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Budowa ul. Umultowskiej



Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Umultowska Umultowska



Termin konsultacji:

• od 2 do 25 czerwca 2018 r.

Opiniowanie internetowe:

• 135 wiadomości email przesłanych na adres 
umultowska2018@zdm.poznan.pl

Spacery badawcze:

• 3 spotkania z mieszkańcami (5, 7 i 12 czerwca)

• 66 uczestników

I etap konsultacji społecznych

mailto:umultowska2018@zdm.poznan.pl


Spacery badawcze

• Z udziałem przedstawicieli 
ZDM, MPU i Urzędu Miasta 
Poznania.

• Podzielone na 6 odcinków.

• Poświęcone zidentyfikowaniu 
problemów i potrzeb 
mieszkańców.

I etap konsultacji społecznych



Najważniejsze postulaty dotyczące ul. Umultowskiej:

• Utwardzenie ul. Umultowskiej niezależnie od docelowego zagospodarowania drogi.

• Budowa chodnika i drogi rowerowej.

• Budowa oświetlenia ulicy.

• Ograniczenie natężenia i uspokojenie ruchu.

• Ochrona walorów przyrodniczych, rekreacyjnych i wypoczynkowych.

• Dopuszczenie wyłącznie ruchu pieszego i rowerowego (Umultowska jako ciąg 
pieszo-rowerowy) vs. dopuszczenie ruchu kołowego (Umultowska jako 
pieszojezdnia albo ulica).

I etap konsultacji społecznych



Najważniejsze postulaty dotyczące poszczególnych odcinków:

Odcinek 1 – od ul. Krygowskiego do Archiwum UAM

• Budowa utwardzonej drogi dojazdowej do Archiwum UAM.

Odcinek 2 – od Archiwum UAM do Stawów Umultowskich

• Ochrona przyrody i korytarzy ekologicznych.

Odcinek 3 – od Stawów Umultowskich do granicy os. Różany 
Potok

• Bezpieczne połączenie os. Różany Potok i terenów 
uniwersyteckich; obecnie spadek terenu i łuk drogi ograniczają 
widoczność i bezpieczeństwo ruchu.

I etap konsultacji społecznych



Odcinek 4 – od granicy os. Różany Potok do ul. 
Szweykowskiego

• Ograniczenie wpływu budowy drogi na osiedle mieszkaniowe 
sąsiadujące z pasem drogowym ul. Umultowskiej, 
zachowanie drzew nasadzonych przez mieszkańców.

Odcinek 5 i 6 – od ul. Szweykowskiego do ul. ZSP nr 9

• Otwarcie przejazdu na skrzyżowaniu ul. Umultowskiej 
i ul. Pollaka, zapewnienie alternatywnego dojazdu 
mieszkańcom os. Różany Potok.

I etap konsultacji społecznych



Cele badania:

1. Określenie struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu na 
skrzyżowaniach ulic:

• Naramowicka – Widłakowa

• Umultowska – Widłakowa

• Umultowska – Ślazowa

• Umultowska – Huby Moraskie

2. Pomiar natężenia ruchu w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9.

Badanie natężenia ruchu



Wyniki pomiarów: Naramowicka – Widłakowa, 28 listopad 2018

Badanie natężenia ruchu

Rano Po południu



Wyniki pomiarów Umultowska - Widłakowa, 28.11

Badanie natężenia ruchu

Rano Po południu



Wyniki pomiarów Umultowska - Ślazowa, 28.11

Badanie natężenia ruchu

Rano Po południu



Wyniki pomiarów Umultowska – Huby Moraskie, 28.11

Badanie natężenia ruchu

Rano Po południu



Struktura ruchu, 28.11

Badanie natężenia ruchu



Wnioski z badania

• Zaobserwowano większe natężenie ruchu na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej i Widłakowej 
niż w pozostałych badanych miejscach.

• Z ul. Naramowickiej w Widłakową w szczycie porannym skręca 1,8% pojazdów, natomiast po 
południu 11,8%.

• W porannym szczycie komunikacyjnym największa liczba pojazdów w badanym rejonie 
pokonuje skrzyżowania ul. Zagajnikowej i ul. Widłakowej w kierunku ul. Naramowickiej oraz
ul. Umultowskiej i Huby Moraskie.

• Liczba samochodów dojeżdżających do skrzyżowania ul. Umultowskiej i Huby Moraskie w 
porannym szczycie komunikacyjnym jest ponad dwukrotnie większa (149) niż samochodów
wjeżdżających w Umultowską od skrzyżowania z ul. Ślazową (73).

Badanie natężenia ruchu



Harmonogram dalszych prac

Punkt harmonogramu Data

II etap konsultacji społecznych 12 – 28 lutego 2019

Prace nad  dokumentacją koncepcyjną luty – lipiec 2019

III etap konsultacji społecznych czerwiec 2019

Prace nad ostateczną wersją koncepcji do października 2019



W budżecie Miasta Poznania na 2019 rok zarezerwowano
200 000 złotych

na opracowanie koncepcji budowy ul. Umultowskiej.

Finansowanie



Dziękujemy za uwagę Konsultacje społeczne

II etap konsultacji społecznych
12 – 28 lutego 2019



Dziękujemy za uwagę 

Dziękujemy za uwagę


