że w prowadzonych analizach wykorzystano narzędzie symulacyjne, zaleca się poprzedzić 
wprowadzenie opracowanych rozwiązań zastosowaniem tymczasowej organizacji ruchu, zgodnej 
z głównymi założeniami poszczególnych wariantów – szczególnie w zakresie zmiany 
pierwszeństwa oraz kierunków ruchu na poszczególnych ulicach. Warto również dokonać 
symulacji w skali mikro niektórych skrzyżowań (np. zwłaszcza na drugiej ramie komunikacyjnej). 
Proponowane zmiany – szczególnie te w wariancie I – można wprowadzać stopniowo, wykorzystując 
efekt synergii w związku z planowanymi innymi pracami np. remont chodników, nasadzenia zieleni 
miejskiej itp. 
Dla dobrej realizacji koncepcji należy przyjąć, że oddzielnych badań wymagają: 

- ciąg drugiej ramy na obszarze analizy, 
- wizja ul. Głogowskiej, 
- kwestia zaopatrzenia Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
- projekt skweru u zbiegu ul. Łukaszewicza, ul. Granicznej i ul. Małeckiego. 

W ogólności wprowadzając proponowane zmiany należy ciągle monitorować cztery fundamentalne cele 
jakie powinno osiągać się poprzez uspokojenie ruchu: 

- przywrócenie ulicom ich pierwotnego, wielofunkcyjnego charakteru poprzez ograniczanie 
dominacji ruchu samochodowego, 

- poprawienie bezpieczeństwa ruchu, 
- zwiększenie estetyki, 
- poprawienie warunków środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem płynności ruchu. 

Jako że powyższych celów nie da się osiągnąć wyłącznie poprzez rozwiązania z zakresu uspokojenia 
ruchu należy podjąć pewne działania zmierzające do ograniczenia liczby poruszających się w obrębie 
OW samochodów osobowych i dostawczych. Zestaw tych działań z zakresu polityki transportowej 
powinien obejmować: 

- podniesienie jakości obsługi komunikacją tramwajową (zwłaszcza w ciągu ul. Głogowskiej, 
poprzez eliminacje lewoskrętów w ul. Berwińskiego i Śniadeckich), 

- opracowanie i wdrożenie logistyki miejskie dla Osiedla Św. Łazarz, 
- wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie całego Osiedla Św. Łazarz, co doprowadzi 

do konieczności podobnych działań na terenie Osiedla Górczyn, 
- budowę parkingu P&R na Górczynie i wzmocnienie komunikacji tramwajowej i autobusowej w 

dzielnicy Grunwald 
- rozbudowę systemu stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na Osiedlu Św. Łazarz, 
- poprawę nawierzchni na pasach dla rowerów.  
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Należy zaznaczyć również, że bardzo istotne dla zmniejszenia ruchu samochodowego przez Osiedle Św. 
Łazarz będzie realizacja projektu Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej, która będzie stanowić alternatywę 
dla mieszkańców Lubonia, Komornik, Stęszewa, Górczyna i Świerczewa. 
Ponadto należy wprowadzić pakiet „działań miękkich” związanych z komunikowaniem się z mieszkańcami 
Osiedla Św. Łazarz oraz innymi zainteresowanymi mieszkańcami aglomeracji. Dla zapewnienia 
pomyślności powodzenia wdrożenia całego projektu należy: 

- wszelkie działania prowadzić w sposób jawny i transparentny, odpowiednio o nich informując i 
nagłaśniając, 

- skupiać się na przedstawianiu celu do jakiego mają prowadzić wprowadzane zmiany, 
- precyzyjnie wskazać na ile możliwe są modyfikacje projektu, 
- w sposób dokładny przedstawiać środki uspokojenie ruchu wraz z ich lokalizacją oraz sposobem 

użytkowania, 
- przed etapem projektowania przygotować sposoby skutecznego monitoringu wprowadzanych 

rozwiązań, 
- pozyskiwać informacje zwrotne od wszystkich interesariuszy projektu, 
- na etapie projektowania, wdrażania i monitorowania zaangażować również społeczność lokalną 

(przy współpracy ROW), 
- informować społeczność lokalną o etapie wprowadzonych zmian. 

Przy dalszych pracach projektowych i wdrożeniowych należy przyjąć kilka podstawowych dróg 
komunikacji ze społecznością lokalną: 

- działania informacyjne obejmujące wykorzystanie Internetu, prasy, telewizji, radia, tablic, 
ogłoszeniowych, plakatów i ulotek 

- kontakt bezpośredni obejmujący utrzymanie grupy doradczej z fazy koncepcyjnej, spotkania 
konsultacyjne, spacery techniczne, festyny uliczne, konferencje prasowe. 

- działania z zakresu public relations budujące pozytywny wizerunek prowadzonych zmian jako 
projektu wpływającego na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia, 

- sondaże opinii publicznej, zwłaszcza w fazie monitorowania wprowadzonych zmian, 
działania wspomagające zaangażowanie np. organizowanie warsztatów, grup tematycznych, ćwiczeń 
wizualizacyjnych i grup dyskusyjnych. 	
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