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Uczestnicy i trasa 

• Skład: 

• Joanna Gabiś 

• Agata Jajszczyk 

• Tadeusz Mirski 

• Maciej Kacprzak 

• Dawid Biniecki 

 

• Trasa (ok.14km): 

• Rondo Rataje – Zamenhoffa – Rondo Starołęka – „Park Rataje” – 
Piłsudskiego – Inflancka – Trasa Kórnicka – Katowicka – Malta – 
Rondo Śródka – Warszawska – Park Tysiąclecia – Krańcowa – 
Dworzec Wschodni - Główna – Hlonda – Rondo Śródka 
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I. Rondo Rataje 

Jeden z ważniejszych węzłów transportowych miasta obsługujący transport 
indywidualny i zbiorczy (kilka linii tramwajowych, autobusy miejskie i podmiejskie), 
o dużym ruchu samochodowym. 
Mankamenty: 
1. Sygnalizacja świetlna: 

Podstawową wadą sygnalizacji świetlnej na rondzie jest niski poziom  
bezpieczeństwa przejść zlokalizowanych na jezdniach wylotowych z ronda. 
Zielone światło na wszystkich czterech przejściach świeci tylko 15 s. (z czego 
ostatnie 5 s. miga). Układ drogowy zmieniany przy okazji budowy CH Posniania 
(dodatkowe pasy ruchu) jeszcze pogłębił samochodową dominację i sprzyja 
osiąganiu znacznej prędkości przy wyjeździe z ronda przecinając pasy/przjazdy. 
Dodatkowym problemem na wyjazdach z ronda jest słaba widoczność 
samochodów przez pieszych i rowerzystów - nadjeżdżają z lewej strony nieco 
od tyłu.  
Sygnalizacja świetlna dla rowerów jest niekompletna. Znajduje się na 
wszystkich przejściach od strony południowej, na wszystkich od strony 
wschodniej, tylko na jednym od strony północnej (przez wschodnią jezdnię) i 
na żadnym przejściu po stronie zachodniej. 

Zalecenie: 
Zorganizowanie na brakujących odcinkach przejazdów rowerowych z sygnalizacją 
pozwalającą na przekraczanie jednej relacji na jednym cyklu. Malowanie poziome 
istniejących przejazdów na kolor czerwony. 
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I. Rondo Rataje 

2. Nawierzchnia 

Przejazdy rowerowe na całej długości znajdują się tylko po 
stronie wschodniej i południowej, przy czym od strony 
południowej jest to stara infrastruktura z niedostosowanymi 
krawężnikami i niezniwelowanym przejazdem przez tory 
tramwajowe.  

Zalecenie: 

Zniwelowanie krawężników. 
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II. Ul. Zamenhofa 

Po południowej stronie między rondami Rataje i Starołęka jest 
do dyspozycji dwukierunkowy DDR w większości z równą 
nawierzchnią. 

Mankamenty: 

1. Przejazd rowerowy przecinający ul. Piłsudskiego nie pozwala 
na przekroczenie wszystkich 3 jezdni na jednym cyklu świateł 
(samochody jadące Zamenhofa w stronę Rodna Rataje mają 
zielone światło zarówno do jazdy na wprost, jak i do skrętu 
w prawo w Piłsudskiego, kosztem cyklistów i pieszych, który 
muszą czekać na zmianę sygnalizacji). 

Zalecenie:  reorganizacja sygnalizacji świetlnej pozwalająca na 
płynny przejazd rowerzystów przez ul. Piłsudskiego. 

 

 

5 



Przejazd przez ul. Piłsudskiego wzdłuż ul. Zamenhofa 
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III. „Park Rataje” 

Inwestycje pieszo-rowerowe realizowane m.in. w ramach 
projektu budżetu obywatelskiego „RoweLove Rataje” 

 

„Park Rataje” – luka w ciągłości nawierzchni „Park Rataje” – barierki oddzielające trawnik 

7 



IV. Ul. Piłsudskiego 

Ważny trakt komunikacji międzyosiedlowej posiadający ddr po 
stronie północnej i fragmentarycznie ddr/cpr po stronie 
południowej. 

Mankamenty: 

1. W pasie drogi rowerowej wzdłuż ul. Piłsudskiego (na środku 
pasa rowerowego) stoją szare słupy lamp ulicznych, słabo 
widoczne po zmroku i w gorszych warunkach pogodowych. 

Zalecenie: oznaczyć słupy np. odblaskową żółto- czarną farbą do 
wysokości 1,5 m. 

2. Wiele krawężników przy wjazdach na osiedla i drogach 
poprzecznych jest niezniwelowanych  

Zalecenie: zniwelować bądź zrobić betonowe / asfaltowe 
wylewki. 
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Piłsudskiego – słupy 
oświetleniowe w ciągu ddr Piłsudskiego – przejście dla pieszych z przejazdem 

rowerowym wraz z poduszkami berlińskimi – auta 
zwalniają a autobusy nie najeżdżają na próg. 9 



V. Skrzyżowanie 
Piłsudskiego/ Inflancka 

Skrzyżowanie wielojezdniowe . 

Mankamenty: 

1. Przejeżdżając przez ul. Inflancką po płn. stronie skrzyżowania 
trzeba pokonać 3 jezdnie. Przy przejeździe przez każdą 
jezdnię rowerzysta musi włączyć przycisnąć, żeby wywołać 
zielone światło. Z powodu straty czasu spowodowanej 
koniecznością trzykrotnego zatrzymania się może nawet nie 
zmieścić się w jednym cyklu zielonego światła.  

Zalecenie: zlikwidować ręczne wzbudzacze na automatyczne 
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VI. Ul. Inflancka (Piłsudskiego 
- Wiatraczna)  

Wzdłuż tego odcinka po stronie wschodniej biegnie chodnik. 
Ruch pieszych jest tam znikomy i chodnik można z powodzeniem 
zaadoptować do ruchu rowerowego. Zaletą chodnika jest 
przejazd przez ul. Bobrzańską (przez 4 jezdnie) posiadający 
obniżone krawężniki. Ciąg ten można doprowadzić do 
skrzyżowania z ul Wiatraczną (obecnie odcinek pod wiaduktem 
trasy katowickiej niedostępny z powodu budowy wiaduktu) i 
włączyć do powstającej tam sieci dróg rowerowych. 

Mankamenty: 

1. Stosunkowo zniszczona nawierzchnia 

2. Gałęzie drzew i krzewów wchodzące na chodnik i 
utrudniające poruszanie się 
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VII. Skrzyżowanie Inflancka / 
Wiatraczna 

Nowa infrastruktura przy okazji przebudowy estakady 
katowickiej i budowy dróg dojazdowych do CH Posnania 

Mankamenty: 

1. Nowa infrastruktura posiada ręczne wzbudzacze sygnalizacji 
na przejazdach rowerowych (niezgodność ze standardami). 
Zalecenia: wprowadzenie automatycznego wzbudzania 
sygnalizacji na przejazdach. 

2. Przejazd po stronie zachodniej ma zbyt wysokie krawężniki. 
Zalecenia: obniżyć uskok.  

3. Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym przy 
przystanku pozwala przejeżdżać przez przystanek. Zalecenia: 
przeprowadzić ruch rowerowy za przystankiem. 

4. Ul. Wiatraczna jest przewymiarowana. Zalecenia: 
wprowadzić pas rowerowy i kontrapas. 
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Inflancka – nowy przejazd przez 
Wiatraczną z zainstalowanymi 
przyciskami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflancka – przystanek z 
dopuszczonym ruchem 
rowerowym 
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VIII.Inflancka (Wiatraczna – 
trasa kórnicka) 

Nowo wybudowany ddr w ramach projektu budżetu obywatelskiego 
„RoweLove Rataje” 
Mankamenty: 
1. Droga rowerowa wzdłuż ul. Inflanckiej krzyżuje się tu z drogą 

samochodową obsługującą wjazd i wyjazd z osiedla. Na ddr jest 
znak „uwaga samochód” natomiast sam przejazd przez ul. 
Dojazdową do osiedla nie jest oznaczony. Ponadto ddr nie ma 
ciągłości nawierzchni drogi rowerowej (drogę rowerową przecina 
droga dla samochodów z kostki brukowej) co sprawia, że kierowcy 
mają poczucie pierwszeństwa. Kierowcy jadący od ul. Inflanckiej 
nie mają znaku informującego o drodze dla rowerów i przejsciu dla 
pieszych; jest tylko znak „strefa zamieszkania”. Dodatkowo 
kierowcy mają bardzo złą widoczność: od strony osiedla wzdłuż 
drogi biegnie betonowy mur, a z drugiej strony (wjazdowej na 
osiedle) widoczność zasłania roślinność. Miejsce bardzo narażone 
na kolizje. 

Zalecenia: pionowe i poziome oznakowanie przejazdu rowerowego i 
przejścia dla pieszych, zamontowanie progów zwalniających lub 
tabliczki informującej o pierwszeństwie rowerzystów. 
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Widok kierowców od ul. Inflanckiej 

Widok rowerzystów zdłuż ul. Inflanckiej 
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IX. Trasa kórnicka 

Najważniejszy trakt rowerowy Rataj. Charakteryzuje się 
względną ciągłością, odseparowaniem od ruchu 
samochodowego i niewielką kolizyjnością i pojazdami.  

Mankamenty: 

1. Wąski ciąg, na odcinku od Inflanckiej do JPII wspólny ruch z 
pieszymi (duże natężenie zarówno ruchu pieszego, jak i 
rowerowego prowadzi do konfliktów i niskiego komfortu 
poruszania się) 

2. Kiepska nawierzchnia na odcinku j.w. (stara kostka 
kwadratowa) 

 

Zalecenia: cały ciąg trasy Kórnickiej wymaga gruntownego 
remontu. 
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X. Rondo Śródka 
Jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta obsługujący 
transport indywidualny i zbiorczy (kilka linii tramwajowych, autobusy 
miejskie i podmiejskie). Ważny węzeł rowerowy łączący Maltę i Śródkę / 
Ostrów; brama centrum dla północnego i wschodniego Poznania. 
Mankamenty: 
1. Dla rowerzystów jedyny dostępny przejazd jest po stronie 

południowej, jednakże sygnalizacja świetlna jest dostosowana pod 
kierowców samochodów, i trudno jest rowerem pokonać przejazdu 
przez obie jezdnie i torowisko bez zatrzymania na światłach. 

2. Przejazd przez tory tramwajowe bardzo nierówny, z uskokami i 
dziurami 

3. Przez zachodnią część jest przejście dla pieszych wymagające zejścia z 
roweru 

4. Brak możliwości przejechania wschodniej i północnej części ronda bez 
włączenia się w ogólny ruch samochodowy, który jest tu niemal 
zawsze bardzo nasilony, stąd duże zagrożenie wypadkami (jest to 
miejsce o jednej z największych w mieście liczby wypadków i kolizji). 
Do dyspozycji pozostaje tunel, w którym zostały niedawno 
zamontowane jednostronne rynny zlokalizowane ok. 20 cm od ściany. 
Jednakże rynny te są za wąskie, mają przekrój w kształcie litery „L”, co 
powoduje trudność w utrzymaniu roweru stabilnie na szynie. 
Zalecenie: zamiana na rynny w kształcie litery „U” i zamontowanie po 
drugiej stronie schodów. 
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XI. Ul. Warszawska 

Ulica o potencjale „kręgosłupa” dla wschodnich osiedli Poznania, 
z docelowym połączeniem do fabryki VW (ewentualnie dalej do 
Swarzędza). Na odcinku Rondo Śródka – ul. Pusta w większości 
dobre warunki do poruszania się rowerem, natomiast brakuje 
fragmentu trasy ul. Św. Michała – hotel Novotel, wzdłuż parku 
1000-lecia.  

Mankamenty: 

1. Brak oznaczeń poziomych i pionowych, brak przejazdów 
rowerowych przez skrzyżowania 

Zalecenia: uzupełnienie oznaczeń i przejazdów. 

2. Słabe warunki poruszania się wzdłuż parku 1000-lecia (w 
parku Miasteczko Ruchu Drogowego) 

Zalecenia: utworzenie ddr lub uspokojenie ul. Termalnej m.in. 
montując „poduszki berlińskie”.  
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Destynacja nie tylko dla najmłodszych miłośników jazdy 
rowerowej 
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XII. Ul. Krańcowa 

Ważny trakt na linii północ-południe od miejscowości 
Koziegłowy, przez ul. Gdyńską (3km ddr w trakcie przebudowy) i 
dalej przez ul. Warszwska i Maltę na osiedla Ratajskie. Dużo 
celów podróży (m.in. fabryki Unilever, Excide, elektrociepłownia 
Karolin, Dworzec Poznań Wschód, 2 wydziały Politechniki 
Poznańskiej, akademik UAM). 

Mankamenty: 

1. Na odcinku Warszawska – przejazd kolejowy obowiązuje 
ograniczenia prędkości do 40km/hm jednakże w praktyce 
nie respektowane. W konsekwencji kiepskie warunki do 
jazdy w ruchu ogólnym. 

Zalecenia: fizyczne uspokojenie ruchu lub utworzenie ddr 
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Krańcowa, skrzyżowanie z ul. 
Nieszawską 

Dworzec Poznań Wschód - przykład wykorzystania 
transportu intermodalnego rower-pociąg 
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XIII.Ul. Główna 

Jedna z niewielu ulic w Poznaniu posiadająca pasy rowerowe. 
Łączy rowerowe korytarze transportowe Gdyńska/Krańcowa i 
Hlonda i obsługuje ruch rowerowy północno – wschodniego 
Poznania. 

Mankamenty: 

1. Pasy rowerowe są dostępne tylko na 
odcinku Gdyńska – Harcerska, na 
pozostałym fragmencie ulicy brak 
infrastruktury rowerowej. 

Zalecenia: utworzenie rozwiązań 
rowerowych na odcinku Harcerska – 
Hlonda (lub przynajmniej do ul. Zawady).  
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XIV. Ul. Hlonda 

Długi i szeroki ciąg rowerowy od ul. Bałtyckiej (most Lecha) od ronda 
Śródka. Tranzyt z północnej części miasta i trasa zbiorcza dla północno 
– wschodniego Poznania. 

Mankamenty: 

1. Sygnalizacje na skrzyżowaniach wyposażone w ręczne wzbudzacze. 

Zalecenie: likwidacja przycisków. 

2. Niebezpieczne odgięcie na przejeździe przez ul. Bydgoską, 
wymuszające skręt o 90⁰. Pojazdy wyjeżdzające z ul. Podwale 
(przedłużenie Hlonda) w Bydgoską wymuszają pierwszeństwo. 

Zalecenie: progi zwalniające na wlocie w ulicę Bydgoską. 

3. Droga rowerowa od ul. Bydgoskiej w stronę ronda Śródka 
prowadzi w poprzek ul. Podwale (długi czas oczekiwania na zielone 
światło) kierując do tunelu pod rondem. 

Zalecenie: zalegalizowanie ruchu rowerowego wzdłuż ul. Podwale. 
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Podwale / Bydgoska w kierunku ronda Śródka – niebezpieczne odgięcie drogi 
rowerowej na przejeździe przez ul. Bydgoską 
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KONIEC 
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