
Spotkanie informacyjne 
24 marca 2021 r. godz. 17:00

platforma internetowa ZOOM

Kolejny odcinek Inwestycji 
„Program Centrum”

Zasady uczestnictwa w spotkaniu

1. Prosimy o podanie nazwy Użytkownika: 

• Imię i nazwisko (dla mieszkańca) 

• Nazwa firmy (dla przedsiębiorcy)

za pomocą przycisku „Rename” (funkcja widoczna w oknie 

Użytkownika)

2. Mikrofony pozostają wyłączone – głosu udziela „Host” 

spotkania (administrator)

3. Pytania zadajemy po zakończeniu prezentacji

4. Aby zadać pytanie, zgłaszamy się za pomocą przycisku 

„Raise hand” przy nazwie Użytkownika

5. Przewidziany czas trwania spotkania – ok. 1,5 h



Rewaloryzacja ulic św. Marcin i al. Marcinkowskiego

Rewaloryzacja ulic św. Marcin i al. Marcinkowskiego

jest częścią projektu inwestycyjnego „Program Centrum”

„Program Centrum” składa się z 2 części:

Program Centrum – etap I 

przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem 

ruchu samochodowego w ul. Św. Marcin, Fredry, 

Mielżyńskiego, 27 grudnia, pl. Wolności, Towarowa

zakres 1, zakres 2, zakres 4
wartość: 215 mln zł,

termin realizacji: 2017 r. – 2023 r.

planowane dofinansowanie: 43 mln

Program Centrum – etap II 

budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ulicy Ratajczaka  

zakres 3
wartość: 130 mln zł

termin realizacji: 2019 r. – 2023 r.

planowane dofinansowanie: 59 mln

* Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowania ze środków zewn. 
w ramach działania 6.2 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach  
oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020  



Główne założenia realizacyjne

✓ stworzenie przestrzeni przyjaznej dla przechodniów 

(poszerzenie chodników)

✓ poprawa estetyki przestrzeni ulicy

✓ zwiększenie ilości zieleni

✓ poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu pieszych 

i rowerzystów

✓ wyeliminowanie ruchu tranzytowego

✓ stworzenie lepszych warunków do prowadzenia 

działalności handlowej

Główne założenia realizacyjne:

Rewaloryzacja ulic św. Marcin i al. Marcinkowskiego



Główne założenia projektowe

✓ przebudowa układu drogowo – torowego 

✓ zmiana organizacji ruchu 

✓ wymiana nawierzchni

✓ wymiana infrastruktury podziemnej 

✓ wymiana oświetlenia ulicznego

✓ wyposażenie ulic w elementy małej 

architektury i zieleń 

Rewaloryzacja ulic św. Marcin i al. Marcinkowskiego



Wizualizacje rozwiązań projektowychRewaloryzacja ulic św. Marcin i al. Marcinkowskiego

Fotografia archiwalna - 1970

Fotografia archiwalna - 1982



Wizualizacje rozwiązań projektowych

Fotografia archiwalna – 1929-39

Fotografia współczesna 
źródło internet

Fotografia współczesna 

Wizualizacje rozwiązań projektowych



Wizualizacje rozwiązań projektowych Wizualizacje rozwiązań projektowych



Zagospodarowanie terenu

BKPiRM UMP



Zieleń w donicach na ulicy św. Marcin

10 donic z drzewami oraz zielenią niską w ciągu ul. św. Marcin – strona północna
BKPiRM UMP



Zagospodarowanie terenu

BKPiRM UMP



Nawierzchnie zastosowane w projekcie

Chodnik
Nawierzchnie granitowe

Jezdnia, Torowisko
Miejsca postojowe
Nawierzchnie kamienne
lub granitowe

Ścieżka rowerowa
Nawierzchnie granitowe

Jezdnia 
Nawierzchnie granitowa

Torowisko tramwajowe
Nawierzchnie kamienna

Jezdnia
Nawierzchnie kamienna

Chodnik
Z KATALOGU NAWIERZCHNI 
CHODNIKÓW POZNANIA

typ: śródmieście, obszar II 

Chodnik na wyspach na 
Alejach Marcinkowskiego

Rozwiązanie indywidualne przy kościele św. Marcina

BKPiRM UMP



Zieleń w ciągu  Alei Marcinkowskiego BKPiRM UMP



Żurawka MARMELADE

W ciągu Alei Marcinkowskiego zaprojektowano 36  dębów szypułkowych
Dodatkowo zaprojektowano zieleń niską

Cis pośredni

Irga 
błyszcząca

Irga Ursynów

Sosna górska

Berberys 
Thunberga „Admiration”

Zimowit jesiennyKrokus wiosenny

Zieleń w ciągu  Alei Marcinkowskiego BKPiRM UMP



strefa zamieszkania charakteryzuje się
następującymi cechami:

▪piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo przed sa-
mochodami

▪parkowanie jest dozwolone wyłącznie w wyzna-
czonych miejscach

▪nie są wymagane znaki ostrzegające przed
środkami uspokajania ruchu

Docelowa organizacja ruchu 
– wprowadzenie strefy zamieszkania

W ulicach - Podgórnej oraz Alejach
Marcinkowskiego pozostaje obecna strefa
„tempo 30”

BKPiRM UMP



✓ I kwartał 2022r.
wykonanie prac budowlanych w Al. 
Marcinkowskiego umożliwiających 
przywrócenie ruchu tramwajowego przez 
węzeł Podgórna

✓ II kwartał 2022r.
wykonanie nasadzeń zieleni

✓ III kwartał 2022r. 
wykonanie robót budowlanych w ramach 
całego terenu budowy

✓ III/IV kwartał 2022r. 
zakończenie Inwestycji

www.pim.poznan.pl

Harmonogram Inwestycji



✓20 marca 2021 r. 
rozpoczęcie realizacji łuku tymczasowego przy Kupcu (ok. 2-3 tyg.)

✓23 marca 2021 r. 
początek przesadzenia drzew z Alei Marcinkowskiego do Parku Rataje 
(ok. 4 dni) jako prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót, 
ochrona drzewostanu

✓29 marca 2021 r.
przekazanie placu budowy, rozpoczęcie prac pomiarowych, 
przygotowawczych na terenie budowy

✓ok. 10-12 kwietnia br. 
zamknięcie ruchu na placu budowy: wstrzymanie przejazdu 
samochodów i transportu publicznego, zachowane jedynie dojścia do 
posesji, wjazd na wewnętrzne parkingi dla mieszkańców kamienic, 
utrzymana „droga życia” i przejazd samochodów uprzywilejowanych 
oraz w określonych godzinach dostaw do lokali użytkowych/sklepów –
wejdzie w życie po zakończeniu prac na łuku oraz wykonaniu 
przejazdów technicznych potwierdzających możliwość użytkowania.

www.pim.poznan.pl

Realizacja  Inwestycji



MIEJSKI INŻYNIER RUCHUTymczasowa organizacja ruchu – zmiany i objazdy

ZASADY DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI 

W OBSZARZE PLACU BUDOWY

• Mieszkańcy – stały dostęp 

• Służby ratownicze – wyznaczoną „drogą życia” – dostęp bez ograniczeń

od 29.03.2021



ZASADY DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI 

W OBSZARZE PLACU BUDOWY

• Mieszkańcy – stały dostęp 

• Dostawy – preferowane godziny:  9:00-11:00 i 14:30-17:00*

*zmiana wprowadzona na wniosek osób biorących udział w spotkaniu w dniu 24.03.2021

• Służby ratownicze – wyznaczoną „drogą życia” – dostęp bez ograniczeń

MIEJSKI INŻYNIER RUCHUTymczasowa organizacja ruchu – zmiany i objazdy

od 10.04.2021



MIEJSKI INŻYNIER RUCHUTymczasowa organizacja ruchu – zmiany i objazdy



www.ztm.poznan.pl

ROZKŁAD ZTM  

OBOWIĄZUJE 

OD 20.03.2021



www.ztm.poznan.pl

ROZKŁAD ZTM  

OBOWIĄZUJE 

OD 10 KWIETNIA 2021

Lnie tramwajowe bez zmian:
1,2,4,7,8,10,11,12,14,15,16,17

Zmiana tras:
3 – z pętli Wilczak na Franowo,
5 – z pętli Górczyn na Unii 
Lubelskiej,
6 – z pętli Budziszyńska na 
Miłostowo,
9 – z pętli Piątkowska na Franowo,
13 – z pętli Junikowo na Pl. 
Wielkopolski,
18 – zmieniona trasa 

z pętli Ogrody na Rondo Rataje,

Likwidacji ulegną linie 36 i 96,

Utworzone zostaną linie:
92 – w relacji Os. Sobieskiego –
Rondo Rataje,
99 – w relacji Piątkowska – Pl. 
Wielkopolski.



www.projektcentrum.pl 
Informacje bieżące, komunikaty dotyczące Inwestycji

www.ztm.poznan.pl
Zmiany w organizacji ruchu komunikacji tramwajowej

Centrum Informacji o Inwestycji „Program Centrum”
ul. św. Marcin 57, poniedziałek 16:00-18:00, czwartek 14:00-16:00  

CZYNNY OD 12.04.2021

Osoba do bezpośredniogo kontaktu z Państwem /przedstawiciel Miasta/

Piotr Izydorski

tel. 785 512 224 , mail:  projektcentrum@um.poznan.pl  lub  kp@um.poznan.pl 

Uzgadnianie dostaw w obrębie placu budowy /przedstawiciel Wykonawcy/

Grzegorz Prajwowski

Koordynator – Kierownik budowy  tel. 884 092 738

DANE KONTAKTOWE 




