


 

1. Wstęp 
Jesteśmy w przededniu oddania do użytku kolejnego odcinka Wartostrady, który          
zlokalizowano na Wildzie pomiędzy Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Przemysła I. Ta            
bardzo ważna i potrzebna trasa jest dedykowana przede wszystkim celom rekreacyjnym.           
Aby jednak nowy odcinek Wartostrady dobrze spełniał swoje rowerowe funkcje, musi           
zapewniać komfort użytkowania oraz możliwość dojazdu do niego rowerem z każdej           
strony miasta - z Wildy, Starego Miasta, Dębca i Starołęki. Niestety, w chwili sporządzania              
raportu zaledwie 2 z 9 dróg zapewnią bezpieczną możliwość dojazdu do wildeckiego            
odcinka Wartostrady rowerem, a najgorsze warunki dojazdu będą mieć mieszkańcy          
Wildy. 
 
Celem niniejszego raportu jest pokazanie słabych stron związanych z nieodpowiednim          
skomunikowaniem nowego odcinka Wartostrady z istniejącą infrastrukturą rowerową.        
Jednocześnie przedstawimy propozycje dotyczące możliwych sposobów poprawy sytuacji        
oraz priorytetów, jakimi należałoby się kierować, aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat w           
postaci wygodnego, zgodnego z prawem dojazdu do nowej trasy. 
 
Stowarzyszenie Rowerowy Poznań ma nadzieję, że proponowane zmiany zostaną         
wdrożone. Znacząco ułatwi to korzystanie z Wartostrady mieszkańcom, w tym rodzinom z            
dziećmi i osobom starszym. Wiele z proponowanych przez nas zmian nie wymaga            
znaczących nakładów finansowych. Oczekujemy również, że przy projektowaniu i realizacji          
kolejnych odcinków Wartostrady nie będzie ona traktowana jako trasa rowerowa oderwana           
od istniejącej infrastruktury rowerowej, a zakres inwestycji obejmie od razu jej prawidłowe            
skomunikowanie z otaczającymi ją trasami.  
 

 



 

 
na czerwono zaznaczono odcinki bez ciągłości infrastruktury rowerowej, na zielono odcinki mające połączenie z miejskimi 

trasami rowerowymi  

 



 

2. Stan projektowany i postępy prac budowlanych 

Projekt 
Omawiany projekt Wartostrady w Poznaniu dotyczy odcinka trasy pieszo-rowerowej o          
długości ok. 1,7 km od Mostu Królowej Jadwigi (z wyłączeniem przepustu pod tym mostem)              
do ulicy Hetmańskiej (nieopodal Mostu Przemysła I). Większość drogi przebiega w ciągu            
ulicy Piastowskiej, na lewobrzeżnym wale przeciwpowodziowym. Trasa częściowo będzie         
dopuszczać ruch samochodowy, a pozostała część będzie rozdzielona za pomocą białej linii            
na część pieszą i część rowerową. Poglądowe rysunki projektu wyglądają następująco: 

 

 

 
projekt Wartostrady - kolejno od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I (źródło: dokumentacja przetargowa 

Poznańskich Inwestycji Miejskich) 
 

 



 

Prace budowalne 
Wykonawcą prac budowlanych jest firma Strabag, która oszacowała koszty budowy na około 
3,5 mln zł. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku. Oddanie do użytku zaplanowano 
na luty 2018 roku. 
 
Stan prac we wrześniu 2017: 

 
 
Stan prac w listopadzie 2017: 

 
 
Stan prac w grudniu 2017: 

 
 
  

 



 

3. Analiza dróg dojazdowych  
Z perspektywy miejskiego rowerzysty można wymienić 9 możliwych dróg dojazdowych do           
wildeckiego odcinka Wartostrady. Jednak, aby dojazd rowerem był możliwy, muszą być           
spełnione dwa warunki: 

● nawierzchnia musi być utwardzona, 
● droga dojazdowa musi być oznakowana zgodnie z przepisami prawa o ruchu           

drogowym. 
Poniżej przedstawiamy analizę dróg dojazdowych pod kątem powyższych warunków. 
 

 
numer 1 na schemacie to poniżej punkt 3.1., nr 2 to pkt. 3.2. itd. 

  

 



 

3.1. Wartostrada - Rondo Starołęka 

✔ relacja możliwa do przejechania rowerem 

Dojazd od Ronda Starołęka po północnej stronie       
chodnika ulicy Hetmańskiej dla mniej biegłego      
rowerzysty może wydawać się niemożliwy, ponieważ      
nie ma żadnego oznakowania drogowego     
sugerującego istnienie drogi dla rowerów lub ciągu       
pieszo-rowerowego - taki stan przedstawia poniższe      
zdjęcie: 

  
ulica Hetmańska w kierunku Mostu Przemysła I, dopuszczalna prędkość 70km/h, szerokość chodnika powyżej 2 

metrów 

 
Należy jednak wziąć pod uwagę szczególne warunki na ulicy Hetmańskiej, tj.           
podwyższoną dopuszczalną prędkość na drodze i chodnik szerszy niż 2 metry. Dają            
one możliwość jazdy rowerem po chodniku dzięki następującemu przepisowi z prawa           
o ruchu drogowym: 
Art. 33 
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest            
dozwolone wyjątkowo, gdy  
[...]  
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony 
z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje 
wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 

 



 

 
Na podstawie powyższego przepisu oraz przy znajomości parametrów ulicy         
Hetmańskiej, można wywnioskować, że jazda w przeciwnym kierunku (od         
Wartostrady do Ronda Starołęka) będzie także możliwa. Docelowo należałoby jednak          
wprowadzić organizację ruchu, która jednoznacznie będzie informować o        
możliwości poruszania się na rowerze (czyli znaki drogowe C-13/16 z poziomą           
linią). 
 
Od Ronda Starołęka rowerzysta może kontynuować jazdę istniejącymi drogami dla          
rowerów: 

 
istniejąca infrastruktura rowerowa na Rondzie Starołęka  

 
 

 

  

 



 

3.2. Wartostrada - połączenie lewo- i prawobrzeżnej 
części trasy 

✘ relacja niemożliwa do przejechania rowerem 

Wartostrada jako trasa o wysokich walorach      
rekreacyjnych zbudowana w wielu etapach, powinna      
umożliwiać bezproblemową kontynuację jazdy    
pomiędzy poszczególnymi odcinkami. A zatem należy      
przyjrzeć się jak wygląda możliwość dojazdu na       
prawobrzeżną część Wartostrady na osiedlu Rataje w       
Parku nad Wartą: 

 
widok z Mostu Przemysła I na Wartostradę w Parku nad Wartą 

 
O ile przejazd rowerem przez Most Przemysła I jest możliwy w oparciu o warunki              
opisane w pkt. 3.1., to zjazd w dół do odcinka Wartostrady w Parku nad Wartą, który                
został wybudowany przed wieloma laty, nie jest przystosowany do jazdy rowerem.           
Główny problem stanowią niszczejące schody zlokalizowane prostopadle do ulicy         
Hetmańskiej - w tym miejscu konieczna jest budowa krótkiego odcinka drogi dla            
rowerów: 

 



 

 
brakujący odcinek drogi dla rowerów pomiędzy ulicą Hetmańską a Parkiem nad Wartą 

 
Proponowana lokalizacja budowy brakującej drogi dla rowerów znajduje się na          
działce nr 05/16/3/17, która jest terenem publicznym: 

  
działka ewidencyjna nr 3/17, której właścicielem jest Skarb Państwa (źródło: GeoPoz - SIP) 

  

 



 

3.3. Wartostrada - Dolna Wilda/Hetmańska 

✘ relacja niemożliwa do przejechania rowerem 

Na odcinku od Wartostrady do ulicy Dolna Wilda po         
północnej stronie ulicy Hetmańskiej nie ma drogi dla        
rowerów, ani ciągu pieszo-rowerowego, jednak istnieje      
możliwość jazdy rowerem po chodniku na podstawie       
przepisów prawa o ruchu drogowym, które zostały       
opisane w pkt. 3.1. Stan tego odcinka przedstawiają        
następujące zdjęcia: 
 

 
chodnik nie posiada znaków drogowych informujących o możliwości poruszania się na rowerze - jazda rowerem 
możliwa na podstawie szczególnych warunków określonych w prawie o ruchu drogowym 
 
Problem istnieje przy skrzyżowaniu ulicy Hetmańskiej z ulicą Dolna Wilda -           
rowerzysta dociera do wschodniej strony ulicy Dolna Wilda, natomiast droga dla           
rowerów znajduje się po zachodniej stronie ulicy Dolna Wilda. Na skrzyżowaniu           
brak przejazdów rowerowych (brak znaków drogowych D-6b oraz oznaczeń         
poziomych P-11): 

 
na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dolna Wilda rowerzysta jest zmuszony zsiąść z roweru i przeprowadzić rower 
przez przejścia dla pieszych 

Docelowo cały odcinek powinien być ciągiem pieszo-rowerowym (znaki        
drogowe C-13/16 z poziomą linią). 

 



 

3.4. Wartostrada - Droga Dębińska/Hetmańska 

✘ relacja niemożliwa do przejechania rowerem 

Połączenie Wartostrady i Drogi Dębińskiej to droga       
techniczna zbudowana z płyt betonowych - jej stan        
jest zły. Możliwość poruszania się po tej drodze        
określa znak drogowy B-1 z tabliczką podznakową       
T-22 (zakaz ruchu z wyłączeniem rowerów) od strony        
Drogi Dębińskiej, a od strony Wartostrady projekt       
zakłada umieszczenie znaku drogowego C-13a     
(koniec drogi dla rowerów). Oba końce drogi       
technicznej przedstawiają poniższe zdjęcia: 

 

  
wątpliwej jakości połączenie Wartostrady i Drogi Dębińskiej 
 
Problem istnieje przy ulicy Droga Dębińska - ciąg pieszo-rowerowy znajduje się po            
zachodniej stronie, natomiast droga techniczna znajduje się po wschodniej stronie          
ulicy. Obok przejścia dla pieszych brakuje przejazdu rowerowego (brak znaków          
drogowych D-6b oraz oznaczeń poziomych P-11): 

 



 

 
po lewej stronie Drogi Dębińskiej znajduje się ciąg pieszo-rowerowy, a po prawej droga techniczna przy znaku B-1 - 

pomiędzy brak przejazdu rowerowego 

 
Uzupełniając powyższy stan rzeczy należy nadmienić, że po południowej stronie          
wiaduktu Drogę Dębińską przecina przejazd rowerowy, jednak nie ma możliwości          
legalnego dojazdu rowerem od końca przejazdu rowerowego do początku drogi          
technicznej (brak znaków drogowych C-13/16 z poziomą linią): 

 
po prawej (wschodniej) stronie Drogi Dębińskie nie ma możliwości dojazdu rowerem od końca przejazdu do początku 

drogi rowerowej 

 



 

3.5. Ulica Jordana 
 

✘ relacja niemożliwa do przejechania rowerem 

Stan ulicy Jordana to droga kamienna - z perspektywy         
rowerzysty nie nadaje się do jazdy rowerem. Stan        
drogi przedstawia poniższe zdjęcie: 

 
kamienna nawierzchnia ulicy Jordana 

 
Możliwość poruszania się po tej ulicy określa znak drogowy B-1 z tabliczką            
podznakową (zakaz ruchu z wyłączeniem m.in. rowerów) od strony Drogi Dębińskiej.           
Oba końce tej ulicy przedstawiają poniższe zdjęcia: 

 



 

 
 
Gdyby jednak założyć możliwość komfortowego przejazdu ulicą Jordana, to przy          
skrzyżowaniu z Drogą Dębińską dodatkowo należałoby wyznaczyć bezpieczny        
przejazd rowerowy na drugą stronę ulicy, gdzie znajduje się ciąg pieszo-rowerowy. 
 
W związku z powyższymi mankamentami, należy przewidywać, że remont ulicy          
Jordana wymagałby znacznych nakładów finansowych i dalsze decyzje w sprawie tej           
ulicy powinny być powiązane z planami wobec Łazienek Rzecznych.  
 
  

 



 

3.6. Ulica Bielniki 

✘ relacja niemożliwa do przejechania rowerem 

Stan ulicy Bielniki (mimo jej wykonania z kostki        
betonowej) sprzyja ruchowi rowerzystów - obowiązuje      
tu strefa ograniczonej prędkości (znak drogowy      
B-43). Problem jednak istnieje w obrębie      
skrzyżowania z ulicą Droga Dębińska - ulica Bielniki        
znajduje się po wschodniej stronie, a ciąg       
pieszo-rowerowy znajduje się po zachodniej stronie      
ulicy. Opisany obszar przedstawia poniższe zdjęcie: 
 

 
skrzyżowanie ulicy Bielniki z Drogą Dębińską 

 
W związku z powyższym, w celu utrzymania ciągłości infrastruktury rowerowej, obok           
przejścia dla pieszych należy wyznaczyć przejazd rowerowy (ustawienie znaków         
drogowych D-6b, wymalowanie oznaczeń poziomych P-11, wprowadzenie       
odpowiednio szerokiego azylu) oraz dobudować fragment drogi dla rowerów łączący          
przejazd rowerowy z ulicą Bielniki. Opisany obszar przedstawia poniższe zdjęcie: 

 



 

 
brak przejazdu rowerowego przy przejściu dla pieszych na Drodze Dębińskiej 

  

 



 

3.7. Wartostrada - rowerowa obwodnica śródmieścia 

✘ relacja niemożliwa do przejechania rowerem 

Najszybsze połączenie nowego odcinka Wartostrady     
z centrum miasta powinien zapewniać ciąg ulic       
Krakowska - Kazimierza Wielkiego poprzez     
skrzyżowanie ulic Królowej Jadwigi - Strzelecka -       
Droga Dębińska. We wspomnianych węzłach istnieje      
infrastruktura rowerowa, co widać na poniższych      
zdjęciach: 
 

 
 
Problemem jest brak ciągłości infrastruktury rowerowej w następujących        
miejscach: 

1. na ulicy Strzeleckiej - brak drogi dla rowerów: 

 
  

 



 

2. na ulicy Królowej Jadwigi (w kierunku Mostu Królowej Jadwigi) brak          
połączenia rowerowego z ulicą Piastowską: 

 
 
Chociaż opisany powyżej zakres braków w infrastrukturze rowerowej wydaje się być           
bardzo rozległy, należy zwrócić uwagę, że w 2017 roku stracono szansę, aby            
uniknąć takiego stanu rzeczy. W ramach inwestycji polegającej na budowie          
buspasów w ciągu ulic Garbary - Droga Dębińska, przebudowano sygnalizację          
świetlną oraz wprowadzono nową organizację ruchu, realizując wybiórczo zmiany w          
infrastrukturze rowerowej. Szczegóły nt. inwestycji o wartości ponad 1 mln 200 tys.            
złotych brutto można znaleźć w dokumentacji przetargowej Zarządu Dróg Miejskich w           
Poznaniu pod numerem ewidencyjnym DZ.IS.341.53.2017.  

3.8. Wartostrada - Most św. Rocha 

✔ relacja możliwa do przejechania rowerem 

Pomiędzy nowym odcinkiem Wartostrady a Mostem      
św. Rocha znajduje się Park im. Tadeusza       
Mazowieckiego. Połączenie z tym parkiem (poprzez      
przepust pod Mostem Królowej Jadwigi) będzie      
naturalną kontynuacją nowego odcinka Wartostrady,     
ponieważ podobnie jak Wartostrada, przebiega on      
wzdłuż Warty. 
 

 
Możliwość poruszania się rowerem po parku zapewnia regulamin parku (patrz          
uchwała Rady Miasta Poznania), a ponadto od strony Mostu św. Rocha jest            
ustawiony znak drogowy B-1 z tabliczką podznakową T-22 (zakaz ruchu z           
wyłączeniem rowerów). Należy jednak podkreślić, że mało który mieszkaniec miasta          
zna na pamięć wszystkie regulaminy parków, a za łamanie regulaminu np. w Parku             
Sołackim czy Parku Wilsona straż miejska niejednokrotnie karze rowerzystów         
mandatami. Dlatego oznakowanie parku należy koniecznie poprawić. 
 
 
  

 



 

Oba końce parku przedstawiają poniższe zdjęcia: 

 

3.9. Wartostrada - Rondo Rataje 

✘ relacja niemożliwa do przejechania rowerem 

Ostatnia relacja, o której należy wspomnieć, to       
połączenie poprzez Most Królowej Jadwigi z Rondem       
Rataje, a pośrednio także z prawobrzeżnym      
odcinkiem Wartostrady. 
 
 
 
 

Obecnie na Moście Królowej Jadwigi brak jest infrastruktury rowerowej. Po chodniku           
mogą poruszać się jedynie piesi, natomiast rowerzyści powinni poruszać się w ruchu            
ogólnym po jezdni. Na obu końcach mostu także brak infrastruktury dedykowanej           
rowerzystom. Cały opisany ciąg ma zostać przebudowany zgodnie z założeniami          
Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 jako trasa Radial R2           
Wschód. 
 
Z racji złożoności zmian opisanego odcinka, naturalnie nie ma możliwości, aby           
zrealizować inwestycję w ramach niskobudżetowych poprawek. Jednak o tym, jak          
ważne jest to połączenie, świadczą statystyki Poznańskiego Roweru Miejskiego -          
najpopularniejszą trasą jest właśnie odcinek pomiędzy stacjami Rondo Rataje a          
Półwiejska. 

 

  

 



 

4. Pozostałe uwagi 
Również w innych miejscach projekt nowego odcinka Wartostrady sprawia wrażenie 
oderwanego od sąsiadującego otoczenia. Na szczególną uwagę zasługują poniżej opisane 
problemy: 
 

4.1. Brak utwardzenia przepustu pod Mostem Królowej 
Jadwigi 

Niezrozumiałą sytuacją jest brak uwzględnienia w projekcie budowy Wartostrady         
przepustu pod Mostem Królowej Jadwigi, który jest łącznikiem pomiędzy Wartostradą          
a Parkiem im. Tadeusza Mazowieckiego. Znajdujące się tam podłoże jest nierówne,           
piaszczyste i pełne potłuczonego szkła, co może przyczyniać się do defektów kół            
rowerowych. Stan tego miejsca przedstawiają poniższe zdjęcia: 

 
w ramach budowy nowego odcinka Wartostrady nie zaplanowano remontu nawierzchni pod Mostem Królowej Jadwigi 
 
Jeśli z jakiegoś uzasadnionego powodu zrezygnowano z ułożenia masy bitumicznej,          
należy zadać pytanie, dlaczego nie uwzględniono zaleceń ze Standardów         
Rowerowych Miasta Poznania (rozdział 6), które dopuszczają w wyjątkowych         
sytuacjach stosowanie nawierzchnie innego typu (np. kruszywo drobnoziarniste). 
  

 



 

4.2. Nieintuicyjne oznakowanie w okolicach Mostu 
Królowej Jadwigi 

Poruszając się Wartostradą w kierunku z południa na północ należy poprawić 
oznakowanie problematycznych miejsc: 
 

1. Przy zjeździe z ulicy Piastowskiej na teren zieleńca w kierunku Mostu           
Królowej Jadwigi można napotkać tablicę z regulaminem parku        
zabraniającym poruszania się na rowerze (za ustawienie tablicy odpowiada         
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu). Regulamin już wcześniej kolidował z          
przebiegającymi w tym miejscu od wielu lat turystycznymi szlakami         
rowerowymi R-9 i “niebieskim”. Sytuację obrazują poniższe zdjęcia: 

 

 
brak konsekwencji: regulamin zieleńca miejskiego informujący o braku możliwości jazdy na rowerze, a następnie 
oznaczenie turystycznych tras rowerowych 

 
Przy okazji warto wspomnieć, że teren, o którym mowa powyżej, powinien           
nosić nazwę Skweru Tajnej Organizacji Nauczycielskiej zgodnie z uchwałą         
Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017        
(http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-lii-911-vii-2017-z-dnia-2017-07-1
1,69299/).  
 

2. Przed Mostem Królowej Jadwigi jest ustawiony znak drogowy C-13a (koniec          
drogi dla rowerów), co sugeruje konieczność weryfikacji, czy na dalszym          
odcinku można poruszać się rowerem. Niestety po drugiej stronie mostu          
brakuje ustawienia chociażby tablicy z regulaminem Parku im. Tadeusza         
Mazowieckiego, tak jak ma to miejsce przy innych wjazdach do parku. W            
efekcie rowerzyści dojeżdżający do tego miejsca mogą być zdezorientowani,         
czy mogą kontynuować jazdę rowerem. Najlepszym rozwiązaniem byłoby        
ustawienie odpowiednich znaków drogowych także w parku. Sytuację        
obrazują poniższe zdjęcia: 

 

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-lii-911-vii-2017-z-dnia-2017-07-11,69299/
http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-lii-911-vii-2017-z-dnia-2017-07-11,69299/


 

 
znak końca drogi dla rowerów i brak oznakowania informującego, czy można poruszać się rowerem na dalszym 
odcinku  
 
 

4.3. Utrudniony przejazd przez ulicę Mostową, obok 
Mostu św. Rocha 

Należy zwrócić uwagę, że przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na ulicy            
Mostowej (po zachodniej stronie Mostu św. Rocha) nie są przygotowane na           
obsłużenie wzmożonego ruchu pieszo-rowerowego. 
 
Dotychczasowy odcinek Wartostrady na północ od ulicy Mostowej wraz z          
przystankami tramwajowymi regularnie generują w tej okolicy duży ruch, przez co           
piesi i rowerzyści nie mieszczą się na niewielkich azylach na środku ulicy. Sytuacja             
pogorszy się wraz otwarciem nowego odcinka Wartostrady, czyli na południe od ulicy            
Mostowej, gdzie znacznie wzrośnie ruchu w relacji północ-południe. 
 
Kolejnym problemem jest odgięcie przejść i przejazdów na zachód w kierunku           
przystanków tramwajowych (poniżej na schemacie trasa zaznaczona       
pomarańczowymi kropkami), gdzie działają cztery niezależne cykle sygnalizacji        
świetlnej (poniżej na schemacie czerwone kropki). 

 
pomarańczowe kropki oznaczają ruch generowany przez pieszych i rowerzystów na Wartostradzie, a czerwone kropki 

to miejsca zatrzymania przed sygnalizacją świetlną (mapa OSM, licencja: CC BY-SA 4.0) 

 



 

 
Ostatni problem to istniejąca infrastruktura rowerowa wokół Mostu św. Rocha, która           
została zbudowana jedynie jako jednokierunkowe drogi dla rowerów (patrz kierunek          
malowania znaków drogowych poziomych P-23 oraz szerokość dróg około 1,5          
metra). Sytuację obrazują poniższe zdjęcia: 

 
problematyczne jednokierunkowe drogi dla rowerów wokół Mostu św. Rocha 
 
Bazując na odpowiedzi miejskich urzędników na interpelację radnego Tomasz         
Wierzbickiego - nr RM.0003.541.2015 z dnia 17 listopada 2015         
(http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/interpelacja-ws-poprawy-bezpieczenstwa-na-ul-g
robla,NT0000D5C6/) - wydaje się, że zmiany powinny pójść w kierunku wyłączenia           
sygnalizacji świetlnej przy istniejącym przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym          
na ulicy Mostowej. Natomiast docelowo należałoby znaleźć rozwiązanie na         
wytyczenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w linii prostej, tak jak            
sugeruje to poniższe zdjęcie: 
 

 
brak wygodnego przejazdu i przejścia przez ulicę Mostową w ciągu Wartostrady 

 

 

http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/interpelacja-ws-poprawy-bezpieczenstwa-na-ul-grobla,NT0000D5C6/
http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/interpelacja-ws-poprawy-bezpieczenstwa-na-ul-grobla,NT0000D5C6/


 

4.4. Parking przy Łazienkach Rzecznych 
W budynku Łazienek Rzecznych swoją siedzibę ma jedna z firm ochroniarskich i w             
związku z tym od wielu lat wokół budynku widać licznie parkujące samochody.            
Jednocześnie wraz z budową Wartostrady wprowadzono organizację ruchu, która         
zakazuje ruchu pojazdów (znak drogowy B-1) z wyłączeniem rowerów i pojazdów           
dopuszczonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (ZDM). 
 
Jeśli ZDM przewidział możliwość wjazdu na Wartostradę dla pracowników         
wspomnianej powyżej firmy, to należy zadać pytanie o zasady parkowania w pobliżu            
budynku oraz rozstrzygnąć, czy pojazdy, które będą parkować zbyt blisko skarpy, nie            
będą negatywnie wpływać na funkcję przeciwpowodziową tej konstrukcji. 

 
po lewej stronie znak drogowy B-1 na ulicy Jordana, a po prawej pojazdy parkujące obok Łazienek Rzecznych (za 
znakiem drogowym B-1) 

4.5. Brak oświetlenia 
Na obecnym etapie żaden z nowych odcinków Wartostrady zlokalizowanych powyżej          
dolnej terasy rzeki nie posiada oświetlenia. Jeśli trasa ma spełniać także funkcję            
komunikacyjną, a nie tylko rekreacyjną, to oprócz umożliwienia legalnego dojazdu do           
Wartostrady, priorytetem powinno być jej oświetlenie. W chwili sporządzania raportu          
temat oświetlenia był poruszany jako planowana inwestycja w przyszłości. 

 
oświetlenie drogi dla rowerów w Parku Stare Koryto Warty - podobnego oświetlenia brakuje na Wartostradzie 

 



 

5. Zakończenie 
W ocenie Stowarzyszenia Rowerowy Poznań istnieje możliwość poprawienia w ciągu kilku           
miesięcy warunków dojazdu do nowego odcinka Wartostrady, dzięki czemu więcej          
mieszkańców będzie mogło bezpiecznie dojechać do tej trasy rowerem. Najpierw jednak           
trzeba dostrzec, że sam fakt wybudowania Wartostrady to nie wszystko i potrzebne jest             
szersze spojrzenie na nią, z uwzględnieniem otaczającej Wartostradę infrastruktury         
rowerowej. To szersze spojrzenie zostało zaprezentowane w niniejszym raporcie.  
 
Potrzebna jest także koordynacja między różnymi jednostkami miejskimi, takimi jak: Biuro           
Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd           
Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Poznańskie Inwestycje Miejskie. 
 
W ramach podsumowania raportu, poniżej przedstawiamy krótką “ściągę”, w której          
sugerujemy poprawki do realizacji w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę kryterium           
łatwości realizacji i stosunkowo niewielkich kosztów.  
 

numer 
podpunktu 
w raporcie 

docelowy punkt 
połączenia: 
Wartostrada - ...  

czy jest możliwość 
bezpiecznego 
przejazdu rowerem na 
całej długości relacji 

ocena możliwości realizacji 
poprawek w 2018 roku 

3.1. Rondo Starołęka ✔ - 

3.2. Park nad Wartą ✘ tak, poprawki dotyczą 
odpowiedniego oznakowania 

i utwardzenia krótkiego 
odcinka 

3.3. skrzyżowanie 
Dolna 
Wilda/Hetmańska 

✘ tak, potrzebny nowy projekt 
stałej organizacji ruchu i 
wprowadzenie nowego 

oznakowania drogowego 

3.4. skrzyżowanie 
Droga 
Dębińska/Hetmań
ska 

✘ tak, potrzebny nowy projekt 
stałej organizacji ruchu i 
wprowadzenie nowego 

oznakowania drogowego 

3.5. ul. Jordana (kier. 
Wilda) ✘ nie, inwestycja 

prawdopodobnie wymaga 
znacznych nakładów 

finansowych 

3.6. ul. Bielniki (kier. 
Wilda) ✘ tak, potrzebny nowy projekt 

stałej organizacji ruchu, 
przebudowa krótkiego 

 



 

odcinka drogi i wprowadzenie 
nowego oznakowania 

drogowego 

3.7. ciąg ulic 
Krakowska - 
Kazimierza 
Wielkiego 

✘ prawdopodobnie nie, 
inwestycja wymaga dużych 

nakładów finansowych 
zakładając budowę dróg dla 

rowerów 

3.8. Park im. Tadeusza 
Mazowieckiego ✔ - 

3.9. Rondo Rataje ✘ nie, inwestycja wymaga 
dużych nakładów 

finansowych zakładając 
budowę dróg dla rowerów 
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