


1. Wstęp 
Dobiega końca modernizacja trasy tramwajowej w ciągu ulic Chartowo i Żegrze oraz            
ronda Żegrze, czyli tzw. trasy GTR (Górny Taras Rataj), za którą odpowiadał Zarząd             
Transportu Miejskiego w Poznaniu. Dla wielu mieszkańców Rataj ten remont w domyśle            
kojarzył się także z gruntowną przebudową ulic, w tym infrastruktury pieszej i rowerowej.             
Celem niniejszego raportu jest przeanalizowanie przebiegu inwestycji z perspektywy         
rowerowej i zwrócenie uwagi na powstałe z punktu widzenia rozwoju ruchu rowerowego            
błędy oraz zaniedbania. Należy przy tym wziąć pod uwagę strategiczne dokumenty           
obowiązujące w Poznaniu: Program Rowerowy, Standardy Rowerowe oraz Plan         
Transportowy Miasta Poznania. 

Rys historyczny i objaśnienie struktury raportu 
W projektach koncepcyjnych trasy GTR, które pokazano w trakcie konsultacji społecznych w            
2015 roku, nie uwzględniono większości chodników i budowy infrastruktury rowerowej.          
Dopiero na początku 2016 roku w podsumowaniu konsultacji społecznych znalazło się           
zapewnienie: “W ramach projektu uwzględniony zostanie także ruch pieszo-rowerowy oraz          
drogowy.“. Taka informacja dawała nadzieję na znaczącą poprawę. 
 
W kolejnych miesiącach prace projektowe przy trasie GTR nabrały rozpędu. W trakcie            
opiniowania rysunki projektów nigdy nie dotarły do Wydziału Rowerowego w Zarządzie Dróg            
Miejskich w Poznaniu (obecnie Wydział Rowerowy w ZDM już nie istnieje). Z kolei             
Stowarzyszenie Rowerowy Poznań otrzymało szansę zapoznania się z projektami dopiero          
na przełomie 2017 i 2018 roku, a uwagi zostały wniesione podczas Rady Rowerowej             
zorganizowanej w dniu 6 marca 2018. W tym czasie jasne już było, że główne prace               
projektowe zakończono i za kilka tygodni zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na           
roboty budowlane. 
 
Mając na uwadze powyższy rys historyczny, uwagi w raporcie zostały podzielone na dwie             
części: 

● I część zatytułowana “Omówienie realizacji uwag zgłoszonych do projektu” zawiera          
krytyczne uwagi zawierające się w granicach opracowania projektu, które zgłoszono          
podczas Rady Rowerowej w dniu 6 marca 2018. Takie podejście miało           
maksymalizować szanse, aby uwagi zgłaszane przez Stowarzyszenie Rowerowy        
Poznań zostały uwzględnione. 

● II część zatytułowana “Problemy zidentyfikowane na etapie realizacji inwestycji” to          
uwagi opracowane na potrzeby raportu i wynikają z codziennych obserwacji          
rowerzystów poruszających się ulicami Żegrze i Chartowo. Chociaż wiele opisanych          
kwestii wydaje się oczywistością, to nie zostały zawarte w projekcie i nie mogą             
zostać przemilczane. 

2 



2. Mapy - stan zastany, po remoncie i docelowy 
Aby lepiej zrozumieć opisane poniżej uwagi, zostały przygotowane 3 mapy, które pokazują            
różnice pomiędzy stanem zastanym, efekty remontu trasy GTR i oczekiwany docelowy układ            
infrastruktury rowerowej w ciągu ulic Żegrze i Chartowo. 
 
Kolor czerwony oznacza ciągi pieszo-rowerowe lub drogi dla rowerów, a kolorem fioletowym            
zaznaczono przejazdy rowerowe. 
 
Stan infrastruktury rowerowej w 2017 roku przed przystąpieniem do przebudowy trasy GTR: 
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Stan infrastruktury rowerowej w 2019 roku po przebudowie trasy GTR - niewielka zmiana:             
pojawiła się infrastruktura rowerowa w okolicach ronda Żegrze oraz nowe przejazdy           
rowerowe; z kolei regres nastąpił w okolicach ulic Wagrowskiej: 

 
 
Docelowo infrastruktura rowerowa w ciągu ulic Żegrze i Chartowo powinna znajdować się po             
obu stronach jezdni, tak aby obsługiwała gęsto zamieszkane osiedla; dodatkowo kolorem           
pomarańczowym zaznaczono fragment trasy “Radial R2” z Programu Rowerowego Miasta          
Poznania: 
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3. Omówienie realizacji uwag zgłoszonych do     
projektu 

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań zgłosiło 7 uwag i kilka drobnych poprawek do projektu            
“Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do Ronda Żegrze” przed            
rozpoczęciem inwestycji. Poniżej szczegółowo omówiono stan realizacji każdej ze         
zgłoszonych uwag. 
 

1. Sugerowana poprawka: Brak uwzględnienia trasy “Radial R2” z Programu         
Rowerowego Miasta Poznania 2017-2022 w ciągu ul. Piłsudskiego. Trasa R2          
zakładała na ulicy Piłsudskiego (od ulicy Inflanckiej w kierunku ulicy Kurlandzkiej)           
poprowadzenie ruchu rowerowego w ramach ruchu ogólnego, mając na uwadze że           
odbywa się tam jedynie uspokojony ruch osiedlowy. W związku z tym należy            
zaprojektować skrzyżowanie, które dopuszcza tylko ruch rowerów w poprzek ul.          
Żegrze. Przejazd rowerzystów byłby skoordynowany z projektowaną sygnalizacją        
świetlną na przylegającym do skrzyżowania przejściu dla pieszych. 
Stan realizacji poprawki: brak realizacji  
Komentarz: Stowarzyszenie Rowerowy Poznań akcentowało konieczność      
poprawnego poprowadzenia ruchu rowerowego przez ul. Żegrze, tak aby na wiele lat            
nie zablokować realizacji Programu Rowerowego Miasta Poznania dla trasy Radial          
R2 w kierunku Franowa i Szczepankowa. Pomimo, że w tej sprawie był ponawiany             
wniosek do Wydziału Transportu i Zieleni UMP (już po rozpoczęciu robót           
budowlanych na linii GTR - 28 listopada 2018), nie zdecydowano się ułatwić            
przejazdu rowerzystów w ciągu ul. Piłsudskiego. W miejscu postulowanej jezdni dla           
ruchu rowerowego posadzono roślinność: 
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Natomiast tak wygląda planowany przebieg trasy Radial R2: 

 
 
Należy przy tym wspomnieć, że w sąsiedztwie omawianego skrzyżowania wytyczono          
przejazd rowerowy, który jednak nie jest ani praktyczny, ani bezpieczny (pod kątem            
rozpatrywanej relacji trasy Radial R2), a co gorsza po wschodniej stronie ul. Żegrze             
kończy się na chodniku: 

 
przejazd rowerowy zaczyna się na chodniku  
 
Poniżej na rysunkach projektu organizacji ruchu porównanie jak miał wyglądać tor           
jazdy rowerzysty w założeniu Programu Rowerowego Miasta Poznania (czerwone         
linie pokazują przejazd na “jednym zielonym świetle”) i jak będzie wyglądać po            
remoncie GTR (fioletowe linie pokazują 3-etapowy przejazd rowerowy, nieintuicyjny         
ruch rowerzystów w oczach kierowców wjeżdżających na osiedlowe ulice,         
konieczność prowadzenia roweru przez przejście dla pieszych po stronie Osiedla          
Orła Białego): 
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Wzorcowe przykłady skrzyżowań z ruchem poprzecznym tylko dla rowerzystów:         

 
Poznań: Kulasa/Solna  

 
Wiedeń: Schelleingasse/Südtiroler Pl. Berlin: Antwerpener Str./Seestraße (Google Street View) 
 

2. Sugerowana poprawka: W sąsiedztwie przystanku tramwajowego “Os. Czecha”        
(wschodnia strona ul. Chartowo) zrezygnować lub przesunąć część miejsc         
parkingowych, tak aby chodnik miał stałą szerokość 3 metry i wyznaczyć ciąg            
pieszo-rowerowy. 
Stan realizacji poprawki: brak realizacji  
Komentarz: Zgodnie z pierwotnym projektem wytyczono przejazd rowerowy przez         
ul. Chartowo w sąsiedztwie przystanku tramwajowego “Os. Czecha”, który z jednej           
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strony łączy się ciągiem pieszo-rowerowym, a po drugiej stronie znajduje się chodnik.            
A zatem rowerzysta jest zmuszony zsiąść z roweru: 

 
przejazd rowerowy przy przystanku Os. Czecha żółta linia - chodnik, brak ciągu pieszo-rowerowego 
 
Po wschodniej stronie ul. Chartowo nie wprowadzono żadnych udogodnień dla          
rowerzystów - brak nawierzchni asfaltowej, brak utrzymania na całej długości          
wyremontowanego odcinka szerokości chodnika 3 metry i w końcu brak organizacji           
ruchu wyznaczającej ciąg pieszo-rowerowy: 

 
płyty chodnikowe zamiast nawierzchni asfaltowej niepotrzebne zwężenie  
 
Przy okazji należy przypomnieć, że na etapie omawiania projektu przebudowy GTR,           
na dalszym odcinku ul. Chartowo (po wschodniej stronie, bliżej Jeziora Maltańskiego)           
pojawił się wzór do naśladowania, gdzie wymieniono nawierzchnię na asfaltową i           
wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy: 
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ciąg pieszo-rowerowy na wysokości Osiedla Zodiak 
 
Lokalizacja omawianej poprawki: 

 
 

3. Sugerowana poprawka: Wynieść przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych na          
wyjazdach z osiedli, tak aby podnieść bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych. 
Stan realizacji poprawki: brak realizacji  
Komentarz: W żadnym miejscu nie zdecydowano się na poprawę bezpieczeństwa          
rowerzystów i pieszych - dotyczy odcinków przebudowywanych oraz wskazywanych         
jako niebezpieczne, dla których powinien zostać rozszerzony zakres inwestycji:  
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Na szczególną krytykę zasługują wjazdy na drogi osiedlowe przypominające zjazdy z           
autostrady, czyli o bardzo szerokich łukach (dodatkowo niebezpieczeństwo wzmaga         
podwyższona dopuszczalna prędkość na ul. Żegrze do 70km/h): 

 
 
Przykład wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na nowej          
drodze dla rowerów przy ul. Grunwaldzkiej: 

 
 

4. Sugerowana poprawka: Dwukierunkowe drogi dla rowerów przy przejazdach        
rowerowych poszerzyć do 3 metrów, czyli dostosować ich szerokość do minimalnej           
szerokości przejazdów rowerowych określonej w rozporządzeniu w sprawie        
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  
Stan realizacji poprawki: brak realizacji  
Komentarz: W żadnym z miejsc nie zdecydowano się na poszerzenie dróg dla            
rowerów do 3 metrów na wysokości przejazdów rowerowych. Poszerzenie jest          
istotne w takich miejscach, gdzie nie ma możliwości pogłębienia obszaru akumulacji           
(szczególnie między jezdniami i torowiskiem) i tam gdzie można spodziewać się           
zwiększonych potoków rowerzystów. Odpowiednio duża powierzchnia zapewnia, że        
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rowerzyści nie tamują ruchu rowerowego odbywającego się w poprzek oraz rowery z            
przyczepkami dziecięcymi nie wystają na jezdnię. 

 
widok skrzyżowania Chartowo/Wiatraczna widok od skrzyżowania Żegrze/Bobrzańska 
 

5. Sugerowana poprawka: Wytyczyć drogę dla rowerów po wschodniej stronie ul.          
Żegrze między rondem Żegrze a ul. Kurlandzką. Na tym odcinku na nowo            
zaprojektowano układ jezdni i chodnika, tak więc przy okazji należy zaprojektować           
brakujący odcinek drogi dla rowerów i w przyszłości zaoszczędzić na ponownej           
przebudowie tego odcinka. 
Stan realizacji poprawki: brak realizacji  
Komentarz: Pomimo, że wokół ronda Żegrze i na skrzyżowaniu ulic          
Żegrze/Kurlandzka zaprojektowano infrastrukturę rowerową, nie wybudowano      
brakującej drogi dla rowerów między tymi skrzyżowaniami: 

 
widok od ronda Żegrze widok od skrzyżowania Żegrze/Kurlandzka 
 
Brak bezpiecznej infrastruktury dla rowerów po wschodniej stronie ul. Żegrze jest           
dużym utrudnieniem w dotarciu na Osiedle Orła Białego. Pogorszyły się też warunki            
dla pieszych, którzy nie poruszają się w linii prostej, ale muszą odginać tor ruchu ze               
względu na rozległy zjazd na stację paliw.  
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Lokalizacja omawianej poprawki: 

 
 
Brakujący odcinek (zaznaczony pomarańczową linią) na tle istniejącej i         
planowanej infrastruktury rowerowej: 

 
 

6. Sugerowana poprawka: Południowo-zachodni róg ronda nie uwzględnia dotychczas        
dopuszczonego ruchu rowerowego w kierunku ul. Wagrowskiej, gdzie był         
umieszczony znak drogowy B-1 z tabliczką podznakową T-22. W omawianym          
kierunku należy zaprojektować “wyprowadzenie” drogi dla rowerów (nawierzchnia        
bitumiczna). 
Stan realizacji poprawki: brak realizacji  
Komentarz: Od ronda Żegrze w kierunku ul. Wagrowskiej i dalej do ronda Starołęka             
nie wprowadzono rozwiązań dopuszczających ruch rowerowy - brak odgałęzienia         
drogi dla rowerów i brak zachowania oznakowania drogowego, które wcześniej          
istniało w tym miejscu. 
 
Na pierwszym zdjęciu stan przed przebudową: widać schody do przejścia          
podziemnego i dalej znak drogowy “zakaz ruchu, nie dotyczy rowerów”, dzięki czemu            
rowerzysta mógł jechać w kierunku ronda Starołęka:  
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 (Google Street View) 
 
Na drugim zdjęciu stan po przebudowie: rowerzysta może jedynie pojechać w prawo            
w kierunku Osiedla Armii Krajowej, brak możliwości jazdy chodnikiem w lewo: 

 
 
Istnienie trasy rowerowej od ronda Żegrze w kierunku Łazarza po południowej stronie            
ul. Hetmańskiej jest szczególnie istotne, ponieważ już teraz tworzy nieprzerwany ciąg           
od ronda Starołęka, przez Wildę aż do Łazarza (do skrzyżowania z ul. Dmowskiego).             
Ponadto połączenie z ul. Wagrowską dodatkowo zyska na znaczeniu w związku z            
planowanym nowym osiedlem przy tej ulicy. 
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Lokalizacja omawianej poprawki: 

 
 

7. Sugerowana poprawka: Poprawić geometrię dróg dla rowerów wokół ronda Żegrze,          
tak aby ruch rowerzysty był naturalny i płynny. Jako szczególny problem pokazano            
kolizję z banerem reklamowym, który wymusza na rowerzyścia zakręt 90 stopni. 
Stan realizacji poprawki: brak realizacji  
Komentarz: Brak poprawnej geometrii dróg dla rowerów spowodowany        
koniecznością ominięcia banerów reklamowych, w przypadku nowej inwestycji, jest         
niezrozumiały. Wielomilionowa inwestycja, która diametralnie zmieniła wygląd ronda        
Żegrze, była doskonałą okazją, aby wypowiedzieć umowę właścicielom banerów         
reklamowych. Na etapie zgłaszania poprawek do projektu nie otrzymaliśmy         
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odpowiedzi, która jednostka miejska jest stroną umowy, dlatego należy wyjaśnić, czy           
reklamy stoją legalnie. Wreszcie należy zwrócić uwagę na estetykę - zmarnowano           
okazję, aby pozbyć się szpecących reklam z krajobrazu miasta. 
 
Poniżej omówienie problemów: 
● Północno-zachodnia strona ronda Żegrze: w związku z powiększeniem ronda         

było jasne, że billboard reklamowy stoi w miejscu, który zmusza do wytyczenia            
nienaturalnej geometrii drogi dla rowerów. Dlatego billboard należało przesunąć         
lub zlikwidować, a nie podporządkowywać inwestycję drogową pod prywatną         
reklamę stojącą na miejskiej działce: 

 
stan przed przebudową (Google Street View) 

 
stan po przebudowie 
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Na poniższym rysunku fioletową linią zaznaczono oczekiwaną geometrię drogi         
dla rowerów, a czarna kropka wskazuje lokalizację billboardu reklamowego: 

 
 
● Południowo-wschodnia strona ronda Żegrze: ogromna reklama, która do tej pory          

stała w zaroślach, po powiększeniu ronda znacznie zbliżyła się do ronda i            
spowodowała nienaturalną geometrię ciągu pieszego. Dlatego należało tę        
reklamę przesunąć lub zlikwidować. Efekt jest taki, że piesi zamiast poruszać się            
chodnikiem, chodzą na skróty przez drogę dla rowerów: 

 
stan przed przebudową (Google Street View) 

 
stan po przebudowie 
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Na poniższym rysunku czarna kropka wskazuje lokalizację baneru reklamowego: 

 
 

● Zachodnia strona ronda Żegrze: geometria ronda została podporządkowana        
relacji ul. Żegrze -> ul. Hetmańska, tak aby przejazd samochodu odbywał się po             
jak najłagodniejszym łuku. W ten sposób droga dla rowerów po zachodniej           
stronie została powyginana, tak aby wytyczyć standardowy prostopadły do osi          
jezdni przejazd rowerowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy pozwalają          
wytyczyć przejazd rowerowy pod skosem w stosunku 1:3, a projektant          
zrezygnował z takiej możliwości. Przy okazji należy przypomnieć, że w tym           
miejscu wcześniej znajdowało się przejście podziemne, więc istniała pełna         
swoboda w wytyczeniu nowego ciągu pieszego i drogi dla rowerów: 

 
Na poniższym rysunku fioletową linią zaznaczono oczekiwaną geometrię drogi         
dla rowerów, a czerwony owal wskazuje lokalizację powyginanej drogi dla          
rowerów: 
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4. Problemy zidentyfikowane na etapie realizacji     
inwestycji 

Opracowując raport, nie sposób nie opisać pozostałych problemów zaobserwowanych i          
znanych od wielu lat. Docelowo ciąg ulic Chartowo-Żegrze powinien zawierać kompletną i            
bezpieczną infrastrukturę dla rowerzystów i pieszych.  
 

1. Opis problemu: Na etapie przebudowy Trasy Katowickiej wytyczono infrastrukturę         
rowerową pod estakadą, gdzie przebiega połączenie ulic Żegrze i Chartowo. Po           
jednej stronie tego ciągu ulic wytyczono drogę dla rowerów, a po drugiej ciąg pieszo              
rowerowy (stan w 2017 roku): 

 
droga dla rowerów po zachodniej stronie ciągu ulic Chartowo-Żegrze 

 
ciąg pieszo-rowerowy po wschodniej stronie ciągu ulic Chartowo-Żegrze 
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W ramach przebudowy GTR zaplanowano remont sąsiadujących skrzyżowań z         
estakadą, czyli Żegrze/Bobrzańska i Chartowo/Wiatraczna. W ramach tego remontu         
istniejący fragment drogi dla rowerów został wydłużony do wspomnianych         
skrzyżowań. Natomiast ciąg pieszo-rowerowy stał się nieprzejezdny, ponieważ z         
obu stron wytyczono tylko przejścia dla pieszych (brak sygnalizacji i          
przejazdów dla rowerów), a na skrzyżowaniach pojawiły się jedynie płyty          
chodnikowe (brak nawierzchni asfaltowej). Taka sytuacja jest niedopuszczalna: 

- widok od strony skrzyżowania Chartowo/Wiatraczna: 
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- widok od strony skrzyżowania Żegrze/Bobrzańska: 

 

 
Lokalizacja omawianych problemów: 
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Komentarz: W momencie udostępnienia projektu przebudowy GTR, nie było w nim           
ujętego skrzyżowań Żegrze/Bobrzańska i Chartowo/Wiatraczna, ponieważ      
tłumaczono, że jest to osobna inwestycja i prace projektowe są opóźnione.           
Ostatecznie Stowarzyszenie Rowerowy Poznań nigdy nie doczekało się otrzymania         
projektów, aby mieć szansę wnieść poprawki. 
 

2. Na ulicy Chartowo, po wschodniej stronie pomiędzy ulicą Bobrzańską a przystankiem           
tramwajowym “Os. Czecha” brak wymiany nawierzchni z myślą o przedłużeniu ciągu           
pieszo-rowerowego. Zgodnie ze Standardami Rowerowymi Miasta Poznania       
powinien być ułożony asfalt, a tymczasem pojawiły się płyty chodnikowe: 

 
Lokalizacja omawianego problemu: 

 
Należy także zwrócić uwagę, że do pełnej przejezdności w kierunku Jeziora           
Maltańskiego i połączenia z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym na wysokości         
Osiedla Zodiak, brakuje inwestycji na dalszym odcinku. Przede wszystkim potrzebne          
jest wyznaczenie przejazdów rowerowych na wysokości ul. Piaśnickiej i ul.          
Kurlandzkiej: 

 
 (Google Street View) 
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Lokalizacja omawianego problemu: 

 
 

3. Na ulicy Chartowo po zachodniej stronie pomiędzy ulicą Bobrzańską a przystankiem           
tramwajowym “Os. Czecha” droga dla rowerów urywa się tuż przed odcinkiem o            
bardzo zniszczonej nawierzchni. W ramach przebudowy GTR zabrakło przedłużenia         
drogi dla rowerów do przystanku autobusowego “Os. Czecha”. Dalej znajduje się           
ciąg pieszo-rowerowy.  

 
 

Lokalizacja omawianego problemu: 
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4. Na ulicy Żegrze, pomiędzy ulicami Bobrzańską i Piłsudskiego, po zachodniej stronie,           
droga dla rowerów nie została wybudowana na całej długości, tak aby połączyć się z              
planowaną trasą “Radial R2” z Programu Rowerowego Miasta Poznania. Droga dla           
rowerów urywa się w połowie, a dalej wiedzie ciąg pieszo-rowerowy o bardzo            
zniszczonej nawierzchni: 

 
 
Analogicznie także po wschodniej stronie opisanego powyżej odcinka zabrakło         
wymiany nawierzchni i wytyczenia ciągu pieszo-rowerowego: 
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Lokalizacja omawianego problemu: 

 
 

5. Pomiędzy skrzyżowaniami Żegrze/Piłsudskiego i Żegrze/Inflancka/Kurlandzka, po      
zachodniej stronie istnieje ciąg pieszo-rowerowy, a po wschodniej ciąg pieszy          
(rowerzyści mogą się nim poruszać, ponieważ dopuszczalna prędkość na jezdni jest           
podwyższona do 70 km/h i chodnik jest szerszy niż 2 metry). Po obu stronach należy               
zaprojektować i wykonać bezpieczną infrastrukturę rowerową. Głównym problemem        
są tam wjazdy i wyjazdy z osiedli wybudowane w standardzie autostradowym.           
Wjazdy należy przebudować tak, aby były to prostopadłe ulice i tym samym            
zachodziła jednoznaczna interpretacja przepisu o pierwszeństwie rowerzysty (art. 27,         
ust. 1a PORD). Infrastruktura rowerowa musi być także odpowiednio szeroka, a w            
newralgicznych miejscach należy wprowadzić separację ruchu pieszego. Stan        
obecny przedstawiają poniższe zdjęcia: 
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Co gorsza, nawet fragmenty wybudowane w poprzednich latach są niebezpieczne          
(wąskie, ze słupami w skrajni) i niezgodne ze Standardami Rowerowymi Miasta           
Poznania: 

 
 
Lokalizacja omawianego problemu: 

 
  

25 



6. Na skrzyżowaniu Żegrze/Inflancka/Kurlandzka przejazdy rowerowe są nienaturalnie       
odgięte od tarczy skrzyżowania. Taka konstrukcja jest niebezpieczna i niezgodna ze           
Standardami Rowerowymi Miasta Poznania: 

 
 
Lokalizacja omawianego problemu: 
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5. Działania naprawcze - zalecenia 
W przypadku każdej wielomilionowej inwestycji, obowiązkiem powinny być szerokie         
uzgodnienia między jednostkami miejskimi, tak aby nie doprowadzać do sytuacji, gdy           
świeżo zrealizowana inwestycja jest niekompletna, niezgodna z obowiązującymi w         
mieście strategicznymi dokumentami i tym samym oznacza konieczność ponoszenia         
kolejnych nakładów finansowych. 
 
Należy pamiętać, że wszelkie remonty i przebudowy infrastruktury drogowej muszą          
uwzględniać następujące dokumenty miejskie związane z transportem rowerowym: 

● Standardy Rowerowe Miasta Poznania 
(http://www.poznan.pl/mim/rowery/standardy-techniczne-infrastruktury-rowerowej-mia
sta-poznania,p,35473,35475,37915.html), 

● Program Rowerowy Miasta Poznania 
(http://www.poznan.pl/mim/rowery/-,p,35473,35475.html), 

oraz dodatkowo w przypadku Rataj warto brać pod uwagę: 
● Koncepcję dostosowania tras rowerowych na osiedlach ratajskich do obowiązujących 

standardów 
(http://www.poznan.pl/mim/rowery/koncepcja-dostosowania-tras-rowerowych-na-osie
dlach-ratajskich-do-obowiazujacych-standardow,p,35473,35475,40806.html).  
 

Przedstawiony raport poruszył bardzo wiele problemów i jego pełna realizacja będzie           
pracochłonna i kosztochłonna. Dlatego proponujemy zacząć od realizacji wybranych         
zagadnień. Kolejności poniższych punktów sugeruje priorytety, jakie powinny zostać         
zrealizowane w ciągu ulic Żegrze-Chartowo: 

1. W porozumieniu ze Stanowiskiem ds. Koordynacji Infrastruktury Rowerowej w         
Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu wprowadzić doraźne poprawki na zasadzie          
zmiany organizacji ruchu. 

2. Wytyczyć bezpieczne i zgodne z założeniami Programu Rowerowego Miasta         
Poznania przecięcie trasy “Radial R2” przez ulicę Żegrze. 

3. Po wschodniej stronie ulic Żegrze-Chartowo wytyczyć ciąg pieszo-rowerowy: I etap          
od Kurlandzkiej/Chartowo do Bobrzańskiej; II etap od Bobrzańskiej do         
Kurlandzkiej/Żegrze. 

4. Po zachodniej stronie ulic Żegrze-Chartowo wybudować brakujące odcinki drogi dla          
rowerów. 

 
 
 
 
 
 

 
Data publikacji: 11 września 2019 
Opracowanie i materiał zdjęciowy: Daniel Malecki 
Mapy i ortofotomapy: SIP Poznań 
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