
Spotkanie informacyjne 
12 stycznia 2022r. godz. 17:00

platforma internetowa ZOOM

Inwestycja  „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 
w ramach Inwestycji „Program Centrum”

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: 292 mln zł,

termin realizacji: 2017 r. – 2023 r.

planowane dofinansowanie: 59 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  

BKPiRM UMP



Uwagi i wnioski Stowarzyszenia Plac Wolności 

- zamknięcie części Placu Wolności pod

remont, co uważamy za niezgodne z

przedstawionym planem realizacji

Projektu Centrum

- kłopoty z dojazdem do punktów

handlowych w obrębie zamkniętego

odcinka

www.pim.poznan.pl

Generalny Wykonawca



Zakres realizacji infrastruktury technicznej 
zakres 2.2

Generalny Wykonawca



Uwagi i wnioski Stowarzyszenia Plac Wolności 

- stworzenie na placu Wolności parkingu dla

samochodów osobowych osób związanych

z budową al. Marcinkowskiego –

Stowarzyszenie wnioskuje o

natychmiastową jego likwidację i

przywrócenie dojazdu do posesji w jego

rejonie oraz przywrócenie wyznaczonego

miejsca dla dostaw, które zajął parking

- zła organizacja placu budowy -

składowanie materiałów budowlanych poza

wyznaczonymi miejscami, co stanowi

zagrożenie bezpieczeństwa, bałagan,

śmietnisko przy Placu Wolności w rejonie

ogrodzonym siatką, pędzące maszyny

budowlane po Placu Wolności, zbyt długi

czas remontu (informowano nas jedynie o

remoncie kolektora)

Generalny Wykonawca



Uwagi i wnioski Stowarzyszenia Plac Wolności 

- fatalnej komunikacji tej strony pl.

Wolności z resztą miasta -

wnioskowaliśmy o analizę możliwości

umożliwienia dojazdu na pl. Cyryla

Ratajskiego przez ul. 3 Maja, ul. Gwarną,

ul. Mielżyńskiego

- przedstawienia planów dotyczących

terminu i sposobu przywrócenia ruchu

samochodowego oraz tramwajowego i

wyjaśnienia kwestii związanych z

kładzeniem torowiska na skręcie z al.

Marcinkowskiego w Plac Wolności

niezgodnie z przewidywanym projektem

modernizacji (jakie dodatkowe koszty są

z tym związane i jak wpłynie to na

wydłużenie realizacji remontu pl.

Wolności)

Generalny Wykonawca

MIR



 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

- harmonogramu prac obecnego etapu

Uwagi i wnioski Stowarzyszenia Plac Wolności 

www.pim.poznan.pl

Generalny Wykonawca



Uwagi i wnioski Stowarzyszenia Plac Wolności 

- braku odpowiedzi na naszą prośbę

dotyczącą przesłania kompletnej

dokumentacji projektowej i opisowej

dotyczącej bieżącego i kolejnego etapu w

ramach Projektu Centrum

BKPiRM UMP



 I kwartał 2022r.
Przetarg na wybór GW robót budowlanych

 II kwartał 2022r.
Dokumentacja wykonawcza

 III kwartał 2022r. 
Rozpoczęcie robót budowlanych

IV kwartał 2023r. 
Planowane zakończenie Inwestycji

Harmonogram Inwestycji – zakresy 2.3 i 2.4

www.pim.poznan.pl



Aspekty poruszone w piśmie do wyjaśnienia

- przedstawienie projektu, do którego

będziemy mogli wnosić uwagi i będą one

brane pod uwagę przez wykonawcę

wyłonionego w przetargu, który będzie

pracował nad projektem końcowym

- przedstawienie pełnego harmonogramu

prac, tymczasowej i docelowej

organizacji ruchu

- udział kompetentnych osób ze strony UM

i wykonawcy, którzy będą odpowiadali na

bieżąco na pytania uczestników

www.pim.poznan.pl



Zagospodarowanie terenu – zakres 2.3 

Plac Wolności

Przekrój A-A
Plac Wolności

PROJEKTANT



Zagospodarowanie terenu – zakres 2.3 

27 Grudnia27 Grudnia

Przekrój E-E
Plac Wolności

Plac Wolności

PROJEKTANT



Zagospodarowanie terenu – zakres 2.3 

Przekrój D-D
Ratajczaka

PROJEKTANT



Zagospodarowanie terenu – zakres 2.4 

Przekrój C-C
27 Grudnia

PROJEKTANT



Zagospodarowanie terenu – zakres 2.4 

Przekrój D-D
Kantaka

PROJEKTANT



Zagospodarowanie terenu – zakres 2.4 

Przekrój A-A
Gwarna

PROJEKTANT



www.projektcentrum.pl 
Informacje bieżące, komunikaty dotyczące Inwestycji

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 

DANE KONTAKTOWE 

BKPiRM UMP




