
Odpowiedzi na pytania zadane 
podczas spotkania 17.08.2022 r. 
ws. Programu Centrum*

*Pytania z czatu, oraz te na które nie padła szczegółowa odpowiedź podczas spotkania



Zieleń



• Pyt. [1]: Ile drzew i krzewów zostanie wyciętych podczas 
modernizacji pl. Cyryla?

Projekt remontu ul. Mielżyńskiego i Fredry nie przewiduje wycinki 
drzew

• Pyt. [2]: Uprzejmie proszę o informację specjalistów PPOŻ
w kwestii drogi pożarowej - informacje prasowe donosiły,
iż leszczyny musza być wycięte ze względów
bezpieczeństwa, a teraz okazuje się że droga PPOŻ
prowadzi pomiędzy szpalerem nowych drzew

Zasady sytuowania i wymogi dot. dróg pożarowych wynikają z
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych.

Zgodnie z par. 12 pkt 2 ww. rozporządzenia „bliższa krawędź drogi
pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m” oraz
„pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości
przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za
pomocą podnośników i drabin mechanicznych”.

Oznacza to, że już w stanie istniejącym ul. 27 Grudnia nie spełnia ww.
przepisów ze względu między innymi na występujące drzewa. Zgodnie
z Prawem Budowlanym w przypadku przebudowy należy obiekt
budowlany doprowadzić do zgodności z przepisami, co w tym

konkretnym przypadku oznaczałoby usunięcie (wycięcie bądź
przesadzenie) leszczyn tureckich.

Jednocześnie zgodnie z par. 13 pkt 4 ww. rozporządzenia „w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań
dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego
jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest
uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela
budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie
rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków
ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym
miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej”
możliwe jest uzyskanie odstępstwa.

Na rozwiązanie, które przedstawiono w Projekcie Budowlanym
Zamawiający uzyskał odstępstwo, co oznacza, że Państwowa Straż
Pożarna zgodziła się na zastąpienie jednej drogi pożarowej o
szerokości 4 m spełniającej przytoczone wyżej przepisy trzema
przestrzeniami pełniącymi taką rolę przebiegającymi przy elewacji
budynku, drogą rowerową oraz torowiskiem. Szczegółowo
zanalizowano możliwości uzbrojenia drabiny oraz rozstawienia wozu
bojowego PSP zezwalając na utrzymanie 15 metrowego rytmu drzew
usytuowanych w dwóch szpalerach. Oznacza to, że droga pożarowa na
ścieżce rowerowej jest jednym z elementów zaprojektowanego
dostępu pożarowego do budynków (uzgodnionego z PSP), a nie
samoistną drogą pożarową.



• Pyt. [3]: Czy nie można było umieścić drugiego szpalera
drzew po północnej stronie ul. 27 grudnia, a torowisko
zostawić po stronie południowej?

Rozwiązanie takie niewiele by zmieniło w kwestii zagospodarowania
zielenią ulicy 27 Grudnia, gdyż pomiędzy drugim szpalerem a
istniejącym szpalerem po północnej stronie musiałby być zostawiony
szlak komunikacyjny (albo dla rowerów, albo dla pieszych) o
odpowiedniej szerokości, a pozostawienie torowiska po południowej
stronie (w istniejącej lokalizacji) jest niemożliwe i niekorzystne z wielu
powodów - w szczególności ze względu na minimalny wymagany
przepisami promień łuku tramwaju z ulicy Ratajczaka oraz dramatyczne
pogorszenie bezpieczeństwa ruchu pieszych lub rowerzystów, gdyż
każdy dostęp do nieruchomości zlokalizowanej przy 27 Grudnia
powodowałby konieczność przekraczania torowiska.

• Pyt. [4]: Poprosimy o analizy zieleni w mieście robione
przez arborystów i dendrologów wraz z sumą jaką
otrzymali za swoje usługi.

Wnioski z ekspertyzy prezentowane przez jej autora zostały
przedstawione na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 17.08.2022.
Prezentacja pokazywana podczas spotkania dostępna jest na stronie
https://www.projektcentrum.pl/dokumenty-do-pobrania.html

Ostateczny dokument jest w trakcie przygotowania i zostanie, zgodnie
z umową, przekazany najpóźniej do 01.09.2022 r. Po odebraniu
przedmiotu umowy przez Miasto, ekspertyza umieszczona zostanie na
stronie projektu Program Centrum.

Wartość umowy to kwota 35 000,00 zł netto.

• Pyt. [5]: prośba o podanie nazwy podmiotu, który jest
płatnikiem i zapłacił za pana opinię. To nie osobiste
pytanie, usiłuję oszacować koszty PR’owe które ponoszone
są z publicznych środków na rzecz obrony tego projektu

Ekspertyza została zlecona przez Miasto Poznań/Biuro Koordynacji
Projektów i Rewitalizacji Miasta.

• Pyt. [6]: Czy dobrze widzę, że sieć kanalizacji biegnie w
kolizji ze spornymi leszczynami tureckimi i skoro prace nad
siecią kanalizacji zaczną się we wrześniu, to wkrótce
zostaną wycięte? Proszę o potwierdzenie albo
skorygowanie.

Projektowana sieć kanalizacji biegnie w osi projektowanej ścieżki
rowerowej i znajduje się około 2,2-2,5 m od istniejących leszczyn.
Prace związane z budową kanalizacji rozpoczną się w listopadzie 2022r.

• Pyt. [7]: Proszę o wymiar od ściany tramwaju do kory
drzewa (platana), nie od osi torowiska

W związku z tym, że platany nie rosną w idealnie równych odstępach
od projektowanego torowiska, odległość uśredniona od pudła
tramwaju do kory platana wynosić będzie około 3,3 m.

https://www.projektcentrum.pl/dokumenty-do-pobrania.html


• Pyt. [8]: Na jaką głębokość maksymalną będzie docierał
wykop pod fundament torowiska, a także ile podłoża
zostanie usunięte wraz z bryłą korzeniową platanów.

Projektowana jezdnia jest odsunięta od istniejących platanów o około
1,2m względem jezdni istniejącej – wszelkie prace ziemne związane z
torowiskiem (w sąsiedztwie platanów) będą realizowane w obszarze
obecnej nawierzchni bitumicznej. Punktowo głębokość wykopu
wyniesie 1,6-1,8 m. Dla budowy torowiska nie przewiduje się usuwania
bryły korzeniowej, ponieważ pod istniejącą nawierzchnią nie
stwierdzono korzeni platanów.

• Pyt. [9]: Na jaką głębokość maksymalną będzie docierał
wykop pod fundament latarni - pomiędzy platanami i
wykopu do poprowadzenia do nich instalacji, a także ile
podłoża zostanie usunięte wraz z bryłą korzeniową
platanów.

Głębokość posadowienia fundamentu latarni oświetleniowej wynosi
1,75 m. Prace te będą wykonywane z zastosowaniem wiertnicy. Wykop
punktowy dla kabli oświetleniowych będzie miał zakładaną głębokość
posadowienia 0,3-0,4 m. Pozostałe odcinki sieci wykonywane będą
metodą bezwykopową.

• Pyt. [10]: Czy uszkodzenie korony drzewa (platan) nad
trakcją nie wpłynie negatywnie na ich żywotność?

W przypadku zaplanowanych cięć nie ma mowy o uszkodzeniu drzewa.
Uszkodzenie drzewa to cięcie ponad 30% korony, a takie nie występuje
i nie jest planowane (maksymalne planowane ciecie nie przekroczy
15%). Platany są gatunkiem bardzo dobrze znoszącym cięcia. Cięcie
drzew w mieście w warunkach trudnego wzrostu, może nawet
korzystnie wpłynąć na ograniczenie stresu wodnego, świetlnego oraz
ograniczyć transpirację wody w okresie suchym. Cięcia w
zaplanowanym zakresie (kilka- kilkanaście procent) nie stanowią
czynnika znacząco oddziałującego na drzewo. Cięcia skrajni są z
pewnością bardziej korzystne nie obrywanie gałęzi przez pojazdy
poruszające się w skrajni.

• Pyt. [12]: Czyli zrobił Pan [UMP: arborysta] ekspertyzę
bazując na fakcie że stary gazociąg zostanie?

Nie. Założeniem projektowym, które przyjąłem do analizy, był fakt
pełnej wymiany wszystkich sieci, wiążący się z głębokimi wykopami.



• Pyt. [13]: Jak długo w tych warunkach wg P. Bobka pożyją
leszczyny przy ul. 27 Grudnia?

Odpowiedź jest różna dla poszczególnych leszczyn, ale generalnie
drzewa mają bardzo złe warunki. Ubity grunt wokół drzew, bez
pokrycia zielenią i/lub ściółką silnie odgranicza wymianę gazowo-
wodną. Odbywa się ona w różnych szczelinach. Dodatkowo z wymianą
nawierzchni na kostkę brukową kilkanaście lub dwadzieścia kilka lat
temu zwiększyło się uszczelnienie chodnika oraz wówczas przycięto
większość korzeni wychodzących poza misę. Wynikało to z ówczesnej
technologii wykonania robót. Straty w leszczynach byłyby większe
gdyby nie dwa aspekty: zacienienie (osłonięcie przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych) drzew przez większość dnia oraz
ogromna wytrzymałość gatunku na warunki miejskie. Zważywszy na
powyższe proces zamierania drzew się rozpoczął kilka lat temu.
Widoczna jest gradacja w obwodach pni, a to oznacza ze widoczne są
przynajmniej dwa momenty w których pojedyncze drzewa były
wymieniane. W terenie widoczne są puste okienka po zamarłych
leszczynach. Cztery drzewa są młode (obwody 27-35), a zatem
wymienione zostały w ostatnim czasie. Oryginalne drzewa stanowią
około połowy pierwotnego stanu. Kilka najbardziej żywotnych, bez
remontu może żyć jeszcze kilkanaście lat. Słabsze będą kolejno
zamierać, co z resztą jest obserwowane w terenie. Drzewostan obecnie
nie jest jednowiekowy, stąd prognoza życia nie jest jednorodna. Poza
tym drzewa jak wszystkie żywe organizmy nie są do końca
przewidywalne. Długość życia można tylko estymować –
przewidywać/prognozować

• Pyt. [14]: Mam pytanie o datę sporządzenia tej ekspertyzy
dra Bobka

Analiza arborystyczna zlecona została w sierpniu 2022 r. Wnioski z
ekspertyzy prezentowane przez jej autora zostały przedstawione na
spotkaniu z mieszkańcami w dniu 17.08.2022. Ostateczny dokument
jest w trakcie przygotowania i zostanie, zgodnie z umową, przekazany
miastu najpóźniej do 01.09.2022 r.

• Pyt. [15]: Czy projektanci i BKPiRM dopuszczają likwidację
środkowego szpaleru drzew i zachowanie leszczyn, skoro
nie byłaby naruszona infrastruktura podziemna.

Projektant i Miasto nie dopuszcza takiej sytuacji. Stan infrastruktury
podziemnej może doprowadzić do samoistnych lub przypadkowych
awarii w trakcie prac związanych z remontem nawierzchni lub po ich
zakończeniu. Właściciele infrastruktury nie wyrazili zgody na jej
pozostawienie, a wybrane rozwiązanie strefowania sieci uzbrojenia
terenu zapewnia jej właściwe odległości od innych elementów pasa
drogowego. Ponadto w przekrojach z 3 drzewami wygospodarowano
ponad 50% przekroju dla terenów zielonych i systemu korzeniowego
drzew. Środkowy szpaler drzew jest zgodny z wydanymi decyzjami
administracyjnymi i jego likwidacja oznacza zaniechanie inwestycji.



• Pyt. [16]: Różnica poziomów pomiędzy platanem, a powierzchnią asfaltu dziś wynosi 38 cm. Na rysunku który pan pokazuje 
wynosi 5 cm. Czyli fundament torowiska sięga na 140cm ? 38 centymetrów do powierzchni asfaltu od nasady platana. 
Doskonale to widać na zdjęciach, rysunki z audytu nie trzymają skali w rzutach. Jeśli rysunki które pan pokazuje na 
prezentacji Są prawdziwe i trzymają skalę względem punktu stałego czyli nasady drzewa, to oznacza że podnosimy całą 
jezdnię o co najmniej 30cm. Rysunki z prezentacji pana profesora nie trzymają skali i mają poważne błędy różniące je od 
rysunku projektu. Albo Pan profesor miał inną bazę projektową, albo my mamy nieaktualną.

Obecnie prowadzone są prace nad rozwiązaniem

wysokościowym. Torowisko i odwodnienia liniowe

zlokalizowane w jego sąsiedztwie będą najniższym

punktem pasa drogowego. Rysunki wykorzystane do

opracowań to przekroje normalne z etapu projektu

budowalnego. Ukształtowanie pochyleń poprzecznych

zapewni nam właściwy kierunek spływu wód opadowych.

Wskazane podniesienie niwelety chodnika jest zasadne

dla zminimalizowania uszkodzeń systemu korzeniowego.

Założenia przyjęte przez autora pytania nie są jednak

prawdziwe z jednym wyjątkiem – ukształtowanie

przestrzeni peronu przystankowego – tu istotnie musimy

zabudować krawędź peronową.



• Pyt. [17]: Proszę o informację czy ekspertyza dot. drzew
obejmowała dwa platany rosnące przy Arkadii przy pl.
Wolności - na mapach ten teren jest objęty inwestycją -
jeżeli tak proszę o przesłanie informacji o stanie tych
drzew, proszę o informacje jakie prace przy tych drzewach
będą wykonywane. Drzewa są wskazane na pomniki
przyrody i czekają na odpowiednie decyzje miejskie i RM
od 2019 roku.

Ekspertyza nie obejmowała platanów przy Arkadii. Drzewa te znajdują
się poza granicami inwestycji

• Pyt. [18]: Czy badano korzenie leszczyn techniką
georadaru?

Nie. Arborysta dr Wojciech Bobek nie widział takiej potrzeby. Georadar
nie wykrywa drobnych korzeni, a większość grubszych jest w obrębie
mis. Widziałbym to zastosowanie w stosunku do sieci podziemnych, ale
drobnych korzeni nie wykryjemy tą metodą wystarczająco skutecznie.

Działania ratunkowe to:
 cięcia sanitarne – samoczynne odrzucanie posuszu jest działaniem
obciążającym energetycznie. Dobrze wykonane cięcie ma poza tym
działanie rewigoryzacyjne.
 rozluźnienie ubicia gleby – dwie metody: sprężone powietrze lub
woda pod ciśnieniem. Osobiście jestem za użyciem wody.
 zwiększenie przestrzeni mis oraz ich zazielenienie krzewami, np.

śnieguliczką Chenaulta lub trzemieliną Fortunea.
możliwość ograniczonego nawożenia organicznego lub biostymulacji.
Każdy z tych zabiegów może być wykonany również w przypadku
decyzji o przesadzeniu.

• Pyt. [20]: Proszę też o analizę stanu drzew specjalistów z 
Krakowa, o której Państwo mówili.

Wnioski z ekspertyzy prezentowane przez jej autora zostały
przedstawione na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 17.08.2022.
Prezentacja pokazywana podczas spotkania dostępna jest na stronie
https://www.projektcentrum.pl/dokumenty-do-pobrania.html
Ostateczny dokument jest w trakcie przygotowania i zostanie, zgodnie
z umową, przekazany najpóźniej do 01.09.2022 r. Po odebraniu
przedmiotu umowy przez Miasto, ekspertyza umieszczona zostanie na
stronie projektu Program Centrum.

https://www.projektcentrum.pl/dokumenty-do-pobrania.html


• Pyt. [21]: Proszę o kosztorys planowanych prac oraz
kosztorys opieki nad drzewami – według projektu.

Kwoty netto z oferty Wykonawcy (dotyczące całego zakresu
wykonywanych prac, nie tylko ul. 27 Grudnia):
Pielęgnacja zieleni i konserwacja systemu nawadniającego do III 2029r.:
482 911,19 zł
Roboty branży zieleń i towarzyszące (m.in. system nawadniania):
2 025 455,06 zł

• Pyt. [22]: Jaki jest koszt miesięcznego utrzymania nowych
nasadzeń w stosunku do istniejącej zieleni.

- roczna pielęgnacja drzewa (stałe, systematyczne podlewanie,
nawożenie, pielenie, zabiegi ochrony roślin) to kwoty między 100- 200 zł
netto/szt./rok
- roczna pielęgnacja krzewów/bylin/traw ozdobnych czyli zieleń niska
(bez systemu nawadniania) to kwoty między 15 – 50 zł/m2/rok
- roczna pielęgnacja zieleni w donicach (stałe, systematyczne
podlewanie, nawożenie, pielenie, zabiegi ochrony roślin) to kwoty 500 zł
i więcej/szt./rok

*koszty pielęgnacji nowych nasadzeń wskazano w pkt wyżej

• Pyt. [23]: Nikt nie mówi o kosztach utrzymania nowego
drzewostanu

Pielęgnacja zieleni i konserwacja systemu nawadniającego to łącznie
482911,19 zł netto, koszty te są ujęte w ofercie Wykonawcy i dotyczą
okresu wykonywania przez niego pielęgnacji i konserwacji.

• Pyt. [24]: Co ile muszą być przycinane gałęzie i liście ponad
trakcją?

Drzewa przycinane są średnio 2 razy w roku. Założono 0,5 metrowy
zapas ponad granicą skrajni. Jest to konieczne dla umożliwienia ruchu
gałęzi oraz przyrost roczny pędów (u platanów dość intensywny). Cięcie
fragmentu korony nad skrajnią należy traktować jak formowanie
szpaleru (wysokiego żywopłotu), które to cięcie wydłuża życie okazów.
Na żywo można to zobaczyć w Shonbrunn w Wiedniu, w Wilanowie i
wielu innych ogrodach zabytkowych, gdzie drzewa tak cięcia mają
więcej niż 200 lat.

• Pyt. [25]: Jeszcze poprosimy podziemne wykopy, które
pokazują cięcie bryły korzeniowej. Nie tylko koronę.

Projektowana jezdnia jest odsunięta od istniejących platanów o około
1,2m względem jezdni istniejącej – wszelkie prace ziemne związane z
torowiskiem (w sąsiedztwie platanów) będą realizowane w obszarze
obecnej nawierzchni bitumicznej. Pod istniejącą nawierzchnią nie
stwierdzono korzeni platanów.



• Pyt. [26]: Chętnie zobaczyłabym bardziej detaliczny
przekrój, z uwzględnieniem instalacji nawodnienia i
systemu korzeniowego. Bo do nowo nasadzonych drzew
chyba przewidziane jest nawodnienie?

Wykop pod torowisko będzie miał 4 metry szerokości, ale będzie
odsunięty ponad 1 metr od obecnego krawężnika jezdni. Obecność
korzeni w tym obszarze nie jest przewidywana, poza pojedynczymi
przypadkami. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
Wykop zaś ma zostać zabezpieczony, również z przyczyn
technologicznych przed obsypywaniem się gruntu.
Nawodnienie jest przewidywane. Wykopy pod latarnie będą punktowe i
zlokalizowane w najdalszych możliwych odległościach od drzew
istniejących – latarnie zlokalizowano w połowie odległości pomiędzy
drzewami.

• Pyt. [27]: Kolejne pytanie co z wykopami poprzecznymi,
pod latarnie, pomiędzy platanami.

Wykopy pod latarnie mają charakter punktowy. Wykopy pod linie
zasilające można wykonać ręcznie w sąsiedztwie korzeni. Wykonawca
dołoży wszelkich starań, aby wykopy pod fundamenty były jak
najmniej uciążliwe dla systemu korzeniowego. Trzeba je wykonać
metodą tradycyjną w jak najmniejszej inwazji dla systemu
korzeniowego, z zabezpieczeniem przed przesychaniem.



Rozwiązania 
architektoniczne/projektowe



• Pyt. [28]: Dlaczego nie przewidziano w czasie realizacji
Etapu 1 możliwości skrętu z ul. Św. Marcin w stronę
północną ulicy Ratajczaka? Dzięki temu bimba mogłaby
zawrócić bez konieczności jazdy na Al. Marcinkowskiego?
(kwestia remontu lub zamknięcia ulic)

Przedmiotowa relacja jest zapewniona zarówno na Marcinkowskiego,
jak i poprzez ul. Gwarną, dodatkowo wykonanie tej relacji wymusiłoby
odsunięcie przystanków Ratajczaka od skrzyżowania.

• Pyt.: [30]: Uczestnicząc w tej debacie mam wrażenie że
jedyną koncepcją tego projektu jest zrobienie skrętu na 27
grudnia z Ratajczaka. Logikę, ład przestrzenny i fakty
nagina się do tego.

Przebieg linii tramwajowej w ul. 27 Grudnia warunkuje zarówno wyjazd
z ul Ratajczaka, ale również wyjazd z al. Marcinkowskiego
i układ węzła pod Okrąglakiem, w związku z tym nawet przy braku
realizacji tramwaju w ul. Ratajczaka, jej przebieg byłby analogiczny.

• Pyt. [31]: Proszę o dane liczbowe odnośnie zacienienia
ulicy 27 Grudnia przed i po inwestycji

Analizując zacienienie należy rozpocząć do aspektu zacienienia
istniejącego od pierzei kamienic usytuowanych wzdłuż ul. 27
Grudnia/Pl. Wolności. To zacienienie nie ulega zmianie. Również
zacienienie od koron istniejących platanów pozostaje praktycznie bez
zmian (cięcia koron od strony południowej).

• Pyt. [32]: Torowisko tramwajowe musi mieć 2,60 m
zgodnie z rozporządzeniem MI. Dlaczego zaprojektowano
3,0 m?

Szerokość torowiska przyjmuje się ze wzoru określonego w rozdziale
10 rozporządzenia MTiGM. Szerokość samego pudła tramwaju to co
najmniej 2,4 m, do czego należy doliczyć konieczne pasy
bezpieczeństwa.



• Pyt. [29]: Poproszę o dokładne opisanie przestrzeni dawnego placu Gwarnego. Co znajduje się w obrębie okręgu? Czy to jest
docelowa forma tego placu?. Czy nadal trzeba będzie obchodzić tę przestrzeń naokoło? Dlaczego to, co widzimy niezbyt
przypomina plac, a raczej węzeł komunikacyjny?

W ul. 27 Grudnia oraz Gwarnej zaprojektowano chodniki z kostki kamiennej, natomiast w ul. Fredry i Mielżyńskiego z kostki betonowej, z katalogu 
nawierzchni Poznania. Przy Okrąglaku zastosowano chodnik z płyt granitowych 120x60 cm, na którym po remoncie ustawione zostaną ławki oraz 
donice z zielenią obecnie znajdujące się pod budynkiem. Na całym obszarze inwestycji występować będą nawierzchnie fakturowe dla osób 
niepełnosprawnych – betonowe w chodniku z kostki z katalogu miejskiego, kamienne w przypadku kostki kamiennej. Między okręgiem zieleni a 
torowiskiem zaprojektowano nawierzchnię z kostki granitowej 8/11 cm, w torowisku nawierzchnie z kostki kamiennej 15/18 x 15/25 cm. 
Zgodnie z projektem budowlanym w obrębie okręgu znajdują się:
- dwa tory tramwajowe krzyżujące się pod kątem ok. 109 stopni, z pasem maty rozchodnikowej,
- soliter – dąb szypułkowy ‘Fastigiata’
- zróżnicowana gatunkowo zieleń niska: irga ‘Ursynów’, róża ‘Bonica’ oraz ‘Marathon’, rozplenica japońska ‘Hameln’, szałwia omszona ‘Caradonna. 
Poza zielenią w obrębie okręgu projektuje się również tereny zieleni niskiej w ul. Gwarnej (przy Domu Książki) oraz wyspy zieleni niskiej z 
drzewami w ul. 27 Grudnia.
Między okręgiem a torowiskiem zaprojektowano nawierzchnię z kostki granitowej 8/11 cm, w torowisku nawierzchnie z kostki kamiennej 15/18 x 
15/25 cm. 
Zaprojekowane zostały również słupy trakcyjne, trakcyjno – oświetleniowe i latarnie uliczne oraz elementy małej architektury – stojaki rowerowe, 
ławki, kosze na śmieci.

Forma „placu” przedstawiona w projekcie jest docelowa. Okrąg należy obchodzić dookoła, ponieważ na całym tym obszarze będzie prowadzony 
ruch tramwajowy w różnych kierunkach, plac zieleni jest jednym z zabiegów, który organizuje ruch pieszy. Po nawierzchni utwardzonej, będącej w 
strefie zamieszkania, pieszy może przekraczać jezdnię i torowisko w dowolny sposób. 
Przestrzeń pomiędzy ul. Gwarną, Fredry, 27 Grudnia i Mielżyńskiego jest miejscem krzyżowania się jezdni, linii tramwajowych, drogi rowerowej i 
ciągów pieszych w związku z tym jest węzłem komunikacyjnym. Zgodnie z informacjami z portalu SIP Poznań – przestrzeń ta formalnie nie jest 
placem.



• Pyt. [33]: Proszę o przekroje ulicy, ogólne i w detalu (infrastruktura podziemna).

Przestrzeń torowiska stanowi jednojezdniową, jednokierunkową drogę publiczną klasy technicznej L. Mając na uwadze dodatkowo obustronny
krawężnik i inne uwarunkowania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430, wraz z późniejszymi zmianami niniejsza
droga powinna mieć 4,5m szerokości. Dla zgodnego z prawem uzyskania szerokości 3,0m projektant projektu budowlanego uzyskał w
ministerstwie infrastruktury odstępstwo nr: DDP-4.454.77.2022.ŁK.2 od w/w rozporządzenia.



• Pyt: [34]: Dlaczego upieracie się Państwo przy budowie
trasy na Ratajczaka? Obecnie remontowana jest
Towarowa wraz ze skrętami w prawo w św. Marcin. Ta
trasa jest WYSTARCZAJĄCA do komunikacyjnej obsługi
Centrum.

Każda dodatkowa trasa tramwajowa uelastycznia sieć tramwajową, ta
w ul. Ratajczaka ma przede wszystkim skrócić dojazd do Centrum od
strony Dębca i ul. 28 czerwca 1956 roku. W dalszej perspektywie
stanie się fragmentem nowej osi tramwajowej północ-południe. Po
powstaniu drugiego etapu trasy tramwajowej na Naramowice, przez
ul. Ratajczaka możliwe będzie połączenie Dębca z Naramowicami przez
Centrum miasta. Trasa tramwajowa w ul. Ratajczaka wyznaczona
została w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego – dokument ten stanowi podstawę do prowadzenia
polityki przestrzennej Miasta.

• Pyt. [35]: Dlaczego tramwaj nie może jechać 3 Maja i
wpinać się w sieć na pl. Cyryla?

Poprowadzenie linii tramwajowej ul. 3 Maja do pl. Ratajskiego
spowodowałoby konieczność budowy węzła rozjazdowego na tym
placu, a tym samym jego całkowitą przebudowę.
Tramwaj w ul. Ratajczaka ma zarówno poprawić połączenie Centrum z
Dębcem i Wildą, a w przyszłości stać się fragmentem nowej osi
tramwajowej północ-południe. Po powstaniu drugiego etapu trasy
tramwajowej na Naramowice, przez ul. Ratajczaka możliwe będzie
połączenie Dębca z Naramowicami przez Centrum miasta.

• Pyt. [36]: Będą trzy równoległe trasy: Roosevelta,
Towarowa i Ratajczaka. Zatem nastąpi rozrzedzenie linii
tramwajowych. Zamiast kilku a tym samym krótkim
oczekiwaniu na pojazd będzie jedna a jak tramwaj
wypadnie to czekaj człowieku kilkanaście minut! Trasa na
Ratajczaka NIE JEST POTRZEBNA!!!

Wspomniane trasy stają się dla siebie alternatywami jedynie w sytuacji
zamknięcia którejś z nich i skierowania ruchu objazdem przez drugą.
Zakłada się, że trasy te będą obsługiwały linie, które realizują
przewozy w różnych relacjach. Ul. Ratajczaka stanowi alternatywę dla
ul. Strzeleckiej, a nie dla ul. Roosevelta.

• Pyt. [37]: A właśnie, co z trasą Solną? Będzie ona
realizowana?

Aktualnie przewiduje się jedynie przebudowę linii tramwajowej w ciągu
ul. Solnej w ramach budowy drugiego etapu tramwaju na Naramowice
pomiędzy ul. Garbary i pl. Wielkopolskim. Dalszy etap prac jest
uwzględniony w dokumentach strategicznych Miasta Poznania, ale nie
w planach finansowych.



Pyt. [38]: Skoro kolejna nawrotka jest niepotrzebna w centrum to równie dobrze odcinek między 27 grudnia i Św. Marcinem
jest też bez sensu. W ostateczności tramwaj z Ratajczaka mógłby WYŁĄCZNIE skręcać w prawo, następnie Marcinkowskiego i
jesteśmy na 27 grudnia(!). Nie ma wówczas problemu z łukiem z Ratajczaka w 27 grudnia.

Przebieg linii tramwajowej w ul. 27 Grudnia warunkuje zarówno wyjazd z ul Ratajczaka, ale również wyjazd z al. Marcinkowskiego i układ węzła
pod Okrąglakiem, w związku z tym nawet przy braku realizacji tramwaju w ul. Ratajczaka, jej przebieg byłby analogiczny. Jednocześnie
przedstawiona propozycja wydłuża czas przejazdu



Organizacja ruchu



• Pyt. [39]: Droga rowerowa na ul. 27 Grudnia nikomu
niepotrzebna. Przecież to Tempo 30. Na jednym ze slajdów
ten obszar został oznaczony jako strefa zamieszkania. W
strefie zamieszkania pierwszeństwo mają piesi, więc
tworzenie osobnych chodników i dróg rowerowych jest
absurdem. nawet Rowerowy Poznań jest przeciw
https://rowerowypoznan.pl/przebudowa-ulicy-27-
grudnia-stanowisko-rowerowego-poznania/

Strefa zamieszkania przede wszystkim wskazuje że pierwszeństwo
posiada pieszy w każdej przestrzeni, w tym przypadku również na
dedykowanej infrastrukturze rowerowej. Odnosząc się do kwestii ruchu
rowerowego, należy zauważyć, że bez wyznaczonej drogi dla rowerów
rowerzyści poruszaliby się po torowisku co byłoby skrajnie
niebezpieczne, w szczególności w zakresie kontraruchu.

• Pyt. [40]: Dlaczego drogi rowerowe nie są dostosowane do
nowej ustawy o UTO i nie ma na niej przejść dla pieszych?

Cały obszar projektowanej ul. 27 Grudnia i Pl. Wolności znajduje się w
„strefie zamieszkania” Na takich obszarach nie wyznacza się przejść dla
pieszych. Ustawa o UTO weszła w życie dopiero w 2021r., projekty
budowlane zostały opracowane wcześniej.

• Pyt. [41]: W jaki sposób ma zostać zrealizowana likwidacja
tranzytu? Porównanie do woonerfu w kontekście ul. Św.
Marcin i jej wciąż istotnej funkcji tranzytowej to spore
nadużycie

W projekcie położono nacisk na uspokojenie ruchu samochodowego

oraz nadrzędność ruchu pieszego nad samochodowym, tworząc

przestrzeń przyjazną dla pieszych i rowerzystów. W polskim prawie o

ruchu drogowym i rozporządzeniach z nim związanych nie ma pojęcia

„woonerf”, wobec czego realizując zamysł uspokojenia ruchu

posłużono się strefą zamieszkania.

• Pyt. [42]: Czyli miasto ma być zupełnie odcięte od
komunikacji miejskiej ? Czy wpierw zostanie uruchomiony
tramwaj na Św. Marcin a potem remont Fredry i
Mielżyńskiego.

Z uwagi na harmonogram projektu, który uwarunkowany jest
otrzymanym dofinansowaniem unijnym całość prac w obrębie ul.
Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia i Pl. Wolności musi rozpocząć się
praktycznie równolegle. Uruchomienie tramwaju w ul. Św. Marcin
planowane jest w I połowie 2023 r.

https://rowerowypoznan.pl/przebudowa-ulicy-27-grudnia-stanowisko-rowerowego-poznania/


• Pyt. [43]: Gdzie te samochody z dostawami mają się
zatrzymać ?

Pojazdy z samochodami mają zatrzymywać się na miejscach
ogólnodostępnych w rejonie inwestycji, lub w wyznaczonych kopertach
np. w rejonie ul. Kościuszki.

• Pyt. [44]: Proszę o przesłanie projektu docelowej
organizacji ruchu

Projekt umieszczony został w dokumentach do pobrania na stronie
https://www.projektcentrum.pl/dokumenty-do-pobrania.html

• Pyt. [45]: Jak będzie zorganizowany dojazd na pl. Wolności
do czasu zakończenia trwającego remontu na
al. Marcinkowskiego? Skoro obecnie wjazd jest od str. 27
Grudnia?

Dojazd zawsze będzie utrzymany albo od ul. 27 Grudnia lub al.
Marcinkowskiego. Wg schematu organizacji ruchu dojazd do Placu
Wolności od południa będzie się odbywał ul. Ratajczaka, od północy –
od ulicy Nowowiejskiego - Ratajczaka. Ul. Plac Wolności będzie ulicą
dwukierunkową.

• Pyt. [46] : Proszę o wskazanie miejsc dla dostaw dla
przedsiębiorców z tego rejonu na mapie.

 Miejsca do rozładunku zaplanowano w obrębie skrzyżowań z ulic:
Kościuszki, 27 Grudnia/Gwarna, Plac Wolności/Ratajczaka.

 Wszystkie dostawy indywidualnie uzgadniać należy z
koordynatorem.

• Pyt. [47]: ZTM potrafi zrobić tramwaj wahadłowy na 3
przystanki a nagle tu na Fredry i Mielżyńskiego się nie dało
zrobić wahadła i trzeba remontować

Ruch tramwajowy na ulicach Fredry i Mielżyńskiego podczas prac na
węźle Okrąglak (Centrum zakres 2.4) będzie wstrzymany, ponieważ w
tym samym czasie nawierzchnia torowa na tych ulicach również będzie
wymieniana. Na obu ulicach infrastruktura tramwajowa jest w bardzo
złym stanie i musi być wymieniona. Dodatkowo na ul. Mielżyńskiego
będą trwały prace związane z infrastrukturę Aquanet zlokalizowaną
pod torowiskiem.

• Pyt. [48]: Czy rozważaliście Państwo użycie ul.
Garncarskiej zmieniając na niej kierunek ruchu?

Prowadzone są analizy w tym zakresie.

https://www.projektcentrum.pl/dokumenty-do-pobrania.html


• Poniżej bilans miejsc postojowych 

• Pyt. [49]: Czy granica działki z placem budowy zostanie odcięta ogrodzeniem lub fizycznie będzie rozgraniczona rożnymi 
nawierzchniami i krawężnikiem?

Plac budowy zostanie wygrodzony zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane. Odpowiedzialność za plac budowy spoczywa na kierowniku 
budowy. Po zakończeniu robót cały teren pasa drogowego będzie powiązany z istniejącymi terenami przyległymi poprzez dopasowanie niwelety 
drogowej



Sposób realizacji 
Programu Centrum i remontu 

w ul. Fredry / ul. Mielżyńskiego



• Pyt. [50]: Proszę o podanie z jakich funduszy będzie
prowadzony remont ul. Fredry?

Budżet Miasta Poznania (środki przeznaczone na Odnowę
Infrastruktury Publicznego Transportu Zbiorowego)

• Pyt. [51]: Tramwaj na Ratajczaka został negatywnie
oceniony w konsultacjach społecznych które były „szeroko
prowadzone”

Trudno zgodzić się z tak wyrażoną tezą. Zdania wyrażone o inicjatywie
budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka są podzielone – ma on
swoich zwolenników oraz przeciwników. Z raportem podsumowującym
konsultacje społeczne dotyczące budowy trasy tramwajowej w ul.
Ratajczaka można się zapoznać na stronie:
https://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/-
,p,38129,38130,52170.html

• Pyt. [52]: Czy projekt od momentu wygranej był
poddawany rewizji lub modyfikowany?

Tak. Podczas procesu projektowego w wyniku uzgodnień z jednostkami
miejskimi, gestorami sieci podziemnych i wniosków ze spotkań
konsultacyjno-informacyjnych wprowadzane były modyfikacje do
projektu. W wyniku tych zmian zmienione zostały przebiegi ścieżek
rowerowych, nastąpiła zmiana gatunków drzew i sposobu ich
formowania, wprowadzono ok. 3000m3 zieleni niskiej w przestrzeni ul.
27 Grudnia i Plac Wolności.

• Pyt. [53]: Żadna ilość autorytetów nie zmieni i nie ukryje
„wady wrodzonej”. Projekt ma 7 lat i zestarzał się już tak
bardzo, że będzie generował wyłącznie konflikt.

Proces inwestycyjny przy tak rozległych obszarowo projektach ma
charakter długotrwały, a poszczególne etapy są ze sobą powiązane i
wzajemnie współzależne. Gdyby Miasto odstąpiło w tym momencie
całkowicie od realizacji niniejszego projektu, nowy projekt
przebudowy mógłby być gotowy dopiero za kilka lat. Realizacja
procesu inwestycyjnego w Poznaniu jest porównywalna z podobnymi
inwestycjami realizowanymi w innych miastach Polski lub Europy –
poniżej zdjęcie z Luxemburgu przedstawiające proces przygotowania
modernizacji Stater Maert/ Place Guillaume II trwał od 2016 r., a jego
przebudowa jest aktualnie w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

https://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/-,p,38129,38130,52170.html


Pytania dot. konkursu
• Pyt. [54]: Jak wyglądał proces wyboru prac konkursowych i jaki udział mieli w tym mieszkańcy miasta? Czy prace 

zgłoszone przez projektantów zostały opublikowane przed ich wyborem, tak aby mieszkańcy miasta mogli się z nimi 
zapoznać i wyrazić swoje preferencje? W jaki sposób badano te preferencje i jaki miało to wpływ na dokonany wybór?

Szczegółowo sposób organizacji konkursu przedstawiony został na slajdach. Mieszkańcy miasta przed wyborem pracy konkursowej mieli 
możliwość zapoznać się z pracami konkursowymi, a także wyrazić swoje zdanie podczas dyskusji publicznej, które odbyła 25 listopada 2015 r. 
Dyskusji przysłuchiwał się Sąd Konkursowy i wyrażone podczas spotkania uwagi mógł wziąć pod uwagę podczas wyboru zwycięskiej pracy.

• Pyt. [55]: Przypominam, że praca konkursowa dotycząca ulic 27 Grudnia, Marcinkowskiego. 27 Grudnia i Gwarnej, miała

charakter KONCEPCYJNY. Tylko projekt dla Świętego Marcina był projektem realizacyjnym. W zaleceniach pokonkursowych

pisaliśmy: "wskazane jest utrzymanie, niezależnie od realizacji wszystkich ww. zaleceń, głównych dyspozycji autorskich

pracy, które zdecydowały o przyznaniu jej nagrody głównej." Co jednak nie oznaczało, że wszystkie elementy projektu są

nienaruszalne

Zapisy regulaminu w żaden sposób nie różnicowały charakteru konkursu (koncepcyjny/realizacyjny) pomiędzy opracowaniem dla ul. Św. Marcin

a pozostałymi ulicami w obszarze tzw. ścisłego centrum. Wymagane uszczegółowienie koncepcji dla ul. Św. Marcin dotyczyło jedynie skali

opracowania konkursowego (dla ul. Św. Marcin - obszar przed „Alfami” - 1:500, pozostały obszar - 1:1000), co było związane z oczekiwaną

najbardziej radykalną zmianą funkcjonalną przestrzeni na tym odcinku w stosunku do stanu dotychczasowego i wymagało przedstawienia tego

fragmentu w większej szczegółowości



Konkurs
Poznań Centrum 
Od Nowa

Jego celem było uzyskanie najlepszych pomysłów na urządzenie jednej z najważniejszych przestrzeni miasta: centralnej części
śródmieścia wraz z ulicą Święty Marcin, która w ostatnich latach utraciła swój dawny reprezentacyjny charakter oraz moc przyciągania
mieszkańców i przyjezdnych. Konkurs to wynik zmiany podejścia władz miasta do odnowy ulic ścisłego centrum. Dotychczasowe
remonty i fragmentaryczne naprawy śródmiejskich ulic, a także niezrealizowane projekty modernizacji ulicy Święty Marcin nie spełniły
związanych z nimi oczekiwań. Brakowało im dbałości o aspekt architektoniczny oraz urbanistyczny; priorytetem były bowiem
rozwiązania komunikacyjne. Koncepcje zmian nie tworzyły też na ogół spójnej wizji ściśle powiązanych ze sobą przestrzeni. Kilka lat
temu rozpoczęto działania na rzecz naprawy tej sytuacji.



Konkurs Poznań-Centrum Odnowa

Organizator: Miasto Poznań

Prowadzenie konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu

Konkurs dotyczył całego obszaru tzw. ścisłego centrum – zgodnie z mapą

.

Teren objęty konkursem to ważna przestrzeń publiczna
w śródmieściu Poznania, pomiędzy Starym Miastem,
terenami kolejowymi, Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi i historycznymi dzielnicami miasta. Teren
opracowania konkursowego obejmuje ulice położone w
centrum Poznania: Święty Marcin, 27 Grudnia, Gwarną z
tzw. placem Gwarnym, Kantaka, Ratajczaka (fragment),
Aleje Marcinkowskiego (fragment) oraz plac Wolności.
Koncepcja powinna uwzględniać szerszy kontekst
miejski i powiązania z otoczeniem trenu objętego
konkursem tzw. ścisłym centrum miasta.
Przedmiotem konkursu jest PRZESTRZEŃ MIEJSKA 
śródmieścia Poznania. 



Wytyczne do konkursu

Szczegółowo z wytycznymi do konkursu można się zapoznać na stronie: 
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-centrum-poznan/regulamin-i-materialy

Z uwagi na kontekst społeczny związany z przygotowaniem tego konkursu Organizator na etapie jego
rozstrzygania zorganizował publiczną prezentację wybranych prac konkursowych oraz dyskusję z mieszkańcami,
użytkownikami ulic i placów objętych terenem opracowania konkursowego i innymi zainteresowanymi, jako
procedurę wspomagającą pracę Sądu Konkursowego. Prezentacja odbyła się dnia 25 listopada 2015 r.



Konkurs – sąd konkursowy

arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski (przewodniczący, SARP Warszawa)
arch. Przemysław Woźny (sędzia referent SARP Poznań)

arch. Piotr Kostka (SARP Poznań)
arch. Eugeniusz Skrzypczak (SARP Poznań)
arch. Aleksandra Kornecka (SARP Poznań)
arch. Krzysztof Frąckowiak (SARP Poznań)

Piotr Wiśniewski (BKPiRM)
Joanna Bielawska-Pałczyńska (BMKZ)
Piotr Libicki (WUiA)

arch. Jacek Maleszka (Rada Osiedla Stare Miasto)
Hanna Sierocka (Koalicja Św. Marcin)
arch. Jakub Głaz (krytyk architektury)



Nagroda I

Studio ADS sp. z o.o. sp. k.

Zespół autorski:
arch. Piotr Barełkowski – główny projektant
arch. Aleksandra Kucka
arch. Mateusz Przybyłowski
arch. Grzegorz Tracz
Dobiesław Woźniak
arch. Tomasz Sitnicki
arch. Dominika Jakobsze
inż. arch. Anna Pilawska
arch. Magdalena Pokrywka
inż. Krzysztof Czerwiński – grafik
inż. bud. Marek Kruszewski 
– konsultant branży drogowej
arch. kraj. Aneta Mikołajczyk 
– konsultant proj. zieleni miejskiej

ADS



Opinia sądu konkursowego

Przestrzeń uliczna traktowana jest jako możliwie jednorodne, uniwersalne tło dla różnych form aktywności. Kreacja tej atrakcyjnej

przestrzeni oparta jest na tworzeniu ram, w których rozwija się życie ulicy. Wynikająca stąd łatwość jej adaptacji i przekształceń znajduje uznanie

w oczach Sądu Konkursowego. Projekt adaptuje szereg istniejących rozwiązań funkcjonalnych nadając im jedynie inną formę, co sprzyja jego

realizacji. Zwraca się też w stronę użytkowników. Autorzy proponują partycypację mieszkańców w formowaniu przestrzeni ulic, polegającą na

dokonywaniu wyboru niektórych, spośród gamy zaproponowanych rozwiązań - nie niszczy to jednak jednorodnej koncepcji całości. Praca

najbardziej kompleksowo odnosi się do różnych zagadnień związanych z zagospodarowaniem ulicy poczynając od zaspokojenia

potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez przemyślane i funkcjonalne rozwiązania dla zieleni, aż po podjęcie próby

uregulowania kwestii reklam. Wynikająca z filozofii projektu jednorodność rozwiązań posadzek jezdni, torowisk, ścieżek rowerowych,

podkreśla charakter ul. Święty Marcin, jako wielkomiejskiej, zielonej alei. Wzdłuż zespołu budynków „ALFA” szeroka przestrzeń dla ruchu pieszego

i przynależnych usługom ogródków, trafnie wybrana ze względu na kierunek operacji słonecznej. Cenna propozycja akcentowania zakończeń ul.

Święty Marcin poprzez realizację wieży kościelnej z jednej strony i zwieńczenia wieży zamkowej z drugiej.

Wątpliwości budzą:

 brak przejazdu ul. Ratajczaka

 odległość między szpalerami drzew po obu stronach linii tramwajowej w ul. 27 Grudnia

 zwarty masyw zieleni niskiej, blokujący szerokość ul. Święty Marcin przy skrzyżowaniu z ul. Ratajczaka (wykorzystywanie ulicy jako przestrzeni

do parad)

 symetryczne w stosunku do osi budynku Arkadii uformowanie placu Wolności w sytuacji, w której słusznie zlikwidowano ruch po południowej

stronie placu, stwarzając tym samym szansę połączenia z usługami w przylegającej pierzei, czego układ zieleni i kompozycja placu nie

uwzględnia.



Pyt. [56]: Proszę o listę spotkań i konsultacji

Informacja o procesie konsultacji 
projektu Programu Centrum 



Konsultacje Programu Centrum – etap I
kalendarium 

Konsultacje społeczne Programu Centrum prowadzone były

wieloetapowo, z wykorzystaniem różnych form i narzędzi dostosowanych

do danej fazy przygotowania i realizacji projektu.

Proces inwestycyjny przy tak skomplikowanych przedsięwzięciach ma

charakter długotrwały, a poszczególne etapy są ze sobą powiązane i

wzajemnie współzależne. Wraz z postępami realizacji programu

modyfikacji ulega też zakres i rodzaj zmian projektowych, potencjalnie

możliwych do wprowadzenia w wyniku konsultacji społecznych.

Na etapie formułowania założeń projektowych, w tym także jako

wytycznych konkursowych, uwzględnienie oczekiwań społecznych jest

możliwe i uzasadnione w najszerszym stopniu. W wyniku ich całościowej

analizy powstają założenia programu funkcjonalnego i główne zasady

kreowania odnawianej przestrzeni publicznej. Sposób ich praktycznej

realizacji może być jednak bardzo różny, czego odzwierciedleniem jest

wielość wizji zawartych w opracowaniach konkursowych. Spośród nich

sąd konkursowy wybiera pracę, która w najwyższym stopniu realizuje

założenia wypracowane w toku pierwszego etapu konsultacji

społecznych i odznacza się równocześnie najlepszą jakością rozwiązań

projektowych. Wybrana do realizacji koncepcja konkursowa może i

powinna być przedmiotem dalszych konsultacji społecznych, jednak

zakres potencjalnych zmian projektowych jest już do pewnego stopnia

ograniczony z jednej strony osobistymi prawami autorskimi zwycięskiego

zespołu, z drugiej zaś koniecznością poszanowania tych elementów

opracowania koncepcyjnego, które stanowiły o jakości danego

rozwiązania i były istotną podstawą werdyktu sądu.

Przy przejściu do etapu tworzenia projektu budowlanego znacznie

większego znaczenia nabierają z kolei wszelkiego rodzaju wymogi

związane z potrzebą respektowania powszechnie obowiązujących

przepisów techniczno-budowlanych, jak również koniecznością uzyskania

niezbędnych uzgodnień od odpowiednich służb i gestorów sieci

infrastruktury. Siłą rzeczy, w niektórych sytuacjach szczegółowe

rozwiązania projektowe nie mogą być przedmiotem uzgodnień o

charakterze wyłącznie społecznym lub politycznym (co jest możliwe na

etapie założeń projektowych), lecz przede wszystkim muszą zostać

wykonane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i przepisami prawa

budowlanego. Oczywiście, nadal pojawia się pewien margines swobody,

w ramach którego można rozważać różne rozwiązania projektowe i

wykonawcze, jednak jest on znacznie węższy niż we wcześniejszych

fazach konsultacji programu, przede wszystkim z przyczyn

merytorycznych, ale także z uwagi na przyjęte harmonogramy realizacji

inwestycji i cykle ich finansowania



Konsultacje Programu Centrum – etap I
kalendarium 

2014     2015 2016      2017      2018     2019 2020      2021     2022      2023     20242013



Projekt przebudowy 
w obszarze warsztatów

Konsultacje społeczne
do projektów

Św. Marcin – raport 
z badan 2014

ZESTAWIENIE  POTRZEB

Materiały  z:
•Urzędu MP,

•jednostek miejskich,
•instytucji

WNIOSKI Z ANKIET

Ankiety dla mieszkańców i 
użytkowników przestrzeni 

Centrum

ANALIZY SPORZĄDZONE PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY

WYTYCZNE 
FUNKCJONALNE

WYTYCZNE 
PRZESTRZENNE

WYTYCZNE 
KOMUNIKACYJNE

INICJATYWY

WARSZTATY

STREFA  ŚW. MARCIN

Ostateczny kształt wytycznych konkursowych Konkurs

Dyskusja publiczna

Wybór zwycięskiej pracy 
konkursowej

Dyskusja publiczna 
+ wystawa pokonkursowa

Wytyczne Sądu Konkursowego

Spotkania konsultacyjne –
prezentacja zwycięskiej koncepcji 
– Rada Osiedla, Radni, Mieszkańcy

Uzgodnienia z jednostkami 
miejskimi

Koncepcja 
wielobranżowana 
dla całego obszaru 
Programu Centrum

Projekty budowlane, 
projekty wykonawcze 

dla poszczególnych 
zakresów

I poziom

konsultacji

Spotkania 
informacyjno-
konsultacyjne

Spotkania 
informacyjno-
konsultacyjne

II poziom konsultacji



Działania w ramach I etapu konsultacji

przygotowanie – badanie stanu istniejącego / 
2014 r.

Opracowanie 
„Raportu z badań ulicy Św. Marcin”, który przedstawia:

najważniejsze dane ilościowe i jakościowe dotyczące 
funkcjonowania ulicy i terenów ją otaczających.

Badania ankietowe wśród:

– właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 
(wysłano ponad 600 ankiet)
mieszkańców i przechodniów 
(zbierane w 3 punktach konsultacyjnych 
w Centrum) 

Zebranych zostało 738 ankiet, na podstawie których opracowano raport 
„Jak widzisz przyszłość ścisłego centrum Poznania”



Działania w ramach I etapu konsultacji

Konsultacje społeczne

warsztaty

Warsztaty projektowe: 
z lokalną społecznością, architektami, ekspertami



Działania w ramach I etapu konsultacji

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych opracowane zostały wytyczne projektowe 

i ogłoszony konkurs urbanistyczno-architektoniczny „POZNAŃ-CENTRUM OD NOWA”



W trakcie konkursu… i po

Po złożeniu prac konkursowych – a przed wyborem zwycięskiej prac konkursowej, 

zorganizowana została publiczna prezentacja wybranych prac konkursowych oraz dyskusja z mieszkańcami 

i użytkownikami terenów objętych opracowaniem konkursowym.

W spotkaniu mieszkańcy komentowali złożone do konkursu prace, a Sąd Konkursowy – który uczestniczył w spotkaniu 

– miał możliwość zapoznać się z ich zdaniem.

[wtorek, 24 listopada 2015 r. o godzinie 17.00 w Holu Balkonowym w CK ZAMEK w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 

80/82.]

Po ogłoszeniu wyników konkursu (27 listopada 2015 r.) odbyła się otwarta dyskusja pokonkursowa 

oraz wystawa wszystkich nagrodzonych prac (na rogu ul. Św. Marcin/Gwarna w grudniu 2015 r.). 



Wykaz ważniejszych działań konsultacyjnych w ramach PC I

Lp. Typ działania informacyjno-promocyjnego Termin Zakres działania

1. spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami oraz właścicielami 

nieruchomości

marzec i maj 2015 r. Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Św. Marcin

2. badania ankietowe czerwiec 2015 r. Projekt zmian tzw. ścisłego centrum Poznania tj. obszaru ulicy Św. Marcin oraz 27 Grudnia, Gwarnej, 

Kantaka, Ratajczaka, alei Marcinkowskiego i placu Wolności

3. warsztaty z udziałem ekspertów z zakresu: estetyki, urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, 

zagadnień transportowych oraz zieleni w celu opracowania wytycznych do konkursu

23 czerwca 2015 r. Wytyczne projektowe do konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej, obejmującej obszar ulicy Św. Marcin oraz 27 Grudnia, Gwarnej, Kantaka, 

Ratajczaka, al. Marcinkowskiego i placu Wolności

4. Dyskusja publiczna przed rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu urbanistyczno-architektonicznego

24 listopada 2015 r.

27 listopada 2015 r.

Spotkanie z mieszkańcami i dyskusja nad pracami konkursowymi przy udziale Sądu Konkursowego

Rozstrzygniecie konkursu i dyskusja pokonkursowa.

5. wystawa pokonkursowa u zbiegu ulic Święty Marcin i Gwarnej 4-30 grudnia 2015 r. Wystawa pokonkursowa u zbiegu ulic Święty Marcin i Gwarnej, którą mogli obejrzeć przechodnie i 

mieszkańcy 

6. Spotkania wewnętrzne przedstawiające koncepcje pokonkursowej z radą osiedla 

Stare Miasto, Radą Miasta Poznania

Spotkanie informacyjne dot. planowanej przebudowy ul. Św. Marcin

Marzec – kwiecień 2017

17 maja 2017 r.

Informacje na temat planowanego remontu na Zakresie 1

7. Konsultowanie rozwiązań rowerowe w Projekcie Centrum z Radą Rowerową 19 października 2017 r. Konsultacje dot. rozwiązań rowerowych na zakresie 2 i 4 PC

8. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i mieszkańców dot. kolejnych odcinków 4 grudnia 2017 r.

12 grudnia 2017 r.

Spotkanie dotyczące kolejnych zakresów planowanych do modernizacji

9. Prezentacja koncepcji wielobranżowej

broszura informacyjno-promocyjną dotyczącą realizacji inwestycji

Marzec 2018 r.

2018 r.

Informacje nt. dalszych etapów realizacji PC

10. Spacer po ulicach centrum pn. Remont i co dalej? przy współpracy z CK Zamek 23 czerwca 2018 r. Omówiono, jakie kolejne etapy remontu zaplanowano i jak będzie wyglądać przyszłości świętego 

Marcina, Gwarnej, Ratajczaka i kilku innych w śródmieściu 

11 spotkanie informacyjne w punkcie informacyjno-konsultacyjnym 21 marca 2019 r. Informacje nt. dalszych etapów realizacji PC

12. broszura informacyjno-promocyjna (1000 szt.) 2019 r. Promocja Inwestycji i dystrybucja informacji 

13. konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ulicy Ratajczaka

od 14 do 28 lutego 2020 r. W czasie konsultacji można było zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi do projektu budowy 

tramwaju

14. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem 

ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka

19 lutego 2020 r. W trakcie spotkania można było zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi do projektu budowy 

tramwaju

15. spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami ul. Gwarnej 25 stycznia 2021 r. spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w zakresie rozwiązań dotyczących ul. Gwarnej

16. spotkania informacyjne przed rozpoczęciem prac na zakresie 2.2 z przedsiębiorcami i mieszkańcami 17 marca 2021 r.

24 marca 2021 r.

Informacje nt. planowanych prac na zakresie 2.2 PC

17. spotkania informacyjne przed rozpoczęciem prac na zakresach 2.1 i 4 PC z przedsiębiorcami i 

mieszkańcami

3 listopada 2021 r.

9 listopada 2021 r.

Informacje nt. planowanych prac na zakresach 2.1 i 4 PC

18. spotkania informacyjne dotyczące styku zakresów 2.3 i 2.2 8 grudnia 2021 r.,

12 stycznia2022 r.

19 stycznia 2022 r. w terenie

27 kwietnia 2022 r.

Spotkanie dedykowane przedstawicielom Stowarzyszenia Plac Wolności



Oprócz otwartych spotkań, Program Centrum konsultowany był na 
licznych spotkaniach roboczych m.in. z:

• Radą Osiedla Stare Miasto 

• środowiskiem osób niepełnosprawnych, w tym Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych; 

• środowiskiem rowerowym – podczas spotkań rady rowerowej oraz indywidualnych spotkań ze stowarzyszeniami 

branżowymi m.in. Rowerowym Poznaniem

• Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania, Stowarzyszeniem Plac Wolności 

• właścicielami poszczególnych nieruchomości: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, 

Uniwersytetem Ekonomicznym, Akademią Muzyczną, Pocztą Polską, właścicielami Okrąglaka, prywatnymi 

właścicielami (także kontakty mailowe)

• radnymi miejskimi na tematycznych posiedzeniach komisji RMP oraz indywidualnych spotkaniach problemowych 

dla radnych 



Zmiany w projekcie, które zostały wprowadzone po rozstrzygnięciu 

konkursu w wyniku uwag zgłoszonych podczas konsultacji

• donice z zielenią na zakresie 1 (zrealizowany odcinek ul. Św. Marcin) – w celu wyeliminowania nielegalnego parkowania oraz
wprowadzenia roślinności kwitnącej (wnioskowali o to przedstawiciele Rady Osiedla Stare Miasto oraz mieszkańcy podczas
spotkań konsultacyjnych)

• uzupełnienie projektu o donice z zielenią na najwęższym odcinku ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego
 z uwagi na szerokość ulicy i zlokalizowaną tam infrastrukturę podziemną niemożliwe jest na tym odcinku zasadzenie zieleni w

gruncie. Zasadzenie drzew w donicach – z uwagi na koszty utrzymania takich roślin, a także wymagające warunki ich
pielęgnacji pierwotnie nie było dopuszczone przez przyszłego zarządcę ulicy. Jednakże, w wyniku licznych głosów mieszkańców
i rady osiedla Stare Miasto ostatecznie w projekcie na tym odcinku wprowadzona zostanie roślinność w donicach

• zmiana materiału nawierzchni (z kostki betonowej z posypką kamienną na materiał w całości kamienny) oraz wyciszenie 
kontrastów w kolorystyce nawierzchni

• zmiana organizacji ruchu rowerowego przy CK ZAMEK oraz w okolicy ul. Kościuszki

• zwiększenie przestrzeni do parkowania dla rowerów kosztem miejsc postojowych – zakres 2.2

• zwiększenie ilości zieleni niskiej na zakresie 4, 2.4 oraz dodanie drzew po str. UAM – zakres 4

• zwiększenie liczby miejsc postojowych dla os. z niepełnosprawnościami – zakres 2.1 (1x), na granicy z zakresem 2.1 (2x) i z 
zakresem 4 (1x), na granicy z zakresem 2.2 (1x)

• włączenie do projektu remontu podcieni ulicy Gwarnej oraz dodanie w tym zakresie oświetlenia
• przesuniecie lampy przy Pl. Wolności 5



Inne



• Pyt. [57]: Dlaczego miasto nadal nie odpowiedziało na
pytanie ile kosztował tymczasowy łuk na Placu Wolności
który teraz ma być demontowany?

Łuk został wybudowany w ramach ryczałtowego wynagrodzenia
Wykonawcy (realizującego etap 2.2, tzn. Św. Marcin i Al.
Marcinkowskiego od ul. Ratajczaka do pl. Wolności). Łuk powstał w
takim śladzie z uwagi na fazowanie inwestycji, ponieważ zgodnie z
umową Wykonawca miał obowiązek doprowadzić do przywrócenia
ruchu tramwajowego Al. Marcinkowskiego i dalej w kierunku ul. 27
Grudnia, toteż konieczne było dowiązanie do stanu istniejącego.
Wobec informacji o niezwłocznej realizacji sąsiedniego zadania
Programu Centrum (zakresy 2.3 i 2.4 obejmujące m.in. torowisko
wzdłuż pl. Wolności i w ul. 27 Grudnia) zdecydowano się na zmianę
technologii na łatwy w demontażu tor na podkładach i podsypce,
zamiast pierwotnie założonego toru na płycie betonowej. Taka zmiana
pozwoliła zapobiec kosztownym robotom, a także uciążliwym dla
mieszkańców rozbiórkom (skuwanie płyty torowiska itp.). Wobec
zakłócenia harmonogramu robót przez czynniki obiektywne, a także
nadchodzącą przebudową sąsiedniego torowiska, finalnie stały ruch
tramwajowy w kierunku Okrąglaka nie został przywrócony.
Informujemy, że prace drogowo-torowe na tym odcinku w docelowej
formie zostaną wykonane w ramach ceny ryczałtowej zadania z
zakresu 2.3, a to, czego nie zrealizował Wykonawca w ramach zakresu
2.2 w tym obszarze zostanie wyłączone z kontraktu, skutkiem czego
Miasto oszczędzi środki finansowe.

• Pyt. [58]: Gdzie są te kolorowe ławki i zjeżdżalnie co były
na Św. Marcinie?

Kolorowe ławki w kształcie liter zostały wypożyczone do jednej ze
szkół przy ul. Słowackiego.

• Pyt. [59] : Jeśli sprawa sporu prawnego jest aktualna, to
chyba nie można budować na piwnicach Okrąglaka, do
czasu decyzji prawnej, prawda?

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (zwana decyzją
ZRID) z dnia 12 maja 2022 r. o nr23/2022, będąca podstawą dla
realizacji Projektu Centrum etap I zakres 2.4 została zaskarżona
jedynie w części odnoszącej się do „piwnic Okrąglaka”. To oznacza, że
decyzja ZRID jest prawomocna w pozostałym zakresie i może być
wykonywana. Niezależnie od powyższego, ww. decyzja jest
opatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności.



• Pyt. [60]: Proszę o analizę ul. Ratajczaka - części
diagnostycznej – pomiarowej i analitycznej – oceniającej
uzyskane dane i wyniki w kontekście opracowywanej
dokumentacji projektowej dla tego zadania (pomiary
wrocławskiej firmy Komes z lutego, badania realizowane
we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w
Katowicach oraz firmą Metris.).

Wnioski z analizy zostały zamieszczone na stronie:
https://www.projektcentrum.pl/dokumenty-do-pobrania.html

• Pyt. [61]: Czy przewidujecie Państwo rekompensaty dla
przedsiębiorców w obrębie planowanego remontu?
Niestety, wielu naszych klientów skarży się, że nie mogą
dojechać do centrum komunikacją (która od 1 września i
tak ma być mocno ograniczona). Przeżyliśmy kilka
kryzysów, ale to co się teraz dzieje, to przechodzi ludzkie
pojęcie.

Miasto stosuje rekompensaty w naliczeniach czynszu dla najemców 
zajmujących lokale użytkowe będące w zasobie Zarządu Komunalnych 
zasobów Lokalowych na terenie objętym pracami budowlanymi. 
Podobnie było podczas wcześniejszej przebudowy tej ulicy. Spółka 

ZKZL zastosuje obniżkę czynszu dla lokali znajdujących się 
bezpośrednio w obszarze inwestycji w wysokościach:
w przypadku remontu ulicy, przy której znajduje się przedmiot najmu 
– 50% czynszu za cały okres występowania utrudnień (obszar: ul. 
Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka i al. Marcinkowskiego od ul. Św. 
Marcin do Placu Wolności);
w przypadku ulic sąsiadujących – 25% czynszu za cały okres 
występowania utrudnień (obszar: ulica Św. Marcin od alei 
Marcinkowskiego do Placu Wiosny Ludów, ulica Szymańskiego, ul. 
Piekary, ul. Paderewskiego, al. Marcinkowskiego do ul. 3-go Maja, 
oraz ul. Ratajczaka od ul. 27 Grudnia do ul. Taczaka).
Ponadto w przypadku lokali, do których w trakcie remontu dostęp 
stanie się niemożliwy, co utrudni prowadzenie działalności, została 
podjęta decyzja o uiszczaniu przez tychże Najemców wyłącznie 
comiesięcznej tzw. opłaty rezerwacyjnej w wysokości kosztów 
stałych, jakie spółka ZKZL ponosi na utrzymanie najmowanego 
lokalu. W chwili obecnej jest to jedyne możliwe do zastosowania 
„narzędzie” Miasta pozwalające na udzielenie wsparcia 
przedsiębiorcom. Wszelkie dodatkowe rozwiązania w tym zakresie 
pozostają w gestii inicjatywy uchwałodawczej Prezydenta lub Rady 
Miasta Poznania. 

https://www.projektcentrum.pl/dokumenty-do-pobrania.html


• Pyt. [62]: Czy można dostać pozwolenie na budowę bez projektu?

Niezbędne decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę (w tym przypadku ZRID), zostały wydane na podstawie zrealizowanego projektu
budowlanego. Prowadzone obecnie prace projektowe dotyczą projektów wykonawczych, stanowiących rozwinięcie projektów budowlanych do
poziomu szczegółowości pozwalającego Generalnemu Wykonawcy na realizację inwestycji. Projekt wykonawczy co do zasady nie zmienia założeń
projektów budowlanych – ewentualne korekty itp. muszą być zmianami tzw. nieistotnymi z punktu widzenia Prawa budowlanego. W przeciwnym
wypadku konieczne jest pozyskanie nowych decyzji administracyjnych, co zakłóci harmonogram realizacji i uniemożliwi zakończenie prac w
założonym terminie.

• Pyt. [63]: Ja mam pytanie do straży pożarnej. Gdzie obecnie parkują samochody gaśnicze, kiedy przeprowadzana jest próbna
akcja ratowania Okrąglaka albo Inspektoratu Lotnictwa ?

Odpowiedź na to pytanie zostanie przekazana w terminie późniejszym



• Pyt. [65]: Prośba o wyliczenia promieni skrętów tramwaju – jaki byłyby potrzebne dla zachowania dzisiejszego przebiegu
torowiska w 27 Grudnia przy skręcie z Ratajczaka, jaki byłby potrzebny przy skręcie z Mielżyńskiego z aktualnie
wyprowadzanego torowiska prowadzącego we Fredry

Łuku z Ratajczaka w 27 grudnia i łuku z 27 grudnia w Mielżyńskiego da się je wpisać z osi starego toru na minimalnych parametrach,
jednocześnie omijając piwnice Okrąglaka (przedstawiono na rysunkach na slajdzie dalej) ale:

 powoduje to, że w tor z 27 grudnia w Gwarną jest tak usytuowany, że od pudła wagonu i tego co z niego wystaje do budynku na rogu będzie

jakieś 1,5 m (na rysunku jest domiar do osi należy dodać szerokość pudła, poszerzenie na łuku i skrajnię );

 krzyżownica na relacji Fredry/Mielżyńskiego ma kąt 8 stopni (parametr graniczny jak powinno się przyjmować, bardzo trudny do utrzymania w
późniejszej eksploracji);

 na wyjściu z al. Marcinkowskiego zostaje "eska";

 nie jest możliwe zachowanie wymagań rozporządzenia Dz.U.2016.0.124 t.j. § 170 Pola widoczności – łuk z ul. Ratajczaka w 27 Grudnia; dalszą
konsekwencją jest praktycznie brak chodnika przy zbliżeniu do kamienicy narożnej - szerokość <1,5m dla pieszych – cytowane przepisy decydują
o bezpieczeństwie uczestników ruchu i uzyskanie odstępstwa nie jest możliwe.”




