


Abisynia dawniej



Abisynia dziś – ul. Marszałkowska



Abisynia dziś  - ul. Kasztelańska



W przygotowanie projektu przebudowy ulicy od początku zaangażowana była grupa mieszkańców ulicy i 

członków Rady Osiedla Grunwald – Południe. Utworzyli oni tzw. „grupę inicjatywną”. Grupa uczestniczyła 

w szeregu spotkań i rozmów z przedstawicielami ZDM i władz miasta:

• Spotkania z ZDM w styczniu i marcu 2018r.

• Spotkanie z przedstawicielami Gabinetu Prezydenta Miasta podczas wizji w terenie w marcu 2018r.

• Wizja lokalnej z przedstawicielami GP, ZDM, Miejskiego Inżyniera Ruchu, straży miejskiej i projektantów 

z firmy Stadtraum w maju 2018r.

• Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Maciejem Wudarskim w maju 2018r.

Z mieszkańcami o ul. Kasztelańskiej 



W wyniku rozmów z grupą inicjatywną i Radą Osiedla zidentyfikowane zostały następujące problemy 

i potrzeby, na które miałaby odpowiedzieć przebudowa ulicy:

• Zwiększenie bezpieczeństwa, ograniczenie natężenia oraz prędkości ruchu.

• Budowa nowych, równych chodników o szerokości umożliwiającej wygodne przejście.

• Wymiana jesionów na drzewa o mniej rozbudowanych koronach i korzeniach nie wynoszących 

chodników.

• Zmiana organizacji ruchu w celu ograniczenia przejazdów tranzytowych (zjawisko omijania zatłoczonej 

ul. Grunwaldzkiej).

Podczas spotkania z wiceprezydentem Wudarskim ustalono, że przy obecnych uwarunkowaniach możliwa 

jest jednie przebudowa ul. Kasztelańskiej połączona ze zmianą organizacji ruchu. 

Remont ulicy, zakładający zachowanie stanu istniejącego nie jest możliwy.

Z mieszkańcami o ul. Kasztelańskiej 



Propozycje rozwiązań Rady Osiedla Grunwald Południe i mieszkańców ulicy –
czerwiec 2018 r.

• Przeprowadzenie przebudowy, której warunkiem jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. 

• Wycinka jesionów w nowej części ul. Kasztelańskiej zakładająca kompensację wyciętych drzew.

• Spowolnienie ruchu poprzez zastosowanie tzw. esowania i progów spowalniających.

Z mieszkańcami o ul. Kasztelańskiej 



Ekspertyza dendrologiczna

W maju 2019 r. przeprowadzono 
badanie statyki drzew na odcinku 
od ul. Bułgarskiej do ul. Podkomorskiej 
– jesionów pensylwańskich i jarzęba 
szwedzkiego. 



Metodyka diagnostyczna:
• analiza naporu wiatru
• test obciążeniowy – badanie elastomerem stopnia elastyczności włókien drewna oraz inklinometrem badanie 

stopnia odchylenia od pionu
• badanie tomografem dźwiękowym.

Ekspertyza dendrologiczna



Ekspertyza dendrologiczna



Ulica Kasztelańska obecnie

• Uszkodzone chodniki i krawężniki 
po obu stronach ulicy.

• Niezgodne z przepisami 
przewężenia chodnika (poniżej 
1m).

• Parkowanie pojazdów na 
chodniku uniemożliwia wygodne 
i bezpieczne przejście.

• Duża prędkość jazdy 
samochodów.

• Tranzytowy charakter ulicy 
(omijanie korków na 
ul. Grunwaldzkiej).



Cel zmian:
Wygodna, bezpieczna i odnowiona ulica
z uporządkowanym parkowaniem, uspokojonym ruchem 
i zagospodarowaną zielenią.



Obecnie: 5,3m

2,2-2,5m

Odcinek od Bułgarskiej do Drzewieckiego – pas drogowy

Projekt: 4,5m

2,3m 3m

3,6m 
(zieleń i zjazdy)



Odcinek od Bułgarskiej do Drzewieckiego – projektowane rozwiązania

Ruch jednokierunkowy od 
ul. Bułgarskiej do ul. 
Drzewieckiego, kontraruch
rowerowy. Wyniesione przejście dla 
pieszych przy Bułgarskiej.

„Esowanie” jezdni pomiędzy 
ul. Trybunalską, a Podkomorską, 
progi zwalniające i 
wyniesione skrzyżowanie z 
ul. Trybunalską.

Skrzyżowania równorzędne, strefa 
ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Chodnik po północnej stronie.

Po południowej stronie zieleń, 
zjazdy na posesje i opaska 
techniczna.



Projekt: 5 m3-3,2 m 2,1-2,2 m

Odcinek od Marszałkowskiej do Drzewieckiego – pas drogowy

Obecnie: 5,3 m2,9 m 2,2 m



Odcinek od Marszałkowskiej do Drzewieckiego – projektowane rozwiązania

Ruch jednokierunkowy od ulicy 
Drzewieckiego do Marszałkowskiej.

Obustronne chodniki.

Nasadzenia kompensacyjne drzew.
Parkowanie na wyznaczonych 
miejscach postojowych na jezdni.



Odcinek od Marszałkowskiej do Drzewieckiego – projektowane rozwiązania

Wyniesione skrzyżowanie z ul. Drzewieckiego.

Wyniesione przejście dla pieszych 
pomiędzy ul. Senatorską, a Kanclerską.

Nawierzchnia jezdni i zjazdów 
z betonowej kostki brukowej, 
chodniki z płyt betonowych.



Dziękujemy za uwagę Konsultacje społeczne

kasztelanska@zdm.poznan.pl
Konsultacje potrwają od 13 do 30 czerwca 2019.

mailto:kasztelanska@zdm.poznan.pl


Plan sytuacyjny
Projektowane rozwiązania - przekroje normalne



Dziękujemy za uwagę 

Kierunki ruchu



Dziękujemy za uwagę 

Kierunki ruchu


