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ZAŁĄCZNIK 1 
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ZAŁĄCZNIK 2 
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ZAŁĄCZNIK 3 

 

Ankieta dla mieszkańców PZMM 

Informujemy, że poniższe dane mają charakter informacyjny i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu 
przygotowania  dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Miasta Poznania na lata 2016-2025” 

1. Jakiego środka transportu najczęściej Pani/Pan używa do codziennego przemieszczania się? 

1) środków publicznego transportu zbiorowego 

2) samochodu prywatnego lub służbowego 

3) motocykla 

4) roweru 

5) podróżuję pieszo 

6) inny, jaki?............... 

7) nie przemieszczam się wcale lub prawie wcale 

2. Jaka jest najczęstsza motywacja/przyczyna Pani/Pana podróży? 

1) praca 

2) szkoła/uczelnia 

3) rekreacja/wypoczynek 

4) spotkania towarzyskie 

5) zakupy 

6) inna, jaka? ............... 

3. Ile czasu zabiera Pani/Panu dotarcie komunikacją publiczną do pracy/szkoły? 

1) poniżej 15 min 

2) 15-30 min 

3) 31-45 min 

4) 46-60 min 

5) nie korzystam z komunikacji publicznej 

4. Jeżeli podróżuje Pani/Pan publicznym transportem zbiorowym, jakiego środka transportu Pani/Pan 

używa? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi 

1) autobusu miejskiego 

2) autobusu podmiejskiego 

3) kolei 

4) tramwaju 

5) inny, jaki?......................... 

6) nie podróżuję publicznym transportem zbiorowym 

5. Ile czasu zabiera Pani/Panu dotarcie na przystanek komunikacji publicznej? 

1) do 5 min 

2) 5-10 minut 

3) 11-20 minut 

4) ponad 20 minut 

5) nie podróżuję publicznym transportem zbiorowym 
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6. Jeżeli podróżuje Pani/Pan publicznym transportem zbiorowym, jakie są przyczyny wyboru takiego 

środka transportu? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi 

1) jest tańszy niż inne środki transportu 

2) jest szybciej niż innymi środkami transportu 

3) jest wygodniej 

4) pasują mi istniejące połączenia 

5) jest mi blisko do przystanku/ów 

6) nie mam możliwości korzystania z innych rodzajów transportu 

7) inne, jakie? 

8) nie podróżuję publicznym transportem zbiorowym 

7. Jak Pani /Pan ocenia jakość publicznego transportu zbiorowego (w skali 1-6, gdzie 6 oznacza ocenę 

najbardziej pozytywną)? 

Lp. Oceniana kategoria Punktacja 

1- Ocena najniższa 

Ocena najwyższa - 5 

1 punktualność 1 2 3 4 5 6 

2 bezawaryjność 1 2 3 4 5 6 

3 szybkość podróży 1 2 3 4 5 6 

4 częstość kursowania 1 2 3 4 5 6 

5 dostęp do przystanków 1 2 3 4 5 6 

6 cena biletów 1 2 3 4 5 6 

7 dostępność wolnych miejsc 1 2 3 4 5 6 

8 czystość i estetyka 1 2 3 4 5 6 

9 bezpieczeństwo podróży 1 2 3 4 5 6 

10 dostęp do informacji 1 2 3 4 5 6 

11 łatwość zakupu biletu 1 2 3 4 5 6 

12 wygoda przesiadki/ dobre 

skomunikowanie z innymi rodzajami 

transportu 

1 2 3 4 5 6 

13 nie podróżuję publicznym transportem zbiorowym  

8. Które z wymienionych wyznaczników jakości publicznego transportu zbiorowego mają dla Pani/Pana 

największe znaczenie? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi 

1) punktualność 

2) bezawaryjność 

3) szybkość podróży 

4) częstość kursowania 

5) dostęp do przystanków 

6) cena biletów 

7) dostęp wolnych miejsc 

8) czystość i estetyka 

9) bezpieczeństwo podróży 

10) dostęp do informacji 
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11) łatwość zakupu biletu 

12) wygoda przesiadki/ dobre skomunikowanie z innymi rodzajami transportu 

13) inne, jakie? ……………………….. 

14) nie podróżuję publicznym transportem zbiorowym 

9. Jeżeli podrużuje Pani/ Pan komunikacją zbiorową, jaki bilet Pani/ Pan zazwyczaj kupuje ? 

1) Bilet jednorazowy (busy,autobusy, tramwaje) 

2) Bilet jednorazowy (kolejowy) 

3) Bilet okresowy (busy, autobusy, tramwaje) 

4) Bilet okresowy (kolejowy) 

5) Inny, jaki? 

6) Nie podróżuję publicznym transportem zbiorowym 

10. Jeżeli korzysta Pani/Pan z indywidualnego transportu samochodowego, jak ocenia Pani/Pan warunki 

używania samochodu (w skali 1-6, gdzie 6 oznacza ocenę najbardziej pozytywną)? 

Lp. Oceniana kategoria Punktacja 

1- Ocena najniższa 

Ocena najwyższa - 6 

1 jakość dróg 1 2 3 4 5 6 

2 warunki ruchu 1 2 3 4 5 6 

3 bezpieczeństwo ruchu 1 2 3 4 5 6 

4 warunki parkowania 1 2 3 4 5 6 

5 możliwość współkorzystania z dróg z 

rowerzystami 
1 2 3 4 5 6 

6 możliwość współkorzystania z dróg z 

pojazdami publicznego transportu 

zbiorowego 

1 2 3 4 5 6 

7 nie korzystam z indywidualnego transportu samochodowego  

11. Które z wymienionych wyznaczników jakości transportu samochodowego mają dla Pani/Pana 

największe znaczenie? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi 

1) jakość dróg 

2) warunki ruchu 

3) bezpieczeństwo ruchu 

4) warunki parkowania 

5) możliwość współkorzystania z dróg z rowerzystami 

6) możliwość współkorzystania z dróg z pojazdami publicznego transportu zbiorowego 

7) inne, jakie? …………………….. 

8) nie podróżuję publicznym transportem zbiorowym 

12. Jeżeli korzysta Pani/Pan z indywidualnego transportu samochodowego, jakie są tego przyczyny? Proszę 

wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi 

1) jest wygodniejszy 

2) jest szybszy 

3) jest tańszy niż inne środki transportu 

4) nie ma alternatywnego środka transportu 
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5) inne , jakie?.............. 

6) nie korzysta z indywidualnego transportu samochodowego 

13. Jakim środkiem transportu najczęściej przemieszcza się Pani/Pan poza dojazdami do pracy lub szkoły? 

1) autobusem miejskim 

2) autobusem podmiejskim 

3) koleją 

4) tramwajem 

5) samochodem prywatnym 

6) motocyklem 

7) rowerem 

8) pieszo 

9) inne, jakie?............... 

14. Jeżeli w codziennych podróżach korzysta Pani/Pan z roweru, jakie są tego przyczyny? Proszę wskazać 

maksymalnie 3 odpowiedzi 

1) podróżowanie rowerem jest tanie 

2) podróżowanie rowerem jest zdrowe 

3) podróżowanie rowerem jest wygodne 

4) rower jest modny 

5) podróżowanie rowerem jest szybkie 

6) nie mam innej alternatywy podróżowania 

7) inne, jakie?............. 

8) nie korzystam z roweru 

15. Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze Metropolii Poznań 

uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać 

lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając nazwy ulic. 

 

16. Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie transportu, 

komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

 

17. Jakie kierunki rozwoju wspólnych inicjatyw metropolitalnych w zakresie transportu, komunikacji 

i mobilności byłyby według Pani/Pana najbardziej istotne dla mieszkańców Metropolii Poznań 

Lp. Oceniana kategoria Punktacja 

1- Ocena najniższa  Ocena najwyższa - 5 

1 uruchomienie Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej (PKM) 

     

2 wprowadzenie wspólnego biletu 

(na jak największym obszarze 

Metropolii Poznań) 

     

3 synchronizacja rozkładów jazdy (w 

zakresie różnych środków 
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Lp. Oceniana kategoria Punktacja 

1- Ocena najniższa  Ocena najwyższa - 5 

komunikacji publicznej) 

4 unifikacja wizualna przystanków (w 

tym wspólne standardy 

architektoniczne i urbanistyczne) 

     

5 wspólne standardy statycznej 

informacji pasażerskiej (np. w 

zakresie wyglądu i formy tablic 

nazwami przystanków, tabliczek 

informacyjnych z rozkładami jazdy) 

     

6 wprowadzenie systemu 

dynamicznej informacji 

pasażerskiej (w tym tablice 

elektroniczne informujące 

o faktycznych czasach odjazdu) 

     

7 upowszechnienie Inteligentnych 

Systemów Transportowych (ITS) 

     

8 promowanie ruchu rowerowego 

poprzez stworzenie zintegrowanej 

sieci ścieżek rowerowych na 

terenie Metropolii Poznań 

     

9 budowa zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych przy stacjach 

kolejowych lub przystankach 

tramwajowych/ autobusowych 

(wraz z parkingami P+R, B+R, K+R) 

     

10 wprowadzenie systemu roweru 

metropolitalnego (system 

umożliwiający wypożyczenie 

rowerów przy 

stacjach/przystankach komunikacji 

publicznej i/lub parkingach na 

terenie Metropolii Poznań) 

     

11 wprowadzenie darmowej 

komunikacji publicznej 

     

12 dostosowanie oferty komunikacji 

zbiorowej dla osób 

z niepełnosprawnościami (np. 

windy ułatwiające pasażerom 

dostanie się na peron) 

     

13 inne: ……………. (jakie?)      

14 inne: ……………. (jakie?)      

15 nie mam zdania 
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18. Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i mobilności są 

według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia mieszkańców Metropolii Poznań? 

(opcjonalnie) 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Metryczka 
M1. Miejsce zamieszkania respondenta [lista rozwijana] 

1) Miasto i Gmina Buk 

2) Gmina Czerwonak 

3) Gmina Dopiewo 

4) Gmina Kleszczewo 

5) Gmina Komorniki 

6) Miasto i Gmina Kostrzyn 

7) Miasto i Gmina Kórnik 

8) Miasto Luboń 

9) Miasto i Gmina Mosina 

10) Miasto i Gmina Murowana Goślina 

11) Miasto i Gmina Oborniki 

12) Miasto i Gmina Pobiedziska 

13) Miasto Poznań 

14) Miasto Puszczykowo 

15) Gmina Rokietnica 

16) Miasto i Gmina Skoki 

17) Miasto i Gmina Stęszew 

18) Gmina Suchy Las 

19) Miasto i Gmina Swarzędz 

20) Miasto i Gmina Szamotuły 

21) Miasto i Gmina Śrem 

22) Gmina Tarnowo Podgórne 

23) Inne 

 

 

M2. Wiek osoby ankietowanej 

1) poniżej 18 

2) 18-24 

3) 25-34 

4) 35-44 

5) 45-54 

6) 55-64 

7) powyżej 65 

M3. Sytuacja zawodowa osoby ankietowanej 

1) uczy się/studiuje 

2) stała praca 

3) praca dorywcza 

4) bezrobotny  

5) emerytura, renta 

6) inne 
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ZAŁĄCZNIK 4 

Ankieta dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw 

Informujemy, że poniższe dane mają charakter informacyjny i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu 
przygotowania  dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Miasta Poznania na lata 2016-2025” 

19. Jak oceniają Państwo jakość publicznego transportu zbiorowego (w skali 1-6, gdzie 6 oznacza ocenę 

najbardziej pozytywną)? 

Lp. Oceniana kategoria Punktacja 

1- Ocena najniższa                                              Ocena najwyższa - 6 

1 punktualność 1 2 3 4 5 6 

2 bezawaryjność 1 2 3 4 5 6 

3 szybkość podróży 1 2 3 4 5 6 

4 częstość kursowania 1 2 3 4 5 6 

5 dostęp do przystanków 1 2 3 4 5 6 

6 cena biletów 1 2 3 4 5 6 

7 dostępność wolnych miejsc 1 2 3 4 5 6 

8 czystość i estetyka 1 2 3 4 5 6 

9 bezpieczeństwo podróży 1 2 3 4 5 6 

10 dostęp do informacji 1 2 3 4 5 6 

11 łatwość zakupu biletu 1 2 3 4 5 6 

12 wygoda przesiadki/ dobre 

skomunikowanie z innymi rodzajami 

transportu 

1 2 3 4 5 6 

13 nie mam zdania  

20. Które z wymienionych wyznaczników jakości publicznego transportu zbiorowego mają dla Państwa 

największe znaczenie? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi 

15) punktualność 

16) bezawaryjność 

17) szybkość podróży 

18) częstość kursowania 

19) dostęp do przystanków 

20) cena biletów 

21) dostęp wolnych miejsc 

22) czystość i estetyka 

23) bezpieczeństwo podróży 

24) dostęp do informacji 

25) łatwość zakupu biletu 

26) wygoda przesiadki/ dobre skomunikowanie z innymi rodzajami transportu 

27) nie mam zdania 
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21. Jak oceniają Państwo warunki używania samochodu (w skali 1-6, gdzie 6 oznacza ocenę najbardziej 

pozytywną)? 

Lp. Oceniana kategoria Punktacja 

1- Ocena najniższa                                               Ocena najwyższa - 6 

1 jakość dróg 1 2 3 4 5 6 

2 warunki ruchu 1 2 3 4 5 6 

3 bezpieczeństwo ruchu 1 2 3 4 5 6 

4 warunki parkowania 1 2 3 4 5 6 

5 możliwość współkorzystania z dróg z 

rowerzystami 
1 2 3 4 5 6 

6 możliwość współkorzystania z dróg z 

pojazdami publicznego transportu 

zbiorowego 

1 2 3 4 5 6 

7 nie mam zdania  

22. Które z wymienionych wyznaczników jakości transportu samochodowego mają dla Państwa największe 

znaczenie? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi 

9) jakość dróg 

10) warunki ruchu 

11) bezpieczeństwo ruchu 

12) warunki parkowania 

13) możliwość współkorzystania z dróg z rowerzystami 

14) możliwość współkorzystania z dróg z pojazdami publicznego transportu zbiorowego 

15) nie mam zdania 

23. Jakie miejsca na obszarze Metropolii Poznań postrzegają Państwo za szczególnie niebezpieczne pod 

względem bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 

nazwy ulic. (opcjonalnie) 

 

24. Proszę wskazać jakie są według Państwa najistotniejsze problemy dotyczące stanu istniejącego 

w zakresie transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań.  

 

25. Proszę wskazać najważniejsze wg Państwa kierunki wspólnych inicjatyw metropolitalnych dla rozwoju 

transportu, komunikacji i mobilności w Metropolii Poznań oceniając ich znaczenie w skali od 1 do 5. 
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Lp. Oceniana kategoria Punktacja 

1- Ocena najniższa                             Ocena najwyższa - 5 

1 uruchomienie Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej (PKM) 

1 2 3 4 5 

2 wprowadzenie wspólnego biletu (na jak 

największym obszarze Metropolii Poznań) 

1 2 3 4 5 

3 synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie 

różnych środków komunikacji publicznej) 

1 2 3 4 5 

4 unifikacja wizualna przystanków (w tym 

wspólne standardy architektoniczne 

i urbanistyczne) 

1 2 3 4 5 

5 wspólne standardy statycznej informacji 

pasażerskiej (np. w zakresie wyglądu i formy 

tablic nazwami przystanków, tabliczek 

informacyjnych z rozkładami jazdy) 

1 2 3 4 5 

6 wprowadzenie systemu dynamicznej 

informacji pasażerskiej (w tym tablice 

elektroniczne informujące o faktycznych 

czasach odjazdu) 

1 2 3 4 5 

7 upowszechnienie Inteligentnych Systemów 

Transportowych (ITS) 

1 2 3 4 5 

8 promowanie ruchu rowerowego poprzez 

stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek 

rowerowych na terenie Metropolii Poznań 

1 2 3 4 5 

9 budowa zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych przy stacjach kolejowych lub 

przystankach tramwajowych/ autobusowych 

(wraz z parkingami P+R, B+R, K+R) 

1 2 3 4 5 

10 wprowadzenie systemu roweru 

metropolitalnego (system umożliwiający 

wypożyczenie rowerów przy 

stacjach/przystankach komunikacji publicznej 

i/lub parkingach na terenie Metropolii 

Poznań) 

1 2 3 4 5 

11 wprowadzenie darmowej komunikacji 

publicznej 

1 2 3 4 5 

12 dostosowanie oferty komunikacji zbiorowej 

dla osób z niepełnosprawnościami (np. windy 

ułatwiające pasażerom dostanie się na 

peron) 

1 2 3 4 5 

13 inne: ……………. (jakie?)      

14 inne: ……………. (jakie?)      

15 nie mam zdania 
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26. Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i mobilności są 

według Państwa niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia mieszkańców Metropolii Poznań? 

(opcjonalnie) 

 

27. Jaki widzą Państwo potencjał wdrażania narzędzi do zarządzania mobilnością w organizacjach 

pozarządowych i przedsiębiorstwach? Proszę wskazać najważniejsze wg Państwa narzędzia pozwalające 

na polepszenie mobilności pracowników oceniając ich znaczenie w skali od 1 do 5, a w razie potrzeby 

dopisać własne propozycje. 

Lp. Oceniana kategoria Punktacja 

1- Ocena najniższa                             Ocena najwyższa - 5 

1 informacja o możliwościach dojazdu do 

obiektu podana w różnych formach (w 

Internecie, w formie znaków drogowych dla 

pieszych itp.) 

1 2 3 4 5 

2 promocja różnych możliwości dojazdu do 

danej lokalizacji w celu uwidocznienia ich 

dostępności (np. w formie ulotek) 

1 2 3 4 5 

3 wewnątrzfirmowy system carpoolingu 

umożliwiający skontaktowanie ze sobą osób 

podróżujących regularnie na danej trasie w 

celu wspólnego dojeżdżania 

1 2 3 4 5 

4 wspólne używanie pojazdów firmowych 

podczas podróży służbowych 

1 2 3 4 5 

5 vanpooling, kiedy grupa pracowników 

dojeżdża do obiektu i z powrotem jednym 

mikrobusem, czasami dotowanym przez 

firmę 

1 2 3 4 5 

7 reorganizacja i racjonalizacja dostaw 

realizowanych przez firmę lub dostawców w 

celu ograniczenia transportu towarów do 

obiektu i z niego 

1 2 3 4 5 

8 wyposażenie siedziby w określone usługi, 

które ograniczą opuszczanie obiektu przez 

pracowników w czasie przerw 

1 2 3 4 5 

9 reorganizacja i racjonalizacja podróży 

służbowych i zastąpienie niektórych podróży 

systemami telekomunikacyjnymi 

1 2 3 4 5 

10 nienormowany czas pracy / telepraca 1 2 3 4 5 

11  1 2 3 4 5 

12  1 2 3 4 5 
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28. Czy któreś z powyższych narzędzi do zarządzania mobilnością zostało dotychczas przez Państwa 

wdrożone? Proszę zaznaczyć tak lub nie, a w przypadku stosowania innych narzędzi niż wymienione – 

proszę dopisać. 

Lp. Oceniana kategoria Tak Nie 

1 

informacja o możliwościach dojazdu do obiektu podana w różnych 

formach (w internecie, w formie znaków drogowych dla pieszych 

itp.) 

  

2 
promocja różnych możliwości dojazdu do danej lokalizacji w celu 

uwidocznienia ich dostępności (np. w formie ulotek) 
  

3 

wewnątrzfirmowy system carpoolingu umożliwiający 

skontaktowanie ze sobą osób podróżujących regularnie na danej 

trasie w celu wspólnego dojeżdżania 

  

4 
wspólne używanie pojazdów firmowych podczas podróży 

służbowych 
  

5 
vanpooling, kiedy grupa pracowników dojeżdża do obiektu i z 

powrotem jednym mikrobusem, czasami dotowanym przez firmę 
  

7 

reorganizacja i racjonalizacja dostaw realizowanych przez firmę lub 

dostawców w celu ograniczenia transportu towarów do obiektu i z 

niego 

  

8 
wyposażenie siedziby w określone usługi, które ograniczą 

opuszczanie obiektu przez pracowników w czasie przerw 
  

9 
reorganizacja i racjonalizacja podróży służbowych i zastąpienie 

niektórych podróży systemami telekomunikacyjnymi 
  

10 nienormowany czas pracy / telepraca   

11    

13    

29. Czy planują Państwo działania inwestycyjne lub nieinwestycyjne (np. akcje edukacyjne lub promocyjne) 

związane z transportem lub mobilnością miejską? (opcjonalnie) 

 

30. Inne uwagi dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Miasta Poznania na lata 2016-2025” (opcjonalnie) 
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Metryczka 
M1. Siedziba podmiotu lub miejsce prowadzenia działalności [lista rozwijana] 

24) Miasto i Gmina Buk 

25) Gmina Czerwonak 

26) Gmina Dopiewo 

27) Gmina Kleszczewo 

28) Gmina Komorniki 

29) Miasto i Gmina Kostrzyn 

30) Miasto i Gmina Kórnik 

31) Miasto Luboń 

32) Miasto i Gmina Mosina 

33) Miasto i Gmina Murowana Goślina 

34) Miasto i Gmina Oborniki 

35) Miasto i Gmina Pobiedziska 

36) Miasto Poznań 

37) Miasto Puszczykowo 

38) Gmina Rokietnica 

39) Miasto i Gmina Skoki 

40) Miasto i Gmina Stęszew 

41) Gmina Suchy Las 

42) Miasto i Gmina Swarzędz 

43) Miasto i Gmina Szamotuły 

44) Miasto i Gmina Śrem 

45) Gmina Tarnowo Podgórne 

46) Inne 

M2. Rodzaj podmiotu wypełniającego ankietę 

1) organizacja pozarządowa 

2) prywatny przedsiębiorca 

3) inne (jakie?) ………………… 

M3. Nazwa pomiotu wypełniającego ankietę wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, e-mail, 
nr kontaktowy) (opcjonalnie) 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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ZAŁĄCZNIK 5 

Pytanie 12  z Ankiety dla mieszkańców PZMM 

Tabela 1 Przyczyny używania indywidualnego transportu 

Inne, jakie? Miejsce 

autobusy też stoją w korkach Gmina Czerwonak 

Brak punktualności autobusów i przesiadki. Dużo ludzi w autobusie i duszność.  Gmina Czerwonak 

brak szybkich połączeń w i pomiędzy strefami podmiejskimi Gmina Czerwonak 

jadę autem tylko w przypadku delegacji Gmina Czerwonak 

Komunikacja, zwłaszcza kolejowa kursuje w weekendy za rzadko, wówczas sięgam po 
samochód. 

Gmina Czerwonak 

konieczność dojazdu podczas jednej podróży w kilka miejsc, które nie są ze sobą dobrze 
skomunikowane 

Gmina Czerwonak 

korzystam sporadycznie, kiedy muszę. W 90% przypadków korzystam z transportu 
publicznego. 

Gmina Czerwonak 

korzystam wtedy gdy ucieknie mi pociąg i autobus bo niestety są o jednej godzinie rano Gmina Czerwonak 

Łatwiej jest rozwozić dzieci do szkoły niż autobusem (czas i cena) Gmina Czerwonak 

mogę dojechać kiedy i gdzie chcę Gmina Czerwonak 

Muszę załatwić coś w mieście, a nie mogę tego zrobić za pomocą transportu publicznego Gmina Czerwonak 

Niepełnosprawność  Gmina Czerwonak 

Niezależność od innych warunków podróżowania, np. współpasażerowie i 
bezpieczeństwo 

Gmina Czerwonak 

Rzadko jeżdżą autobusy i pociągi - gdy muszę szybko dostać się do Poznania to korzystam 
z auta 

Gmina Czerwonak 

brak bezpośredniego połączenia komunikacją między Palędziem a okolicą  os. Kopernika Gmina Dopiewo 

Brak połączeń pomiędzy sąsiadującymi gminami!! Brak możliwości dojazdu komunik. 
Dąbrówka - Tarnowo Podgórne / Komorniki 

Gmina Dopiewo 

brak połączeń ze stacji Palędzie do Dębiec, brak połączenia autobusowego z Gołusek do 
Dębca  

Gmina Dopiewo 

możliwość zmiany trasy w dowolnym momencie, brak "niechcianych" pasażerów Gmina Dopiewo 

muszę załatwić coś więcej niż dojazd do pracy (uogólniając trasa jest bardziej 
skomplikowana z perspektywy dojazdu komunikacją zbiorową) 

Gmina Dopiewo 

Niezależność Gmina Dopiewo 

Skandalicznie mała ilość kursów autobusowych Gmina Dopiewo 

Transport zbiorowy za długi czas przejazdu, za dużo przesiadek i cena Gmina Dopiewo 

Korzystalam z poznanskiego mpk do konca 2011 r. Ale ciągłe podwyzki biletow i 
rozkopanie miasta sprawilo, ze wybralam auto. Od tego czasu jestem 45-60 min. 
wczesniej w domu (gmina Kleszczewo) i taniej - dwie sieciowki (Kleszczewo + Poznan) lub 
dojazd autem na Rataje + sieciowka Poznan - to juz dawno przestalo byc oplacalne.  

Gmina Kleszczewo 

Awaria publicznego śroka transportu lub brak połączenia Gmina Komorniki 

Częstotliwość kursowania komunikacji zbiorowej jest dalece niewystarczająca  Gmina Komorniki 

konieczność podwożenia dzieci do szkoły/przedszkola Gmina Komorniki 

Podjechanie autem do Poznania na Junikowo (parking przy Cmentarnej) Gmina Komorniki 

Zbyt częsta konieczność przesiadek (czasem nawet dwie przesiadki). Gmina Komorniki 

autobus ma awarie-brak innej alternatywy Gmina Rokietnica 

mieszkam poza granicami Poznania a pracuje w centrum miasta Gmina Rokietnica 

Przy 3 przesiadkach w przypadku komunikacji miejskiej/podmiejskiej, samochodem jest Gmina Rokietnica 
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Inne, jakie? Miejsce 

ogólnie łatwiej, szybciej i wygodniej 

Sprawia więcej radości Gmina Rokietnica 

Zła pogoda Gmina Rokietnica 

Konieczność załatwienia kilku spraw w różnych miejscach miasta. Gmina Suchy Las 

Wykorzystuję go w relacjach, na których nie istnieje transport zbiorowy. Gmina Suchy Las 

Z towarem trudno jeździć transportem miejskim  Gmina Suchy Las 

Zapewnia możliwość wygodnego przewożenia większej ilości bagażu Gmina Suchy Las 

dowożenie dzieci do szkoły, odbiór z zajęć pozalekcyjnych; którszy czas powrotu do domu 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

jeżdżę w dwie osoby 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Proponuje wykorzystania głośników komunikacji miejskiej w celu posłuchania muzyki:) 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Przy obecnych remontach i braku połączeń z Jeżyc wygodniejszą i szybszą alternatywą jest 
samochód 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

jeżdzę z dzieckiem i do pracy, zajmuje mi to godzinę komunikacją zajeło by 3 godziny 
(dowóz do dziadków pod Poznań i powrót do pracy) 

Inne 

Potrzeba dotarcia do kilku lokalizacji w krótkim czasie Inne 

koniecznosc dojazdu do przystanku kolejowego Miasto i Gmina Buk 

W każdym czasie Miasto i Gmina Buk 

JEST NIEZALEŻNY-JADĘ KIEDY CHCĘ, KIEDY JEST TAKA POTRZEBA A NIE WG ROZKŁADU 
JAZDY 

Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Pociągi jeżdżą za rzadko, są przepełnione i nie mam możliwości zakupu biletu na stacji 
podmiejskiej 

Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

brak bezpośrednich połączeń do/z m-ca pracy 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

brak wygodnego (szybkiego i wystarczająco częstego) połączenia z Kamionek (gmina 
Kórnik) do Poznania 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

dojazd do pracy zająłby mi 3 godziny. 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

jestem mobilniejszy, a praca tego wymaga 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

można obrać alternatywną trasę w przypadku utrudnień w ruchu spowodowanych np. 
wypadkiem komunikacyjnym 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Nie ogranicza mnie czasowo  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

nie zawsze jest dostępny transport publiczny 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Przebycie 15km dom-praca w centrum miasta to 20 przystanków autobusem, a następnie 
11 przystanków tramwajem.  Razem 1h jazdy. Kursy, co 1,5 h. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Rzadkie połączenia autobusowe w godzinach mojej pracy  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Wożę też dzieci do szkoły i autobus nie pasuje godzinowo 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Za mała ilość codziennych kursów autobusu do poznania ze szczytnik 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

brak nocnych autobusów,kursy co dwie godziny(w Czapurach) 
Miasto i Gmina 
Mosina 

elastyczność czasowa 
Miasto i Gmina 
Mosina 
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Inne, jakie? Miejsce 

Gdy podróżujemy całą rodziną np. na zakupy. 
Miasto i Gmina 
Mosina 

moja praca tego wymaga - codzienne wyjazdy poza obręb miasta/ mieszkam poza 
miastem 

Miasto i Gmina 
Mosina 

możliwość podjechania do sklepu naładowania całego bagażnika i powrót do domu, 
możliwość przewozu roweru 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Można jeździć w dowolnych godzinach. 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Transport zbiorowy (kolej na trasie Mosina - Poznań) kursuje zbyt rzadko. 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Dowóz dzieci do szkoły  
Miasto i Gmina 
Murowana Goślina 

na obrzeżach miasta jest wygodniejszy; komunikacja jeździ zbyt rzadko 
Miasto i Gmina 
Murowana Goślina 

nie wszędzie dojechać można pociągiem; z usług MPK nie korzystam (strata czasu i 
nerwów, a wszystko to w cenie drogiego biletu) 

Miasto i Gmina 
Murowana Goślina 

Przesiadki w transporcie publicznym zajmują zbyt dużo czasu, brak miejsc park&ride 
Miasto i Gmina 
Murowana Goślina 

mała częstotliwość kursów transportu publicznego poza obecnym zasięgiem sieci ZTM 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Uniezależnia od częstotliwości transportu zbiorowego. 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

brak przystanków, brak mozliwości korzystania z transportu publicznego 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Istniejące połączenia są szybsze ale zdecydowanie powinny być ich więcej 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

kiepskie połączenie pociągu (P_ń Wschód lub Garbary) z miejscem pracy Malta (mimo 
krótkiego odcinka po wyjściu z pociągu traci się ponad pół godziny lub wiecej) 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

czas dojazdu 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Większy bagaż  
Miasto i Gmina 
Stęszew 

brak połączenia w danej chwili 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

brak połączenia w potrzebnym czasie 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

brak wygodnego i szybkiego połaczenia z miejscem docelowym podróży 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

jest bezpieczniejszy i bardziej "higieniczny" 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Jest dokładniejszy 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Nie muszę iść na przystanek 20 minut  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Praktycznie bezawaryjny 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Przewóz większego bagażu, zła pogoda 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Ruszam, kiedy chce 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Punktualniejszy i bardziej bezawaryjny (mimo korków i 20-letniego auta) 
Miasto i Gmina 
Szamotuły 

kiepska częstotliwość kursowania autobusów miejskich Miasto i Gmina 
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Inne, jakie? Miejsce 

Śrem 

nie zawsze jest do przewiezienia tylko książka czy puderniczka. Casami trzeba mieć przy 
sobie rzeczy które nie wchodzą na rower czy do tramwaju... 

Miasto Luboń 

2 km do przystanku autobusowego MPK, zbyt długi czas podrózy w porówanniu do 
szybszego auta 

Miasto Poznań 

auto służbowe w godzinach pracy. Miasto Poznań 

auto zawsze na mnie czeka, a nie ja muszę czekać na autobus Miasto Poznań 

Bardzo często wożę mamę, co jest konieczne ze względu na jej dolegliwości z 
kręgosłupem. 

Miasto Poznań 

brak dobrej komunikacji na poludnie od Górczyna, długie czekanie na przesiadki, jak jest 
kilka linii to jeżdża prawie o takch samych godzinach zamiast się uzupełniać 

Miasto Poznań 

brak klimatyzacji w większości tramwajów Miasto Poznań 

brak transportu miejskiego między dzielnicami Wola i Podolany Miasto Poznań 

brzydka pogoda Miasto Poznań 

bywa szybszy Miasto Poznań 

ciężkie zakupy albo podróż poza zasięg komunikacji Miasto Poznań 

Czasem muszę użyć samochodu, ale w mieście to nie ma sensu Miasto Poznań 

czasem trzeba przewieźć coś większego Miasto Poznań 

Czasem wygodniej podjechać na zakupy lub na drugi koniec miasta/za miasto Miasto Poznań 

czystość, brak uciążliwego zapachu i higieny współpasażerów (bezdomni) Miasto Poznań 

czystość/higiena/zapach Miasto Poznań 

dojazd komunikacją na uczelnie wymaga obecnie (od ponad roku) trzech przesiadek, 
przez co trwa 1,5h w jedną stronę / częste zmiany kursowania linii (ostatnio 22 zmieniło 
trasę, a nie było dużo informacji na ten temat), zlikwidowanie biletów 15min 
(niedorzeczność, prawie nigdzie nie da się dojechać w 10 min patrząc na obecne 
utrudnienia ruchu, a kupować 40min/jedno przejazdowy na 13 min to już ździerstwo) 

Miasto Poznań 

Dostepny na żądanie Miasto Poznań 

Dowożenie dzieci Miasto Poznań 

duża ładowność (np tygodniowe zakupy) Miasto Poznań 

Duża odległość od przystanku Miasto Poznań 

duży ładunek, którego nie przewiozę rowerem ani autobusem Miasto Poznań 

elastyczność Miasto Poznań 

gdy nie ma korków jest szybszy Miasto Poznań 

gdy nie mam dobrego połączenia tramwajowego ,  gdy mam cięższy bagaż Miasto Poznań 

gdy trzeba przewieźć większe rzeczy, zakupy itp Miasto Poznań 

Głównie jeżdzę rowerem. Auta używam, gdy chcę przewieźć jakieś większe przedmioty. Miasto Poznań 

Jadę samochodem, gdy: 1. mam coś do przewiezienia (np.  duże zakupy), 2. gdy dojazd 
komunikacją publiczną jest zbyt skomplikowany i czasochłonny 

Miasto Poznań 

Jadę z żoną do pracy, lub odbieram ją z pracy Miasto Poznań 

jak nie chce mi się jechać na rowerze Miasto Poznań 

Jak wielu Poznaniaków pracuję poza poznaniem i dojazd do pracy to 3 autobusy 
(MPK+2xSwarzędz) 

Miasto Poznań 

jako osoba niepełnosprawna ruchowo mam większą mobilność  Miasto Poznań 

jest bezpieczniejszy Miasto Poznań 

jest bezpieczniejszy Miasto Poznań 

Jest czysto, wygodnie i często taniej niż komunikacją miejską (jeśli jedzie w aucie np. cała Miasto Poznań 
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Inne, jakie? Miejsce 

rodzina) 

Jest dostępny o każdej porze doby Miasto Poznań 

Jest lepszy  Miasto Poznań 

jest wiarygodniejszy - mogę oszacować czas przejazdu punkt w punkt czego nie da się 
zrobić z komunikacją miejską 

Miasto Poznań 

Jest za daleko i zbyt trudno poruszać się transportem publicznym (duże zakupy za 
miastem); 

Miasto Poznań 

Jeżdziłabym komunikacją miejską bardzo chętnie, gdyby nie to, że jest w rozsypce. 
Rozkład jazdy nie jest przestrzegany, jedzie się bardzo długo, a ceny biletów są zbyt 
drogie. Samochodem nie marnuję czasu na przesiadanie się między tramawiajmi, żeby 
dojechać w wybrane miejsce.  

Miasto Poznań 

koniecznosc przesiadek przy podrozowaniu transportem zbiorowym Miasto Poznań 

konieczność odwiedzenia kilku lokalizacji (przedszkole, sklep, podrzucenie członka rodziny 
do pracy itp.) 

Miasto Poznań 

konieczność przewiezienia ciężkich pakunków Miasto Poznań 

konieczność przewiezienia rzeczy, których inaczej przetransportować się nie da Miasto Poznań 

konieczność przewozu osoby niepełnosprawnej, + opieka nad rodzicami Miasto Poznań 

konieczność wynikająca z charakteru pracy Miasto Poznań 

korzystam jak jadę po duże zakupy lub na drugi koniec miasta Miasto Poznań 

korzystam kiedy mam coś ciężkiego do przewiezienia oraz kiedy jadę za miasto Miasto Poznań 

korzystam sporadycznie, kiedy mam auto, najczęściej do pracy na rano (szybciej, puste 
ulice) 

Miasto Poznań 

Korzystam tylko czasami  Miasto Poznań 

korzystam w ostateczności, głównie wieczorem gdy np. jadę do kina/teatru Miasto Poznań 

korzystam w wyjątkowych sytuacjach Miasto Poznań 

korzystam z indywidualnego transportu, jak jeżdzę z corką Miasto Poznań 

korzystanie z komunikacji miejskiej z małym dzieckiem (zwłaszcza z niemowlakiem) jest 
trudne 

Miasto Poznań 

koszty paliwa i podstawowej eksploatacji porównywalne z kosztami  biletów 
jednorazowych ZTMu, zwłaszcza przy krótszych trasach (3 km bilet 3 zł 6 przyst, 3 km 
samochodem zwłąszcza jak ma instalację gazową nawet przy 10 l /100 ok 20 zł /100 km 
przy LPG czyli ok 60 gr za wspomniane 3 km , oczywiście bez kosztu ubezpieczenia, 
napraw itd itp, ale porównanie ceny ........ dla benzyny trochę drożej ale też ok 35-40 zł 
/100 km  7 -8 l PB95 / 100 km 

Miasto Poznań 

lubię jeździć samochodem Miasto Poznań 

łatwiej połączyć kilka miejsc docelowych Miasto Poznań 

mam małe dziecko poruszające się w wózku Miasto Poznań 

możliwość bezpiecznego przewozu psa Miasto Poznań 

Możliwość przewiezienia rzeczy; szybszy dostęp do bardziej odległych miejsc w Poznaniu Miasto Poznań 

można dojechać łatwiej niż komunikacją miejską Miasto Poznań 

można przewieźć cięższe rzeczy Miasto Poznań 

na dłuższe dystanse jest szybszy, brak wygodnych połączeń kolejowych Miasto Poznań 

Nie da się prowadzić firmy i jeździć na spotkania autobusami Miasto Poznań 

Nie mam dogodnych połączeń transportem zbiorowym z miejscem zamieszkania i pracy  Miasto Poznań 

Nie mam samochodu. Czasami ktoś mnie podwiezie,  tak jest szybciej i wygodniej.  
Klimatyzacja działa,  nie ma bezdomnych,  tłoku i głośnych dzieciaków  

Miasto Poznań 

nie muszę jechać z bedomnymi i pijakami Miasto Poznań 
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Inne, jakie? Miejsce 

Nie muszę się przesiadać i marznąć z dzieckiem  Miasto Poznań 

nie muszę stać na przystankach ,nie musze stac w środku transportu Miasto Poznań 

nie ogranicza mnie harmonogram odjazdów i przestoje na jednej z kilku możliwych tras 
do celu.  

Miasto Poznań 

nie posiadam własnego samochod, raczej jeżdżę "jako kierowca" samochodem osób, 
które nie są z Poznania, a wolą po nim nie jeżdzić, bo nie czuję się jako kierowcy tu 
swobodnie 

Miasto Poznań 

nie wszędzie dojadę komunikacją Miasto Poznań 

Nie płacę za przewóz towarów większych lub roweru Miasto Poznań 

Niezależność  Miasto Poznań 

Niezależny Miasto Poznań 

Niezawodny w przeciwieństwie do transportu publicznego  Miasto Poznań 

Od drzwi do drzwi. Miasto Poznań 

Odległość do punktu docelowego Miasto Poznań 

Osoba z niepełnosprawnością ruchową Miasto Poznań 

Podjeżdżam autem do tramwaju, bo autobusy do Krzesin kursują za rzadko Miasto Poznań 

Podróż w kilka osób, rozwożenie dzieci do szkół Miasto Poznań 

Podróż z rodziną, podróże weekendowe Miasto Poznań 

Podróżowanie samochodem z 2 dzieci i psem jest wygodniejsze niż korzystanie z 
tramwaju  

Miasto Poznań 

Połączenie istnieje, ale jest nieoptymalne, typowa sytuacja, gdy start i meta jest poza 
śródmieściem 

Miasto Poznań 

Pozwala na załadunek większych zakupów i bagażu.  Miasto Poznań 

Praca Miasto Poznań 

Praca Miasto Poznań 

Praca poza granicami Poznania  Miasto Poznań 

Praca wymaga korzystania z transportu samochodowego Miasto Poznań 

Pracuję pod Poznaniem Miasto Poznań 

Przejechanie tej samej trasy komunikacją zbiorową zajęłoby mi 3 razy tyle czasu Miasto Poznań 

Przewóz rzeczy Miasto Poznań 

Przewóz większych zakupów i cięższych rzeczy Miasto Poznań 

Rodzinnie jest tańszy  Miasto Poznań 

Samochód używam zazwyczaj w weekendy. Tramwaj 1/30 min. min nie zachęca do 
przesiadek... 

Miasto Poznań 

Samochód z instalacją gazowa dla podróżowania z całą rodziną po pracy oraz weekendy 
jest zdecydowanie tańszy i wygodniejszy  

Miasto Poznań 

Smochowice-Antoninek komunikacją miejską? 3 Przesiadki, ponad godzina jazdy. Miasto Poznań 

Spora odległość od domu na przystanek i z przystanku do miejsca docelowego Miasto Poznań 

Stosuje go, jako zamiennik środków transportu publicznego (np. remonty torowisk, 
zamknięcie trasy PST itp.) 

Miasto Poznań 

Szybsze przejazdy kombinowane wymagające wizyty w wielu miejscach miasta Miasto Poznań 

W dojazdach inne niż do pracy jest wygodniejszy. Miasto Poznań 

W moim samochodzie nie śmierdzi, nie ma agresywnych młodzieńców i pijanych żuli Miasto Poznań 

W punkcie 3 brakuje odpowiedzi powyżej godziny - mój dojazd do pracy trwa w obrębie 
Poznania ponad 1 godzinę, przy czym czekanie na przesiadkę na autobus to około 15 
minut w godzinach szczytu 

Miasto Poznań 
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Inne, jakie? Miejsce 

Większe zakupy Miasto Poznań 

Wolę siedzieć w samochodzie korku, niż czekać nie wiadomo jak długo na przystanku 
tramwajowym  

Miasto Poznań 

Wygodny przy dużym bagażu Miasto Poznań 

Wykorzystuje samochód do celów służbowych Miasto Poznań 

Wyłącznie w awaryjnych przypadkach lub jeździe poza miasto (samochód zazwyczaj stoi 
na miejscu parkingowym) 

Miasto Poznań 

Z samochodu korzystam, gdy podróżuję z rodziną. Miasto Poznań 

Zakupy Miasto Poznań 

Zakupy, dalsze wyjazdy Miasto Poznań 

Zakupy. Jazda z rodziną. Miasto Poznań 

Załatwienie wielu spraw w ciągu dnia Miasto Poznań 

Zalety posiadania samochodu służbowego Miasto Poznań 

Zależy od odległości, przesiadek, godziny przejazdu. Nie korzystam nigdy w czasie dużego 
natężenia ruchu. Wolę tramwaj. Wygodnie, szybciej, bezpieczniej 

Miasto Poznań 

Zapewnia większą bezpośredniość dotarcia do miejsca docelowego i eliminuje 
konieczność dokonywania przesiadek. 

Miasto Poznań 

Zmusza mnie wyjątkowa sytuacja Miasto Poznań 

jest bezpieczniejszy; przewożę dzieci w kilka miejsc; mogę poruszać się dowolnie w kilka 
miejsc; przewożę torby i inne dodatkowe rzeczy, które muszę mieć pod ręką 

Miasto 
Puszczykowo 

Jest korzystniej pod względem czasu 
Miasto 
Puszczykowo 

Korzystam z transportu samochodowego jako pasażer. 
Miasto 
Puszczykowo 

Nie ma pewności czy pociąg pojedzie punktualnie. 
Miasto 
Puszczykowo 

Zbyt rzadkie połączenia innymi środkami i brak połączeń w nocy 
Miasto 
Puszczykowo 
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ZAŁĄCZNIK 6 

Pytanie 15 z Ankiety dla mieszkańców PZMM 

Tabela 2 Niebezpieczne miejsca 

Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

- Most Biedrusku, brak pasów (przed mostem jest znak, że nie wolno iść pieszemu, a nie ma 
przejścia dla pieszych, by przejść na drugą stronę drogi na moście) - Skrzyżowanie Promnice 
(ul. Wojska Polskiego, Północna, Południowa) brak świateł uniemożliwia przejście pieszych i 
wyjazd samochodów na drogę powiatową 

Gmina 
Czerwonak 

Bałtycka 
Gmina 
Czerwonak 

Brak 
Gmina 
Czerwonak 

Brak przystanków i drogi rowerowej na trasie z Radojewa do Biedruska 
Gmina 
Czerwonak 

Centrum miasta 
Gmina 
Czerwonak 

Droga Wojewódzka nr 196 (Koziegłowy-Czerwonak-Owińska-Bolechowo): Przejścia dla 
pieszych są niebezpieczne. Należałoby zastosować przy przejściach dla pieszych spowolnienie 
ruchu poprzez wybudowanie wysp dla pieszych, doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych 
oraz montaż aktywnych znaków drogowych. 

Gmina 
Czerwonak 

Droga z Czerwonaka do Poznania. Brak chodnika, pobocza, ŚCIEŻKI ROWEROWEJ. Głównie 
dotyczy to Koziegłów. 

Gmina 
Czerwonak 

Gdyńska 
Gmina 
Czerwonak 

Gdyńska wieczorem za szybko jeżdżą samochody 
Gmina 
Czerwonak 

Gdyńska z Poznańską oraz Chemiczna Gdyńska 
Gmina 
Czerwonak 

Gdyńska/Bałtycka 
Gmina 
Czerwonak 

Miejscowość Kliny, ul. Trakt na całej długości, ponieważ niektórzy mieszkańcy zapomnieli o 
kulturze, że należy zwolnic, jeżeli jedzie rower, idą ludzie a tym bardziej KOBIETY Z DZIECMI I 
WÓZKAMI!  

Gmina 
Czerwonak 

Most Dworcowy, Skrzyżowanie Fredry/niepodległości 
Gmina 
Czerwonak 

Naramowicka/Lechicka 
Gmina 
Czerwonak 

Owińska - skrzyżowanie drogi powiatowej z niestrzeżonym przejazdem kolejowym. 
Gmina 
Czerwonak 

Poznań karolin, wąska droga za przejazdem kolejowym, autobusom oraz ciężarówką bardzo 
trudno się zmieścić 

Gmina 
Czerwonak 

Poznań karolin, wąska droga za przejazdem kolejowym, autobusom oraz ciężarówką bardzo 
trudno się zmieścić 

Gmina 
Czerwonak 

Przystanki Autobusowe na drodze pomiędzy Biedruskiem a Poznaniem brak zatoczecz dla 
autobusów 

Gmina 
Czerwonak 

Ronda (wszystkie) 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Rataje, Kościelna-Kraszewskiego-Dąbrowskiego, wszędzie gdzie są prowadzone roboty 
drogowe. 

Gmina 
Czerwonak 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Rondo Rataje, skrzyżowanie Bałtycka - Gdyńska 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo środka, obornicka 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Śródka 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Śródka 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Śródka 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo śródka 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Śródka 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Śródka 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Śródka 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Śródka 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Śródka, Rondo Rataje, przejście dla pieszych na ul. Estkowskiego (przy Chwaliszewie) 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Śródka, skrzyżowanie Jana Pawła z Dymka, trasa Czerwonk- Poznań 
Gmina 
Czerwonak 

Rondo Śródka, Zamenhofa 
Gmina 
Czerwonak 

Skrzyżowania 23 Lutego z Aleje Marcinkowskiego oraz 28 Czerwca 1956 / Wierzbięcice / 
Górna Wilda 

Gmina 
Czerwonak 

Skrzyżowanie Bukowska z Grochowską, Koziegłowy Os. Leśne skrzyżowanie przy Pływalni 
Gmina 
Czerwonak 

Skrzyżowanie ul. Gdyńskiej z przejazdem kolejowym przy przystanku kolejowym Poznań 
Karolin; skrzyżowanie ul. Poznańskiej i Piaskowej z Gdyńską w Koziegłowach, 

Gmina 
Czerwonak 

Skrzyżowanie ul. Topolowa/Piłsudskiego w Koziegłowach, wjazd do Poznania, brak 
chodników / ścieżek rowerowych wzdłuż głównych dróg 

Gmina 
Czerwonak 

Solidarności - Mieszka I, Poznańska Roosevelta, Głogowska -Palacza. Grunwaldzka - 
Smoluchowskiego, Przybyszewskiego cała, Strusia - Graniczna,  

Gmina 
Czerwonak 

ul. Gdyńska i Bałtycka oraz ronda Śródka i Solidarności 
Gmina 
Czerwonak 

ul. Gdyńska i Bałtycka oraz ronda Śródka i Solidarności 
Gmina 
Czerwonak 

ul. Gdyńska w Czerwonaku 
Gmina 
Czerwonak 

Wjazd z obwodnicy do miejscowości Buk przy stacji paliw Orlen 
Gmina 
Czerwonak 

wszystkie w obrębie remontowanych i przebudowywanych ulic 
Gmina 
Czerwonak 

wyjazd z ul. Poznańskiej w Gdyńską,   ul. Swarzędzka między Kicinem a Janikowem (bardzo 
wąsko) 

Gmina 
Czerwonak 

zakręt na drodze (ul. Obornicka) z Murowanej Gośliny do Bolechowa 
Gmina 
Czerwonak 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

zle oznakowanie wszystkich rejonów remontowanych , 
Gmina 
Czerwonak 

60-185 Skórzewo skrzyżowanie Batorowska/Poznańska bardzo trudny wyjazd z 
ul.Batorowskiej w ul.Poznańską (brak świateł) 

Gmina Dopiewo 

Bałtyk, ronda w poznaniu  Gmina Dopiewo 

Bardzo wąska droga z drzewami między Plewiskami a Gołuskami , brak z niektórych stron 
znaków zakazu ruchu pojazdów po wyżej 8 ton. Stan drogi między Palędziem a Skórzewem. 
Rondo Krzysztofa Skubiszewskiego fatalnie zaprojektowane, zła widoczność i idiotyczny 
program zmiany świateł. 

Gmina Dopiewo 

Brak Gmina Dopiewo 

Dopiewo, ul. Bukowska przy lesie - brak chodnika na całej długości do Podłozin, skrzyżowanie 
Wyzwolenia, Młyńskiej i Bukowskiej, Wyzwolenia - parkujące po jednej stronie ulicy 
samochody.  Skórzewo - zakręt przy gimnazjum.  Poznań, rondo Kaponiera (pewnie po 
remoncie będzie lepiej, ale teraz jest to niebezpieczne miejsce)  

Gmina Dopiewo 

Droga Dąbrówka - Skórzewo Gmina Dopiewo 

Droga między Skórzewem a Dąbrówką - zniszczona nawierzchnia i najważniejsze brak miejsca 
dla rowerów. Od skórzewa już jest ładna ścieżka. 

Gmina Dopiewo 

Droga między Skórzewem a Dąbrówką - zniszczona nawierzchnia i najważniejsze brak miejsca 
dla rowerów. Od skórzewa już jest ładna ścieżka. 

Gmina Dopiewo 

Droga Skórzewo-Dąbrówka Gmina Dopiewo 

Droga z Dąbrówki do Dopiewa Gmina Dopiewo 

Drogi podmiejskie w gminie Dopiewo i Komorniki Gmina Dopiewo 

Jeżyce, Kaponiera Gmina Dopiewo 

Niebezpieczna jazda rowerem z Dąbrówki do Skórzewa i niebezpieczna droga rowerowa w 
Skórzewie (blokowana przez samochody włączające się do ruchu, kolizje z ruchem pieszych - 
Droga rowerowa nie powinna być wydzieloną częścią chodnika!!!!!!!!!! 

Gmina Dopiewo 

Odcinek autostrady A2 wchodzący w część zachodniej obwodnicy Poznania Gmina Dopiewo 

Odcinek ul. Poznańskiej pomiędzy Skórzewem a Dąbrówką.  Gmina Dopiewo 

Okolice remontowanego ronda Kaponiera, okolice Dworca Głównego Gmina Dopiewo 

Plewiska - skręt w lewo z ulicy Kolejowej w Fabianowską Gmina Dopiewo 

Poznań - skrzyżowanie Strzelecka/Królowej Jadwigi Gmina Dopiewo 

przejada kolejowy w Palędziu Gmina Dopiewo 

Przejazd Dąbrówka-Skórzewo Gmina Dopiewo 

Przejazd kolejowy Plewiska; Skórzewo, ul. Poznańska od skrzyżowania z ulicą Bratnią do 
ronda przy stacji Cel w pobliżu S11, Poznań, skrzyżowanie Królowej Jadwigi / Półwiejska / 
Górna Wilda. 

Gmina Dopiewo 

Przejazd kolejowy przez Górczyn, skrzyżowanie Sycowska Fabianowska, przejazd kolejowy na 
Dębcu. 

Gmina Dopiewo 

Przejazd przez m. Dąbrówka i Palędzie Gmina Dopiewo 

Rondo Jeziorańskiego Gmina Dopiewo 

Rondo przy Auchan Komorniki - kierowcy, mimo całkiem dobrych oznaczeń, wciąż jeżdżą jak 
pijani. Ulica obok Auchan - tam można zgubić zawieszenie i to w najlepszym wypadku. 
Skrzyżowanie przy hotelu Max w Luboniu - dantejskie sceny, na co dzień.  

Gmina Dopiewo 

Rondo Skubiszewskiego w Poznaniu, wyjazd z ul. Owczej w ul. Złotowską w Poznaniu 
(przystanek autobusowy zasłania całkowicie drogę, zwłaszcza, gdy znajdują się na nim osoby 
korzystające z transportu publicznego!), Skrzyżowanie ul. Hetmańska i Arciszewskiego (zły 
lewoskręt), Rondo J.N. Jeziorańskiego (fatalna sygnalizacja), ul. 

Gmina Dopiewo 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Marcelińska/Przybyszewskiego - brakuje pasów, które jasno wyznaczałyby jazdę na 
wprost/prawo oraz osobno w lewo. Wielokrotnie zdarza się, że osoby chcące jechać na 
wprost mają zajeżdżana drogę przez osoby po lewej stronie, które nie skręcają w lewo... 

Rondo śródka Gmina Dopiewo 

Ruch na autostradzie, gdzie wszyscy gnają lewym pasem 150km/h i więcej bez zachowania 
bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i to często jest powodem 
niebezpiecznych sytuacji. Alternatywą jest prawy pas gdzie trzeba jechać 90km/h za tirem. 
Większość samochodów nie radzi sobie dobrze z ciągłymi zmianami prędkości pomiędzy 90 a 
150 km/h żeby zachować, jako taką płynność ruchu. Jednak większym problemem jest brak 
umiejętności korzystania z autostrad, które są nowością. Unikam, więc autostrady. 
Poznańskie skrzyżowania uważam za bezpieczne, jeśli działa sygnalizacja świetlna. Po 
godzinie 23: 00 przy migających bywa, że dzieją się cuda, bo ludzie zapominają spojrzeć na 
znaki. Poza miastem problematyczne są skrzyżowania gdzie należy włączyć się do ruchu 
przekraczając tor jazdy pozamiejskiej. Teoretycznie jest tam ograniczenie do 70km/h, ale nikt 
tego nie przestrzega i trudno jest ocenić szybkość zbliżania się. Problemem na drogach 
wszędzie jest nadmierna prędkość i brak pokory wszystkich kierowców. W mieście, w tłoku 
problemem jest ocena możliwości przejechania przez tarczę skrzyżowania na jednej zmianie 
świateł. Nie sposób tego ocenić jadąc w korku i często niechcący kończy się na środku tarczy 
skrzyżowania blokując inny kierunek ruchu. Nie ma na to rady. Oczekuję, że ktoś wreszcie 
wymyśli sposób wyświetlania odpowiedniej informacji koło sygnalizatorów. Często jeżdżę też 
rowerem i skandaliczny jest brak znajomości wśród kierowców samochodów praw 
rowerzystów na drodze. Średnia prędkość samochodów na drogach wynosi 40km/h, 
rowerzyści są tylko nieznacznie wolniejsi i nie zawsze trzeba ich wyprzedzać. Zachowanie 
odległości od wyprzedzanego rowerzysty i wymuszanie prędkości to są największe grzechu 
kierowców. Infrastruktura rowerowa w mieście jest w 80% do poprawki, poza miastek 
praktycznie nie istnieje.  

Gmina Dopiewo 

Trasa Poznań - Buk - właściwie cała, od granic miasta  Trasa Więckowice - Dopiewo Gmina Dopiewo 

ul. Poznańska w Skórzewie od gimnazjum w kierunku Dąbrówki, ul. Złotowska w Poznaniu Gmina Dopiewo 

ul.Kolejowa, Skórzewo - Plewiska Gmina Dopiewo 

ulica Lipowa Gołuski!!!!!!! brak chodnika!!!!  i duża ilość samochodów ciężarowych 
należących do okolicznych firm transportowych oraz innych pojazdów poruszających się 
bezkarnie z wielką prędkością. 

Gmina Dopiewo 

Ulica Polna od strony Jeżyc Gmina Dopiewo 

Ulica pomiędzy Dąbrówką, a Skórzewem - brak ścieżki rowerowej, dziurawa ulica, duży ruch 
samochodowy, wyprzedzanie na żyletki rowerzystów. 

Gmina Dopiewo 

Ulica Zlotowska, most dworcowa,  ulica grunwaldzka, Gmina Dopiewo 

Węzeł Sady zachodniej obwodnicy Poznania. Za krótkie pasy włączania się do ruchu z drogą 
nr 92. 

Gmina Dopiewo 

wszędzie tam, gdzie nie ma ścieżek rowerowych i rowerzyści jeżdzą ulicą i trzeba ich wymijać 
- szczególnie na ul Złotowsskiej jest to dużym utrudnieniem, bo jest duży ruch, wąsko, a 
rowerzystów bardzo dużo. Na  Yotowskiej jest duo miejsca i można by i poszerzyć drogę i 
zrobić ścieżkę rowerową.  

Gmina Dopiewo 

Wszystkie wjazdy i zjazdy na trasę S11 (Swadzim, autostrada). Krótkie ciasne pasy 
"rozbiegowe", złe oznakowanie na nich (za późno ustawione ograniczenia prędkości na 
zjazdach); bardzo śliski asfalt (zwłaszcza po deszczu - przykład wjazdu na S11 w Swadzimiu- 
bariera jest wymieniana co 2-3 tygodnie). 

Gmina Dopiewo 

Wyjazd z osiedla przy "Biedronce" w Dąbrówce. Gmina Dopiewo 

wyjazd z ulicy Sycowskiej na ulicę Wołczyńską Gmina Dopiewo 

Za wąska i w złym stanie ulica Poznańska pomiędzy Skórzewem a rondem przy S11 oraz ulica Gmina Dopiewo 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Złotowska w Poznaniu. Brak dróg rowerowych przy tych ulicach. Za wąska ulica Kolejowa 
pomiędzy Skórzewem i Plewiskami, brak chodnika i drogi rowerowej przy tej ulicy. 

Zjazd z S 11 na Pniewy Gmina Dopiewo 

zjazdy z s11 Gmina Dopiewo 

Złotowska - brak ścieżki rowerem i ubytki w nawierzchni przez co wyprzedzanie rowerzystów 
jest bardzo utrudnione i niebezpieczne. 

Gmina Dopiewo 

Brak chodników w Gowarzewie, zwłaszcza na ulicy Siekiereckiej, gdzie panuje duży ruch, 
częste przekraczanie prędkości na terenie zabudowanym np. na ulicy Trzeckiej 

Gmina 
Kleszczewo 

Nie po to żyje, żeby się bać.  
Gmina 
Kleszczewo 

Obwodnica autostradowa Poznania od Krzesin do Komornik, droga z Gowarzewa do 
Kleszczewa 

Gmina 
Kleszczewo 

Odcinek drogi łączącej miejscowość Kleszczewo z miejscowością Gowarzewo 
Gmina 
Kleszczewo 

Rondo na Szczepankowie (błędne oznakowanie przy 2 pasach ruchu) 
Gmina 
Kleszczewo 

Rondo Rataje 
Gmina 
Kleszczewo 

Rondo Rataje i związane z nim remonty 
Gmina 
Kleszczewo 

Rondo Starołęka 
Gmina 
Kleszczewo 

Rondo szczepankowo 
Gmina 
Kleszczewo 

Rondo Szczepankowo 
Gmina 
Kleszczewo 

Rondo Szczepankowo, ul. Głogowska,   
Gmina 
Kleszczewo 

Rondo Śródka, Katowicka, Św. Marcin-Niepodległości 
Gmina 
Kleszczewo 

Skrzyżowanie Piątkowska/Słowiańska: jadąc w lewo od Slowianskiej, światła są za wcześnie, 
tj. wjeżdżając na zielonym zjeżdża się na czerwonym zajeżdżając drogę tym, którzy jada od 
Gen. Maczka. Za krótkie zielone jest tez na lewoskręcie z Piątkowskiej w Al. Solidarności (przy 
McDonslds/Makro) - jakieś 2 lata temu ta długość była lepsza. Wystarczyłyby 2-3 sek. dłużej, 
bo nie można zjechać. I jeszcze proszę oznakować nowa (od maja jest) ścieżkę rowerowa 
wzdłuż Piątkowskiej - 3/4 rowerzystów jeździ jezdnia, bo oznakowanie jest tragiczne - mikro 
znaki, brak oznaczeń poziomych.  

Gmina 
Kleszczewo 

1) ulica Grunwaldzka na odcinku pętla Junikowo-PKP Poznań Junikowo. Brak oznakowania 
drogi pieszo-rowerowej, (chociaż dla ludzi od istnieje).  2) Rondo Smoluchowskiego, gdzie 
auta ciągle wpadają na tramwaj albo nie uważają na innych 

Gmina 
Komorniki 

Brak 
Gmina 
Komorniki 

Brak dróg rowerowych w ciągu ulicy Głogowskiej od Komornik aż do ścisłego centrum 
(fragmentami są boczne ulice, ale na nich jest również bardzo duży ruch). Konieczne jest 
wytyczenie bezpiecznego dojazdu (z minimalną ilością czerwonych świateł: -), aby można 
było dojeżdżać do centrum szybko (alternatywa dla samochodu) i bezpiecznie. To, co 
aktualnie może zniechęcać rowerzystów, to fakt, że mają oni "niski" priorytet.  

Gmina 
Komorniki 

Brak wystarczającej liczby dróg rowerowych z Górczyna do Centrum 
Gmina 
Komorniki 

Dolna wilda do autostrady Gmina 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Komorniki 

Droga 430 
Gmina 
Komorniki 

Droga nr 5 
Gmina 
Komorniki 

Fabianowo/Sycowska, Sycowska/Trzebińska. 
Gmina 
Komorniki 

Grunwaldzka Plewiska 
Gmina 
Komorniki 

Grunwaldzka/Wołczyńska - wyjazd z Plewisk w kierunku Poznania;  
Gmina 
Komorniki 

Komorniki 
Gmina 
Komorniki 

Komorniki ul. Polna, Komorniki ul. Zakładowa wyjazd do Poznańskiej 
Gmina 
Komorniki 

Plewiska - wyjazd z ul. Zachodniej w ul. Południową; skręt w lewo z ul.Podgórnej w ul.Skrytą; 
wąska i nieoświetlona ul.Kolejowa od Skórzewa do ul.Grunwaldzkiej; remontowany obecnie 
odcinek ul.Grunwaldzkiej - brak wyznaczonych ścieżek / chodników dla pieszych, którzy 
muszą poruszać się tą ulicą, nie mówiąc już o osobach starszych i niepełnosprawnych 
praktycznie uziemionych w domu (przekroczyć wyrwę mającą min. 50 cm szerokości i 
głębokości dla chorej czy starszej osoby duży lub wręcz niemożliwy wyczyn) oraz ryzyko bycia 
zahaczonym przez przejeżdżający samochód. Poznań - rondo Skubiszewskiwgo; skręt w lewo 
z ul.Święcickiego lub Śniadeckich w ul.Grunwaldzką; skręt w lewo z ul.Grunwaldzkiej w 
ul.Szylinga; skrzyżowanie ul.Wołyńskiej i Małopolskiej; zastawiona samochodami 
ul.Weteranów / Łucznicza 

Gmina 
Komorniki 

Plewiska Grunwaldzka / Miętowa 
Gmina 
Komorniki 

Plewiska, ul. Fabianowska - nadmierny ruch oraz zbyt szybko poruszające się motocykle oraz 
samochody dostawcze (kurierzy) - konieczność uspokojenia ruchu i wybudowania 
wyspowych progów zwalniających, bądź wyniesionej jezdni. Szczególnie niebezpieczny jest 
wyjazd z bocznych uliczek oraz poruszanie się rowerem (brak drogi/ścieżki rowerowej). 

Gmina 
Komorniki 

Ronda - Polacy nie potrafią z nich korzystać, a to najbezpieczniejszy i najwydajniejszy system 
skrzyżowań. 

Gmina 
Komorniki 

Samochody parkujące na wąskich drogach przy sklepach (Młyńska w Komornikach), ruchliwe 
drogi bez chodników dla pieszych i ścieżek dla rowerów 

Gmina 
Komorniki 

Skrzyżowania Grunwaldzka/Wołczyńska i Grunwaldzka/Miętowa w Plewiskach 
Gmina 
Komorniki 

Skrzyżowania ulic Wołczyńskiej oraz grunwaldzkiej w Plewiskach  
Gmina 
Komorniki 

Skrzyżowanie Wołczyńskiej z Grunwaldzką 
Gmina 
Komorniki 

Szreniawa skrzyżowanie ul. Dworcowej i drogi na 5 
Gmina 
Komorniki 

Trasa nr 5 między Komornikami a Stęszewem   
Gmina 
Komorniki 

ul. Dolna Wilda z fatalną jakością nawierzchnii, skrzyżowanie Promienista-Jawornicka z 
dużymi uwypukleniami, Krzywoustego od autostrady do węzła Franowo z potwornie 
dziurawą nawierzchnią 

Gmina 
Komorniki 

ul. Głogowska od Górczyna do centrum 
Gmina 
Komorniki 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

ul. Grunwaldzka, ul. Św. Wawrzyńca, ul. Złotowska, ul. Malwowa, ul. Dąbrowskiego od 
skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do Roosevelta, ul. Głogowska od dworca PKP do ul. 
Hetmańskiej 

Gmina 
Komorniki 

ul. Ks. Malinowskiego w Komornikach (brak pobocza i ścieżki rowerowej!) 
Gmina 
Komorniki 

W komornikach skrzyżowanie wandy modlibowskiej z opłotki - notorycznie są tam wypadki z 
racji dużego natężenia. Idealnym rozwiązaniem była by tam budowa ronda. Kolejne 
skrzyzowanie to w komornikach Poznańska/nizinna/nowa - tam też powinno być rondo z racji 
na ogromne korki które się tworzą. 

Gmina 
Komorniki 

W moim najbliższym otoczeniu: skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 z ul. Dworcową w 
Szreniawie (zarówno dla pieszych: bardzo ruchliwe skrzyżowanie bez śwaiteł jak i dla 
samochodów) 

Gmina 
Komorniki 

Wiry ul. Laskowska/Łęczycka, Wiry ul. Zespołowa/Komornicka/Łęczycka/Podgórna, Wiry ul. 
Komornicka/Żabikowska, Komorniki ul. Poznańska/Nizinna 

Gmina 
Komorniki 

Wiry ul.Łęczycka/Komornicka/Zespołowa, Wiry ul. Łęczycka/Laskowska, Komorniki ul. 
Nowa/Poznańska, Rokietnica ul. Szamotulska/Golęcińska, Poznań ul. Świerczewo/Opolska 

Gmina 
Komorniki 

Wjazd na drogę krajową nr 5 w Szreniawie i Rosnówku. Uważam, że powinny tam być światła 
normalnie utrzymujące swobodny przejazd dla drogi nr 5, lecz włączające automatycznie 
(pętla magnetyczna pod jezdnią) wjazd dla pojazdu nadjeżdżającego drogą 
podporządkowaną. 

Gmina 
Komorniki 

Brak 
Gmina 
Rokietnica 

Jeżyce, autostrada i s11 
Gmina 
Rokietnica 

Kiekrzu główna ulica i skrzyżowanie na Starzyny z Rogierówkiem   
Gmina 
Rokietnica 

Kiekrzu główna ulica i skrzyżowanie na Starzyny z Rogierówkiem   
Gmina 
Rokietnica 

Krzyżowniki 
Gmina 
Rokietnica 

Mrowino, krzyżowanie na ul. poznańska/szkolna/tarnowska ze światłami, światła nie zapalają 
się od ulicy Tarnowskiej na najazd oraz kierowcy przejeżdżają na czerwonym świetle na 
drodze nr 184 

Gmina 
Rokietnica 

Naramowicka 
Gmina 
Rokietnica 

Obornicka/Mateckiego/Omańkowskiej 
Gmina 
Rokietnica 

Przybyszewskiego - Grunwaldzka 
Gmina 
Rokietnica 

Rokietnica - okolice stacji, okolice przejazdu kolejowego przy ul. Mateckiego i skrzyżowanie 
Mateckiego/Stróżyńskiego, dziurawa Biskupińska, dziurawa i zakorkowana Lutycka,  

Gmina 
Rokietnica 

Rokietnica - skrzyżowanie ul. Szamotulskiej z ul. Pocztową 
Gmina 
Rokietnica 

Rokietnica ul. Szamotulska/Kolejowa 
Gmina 
Rokietnica 

Rokietnica, przejście dla pieszych Szamotulska/Pocztowa 
Gmina 
Rokietnica 

Rokietnica, ul. Pocztowa/Szamotulska, ul. Szamotulska/Kolejowa, trasa Zmysłowo-Mrowino 
(brak chodnika), trasa Napachanie-Kobylniki (brak chodnika) 

Gmina 
Rokietnica 

Rolna, golęcińska 
Gmina 
Rokietnica 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Rondo Starołęka 
Gmina 
Rokietnica 

Skrzyżowanie Poznań ul. Chojnicka -Pawłowicka  
Gmina 
Rokietnica 

trakt napoleoński, Rokietnica, kierowcy jeżdżą zbyt szybko, często ostro hamują przed 
przejściem dla pieszych, rozjeżdżają wysepki, ulica koło dworca w Rokietnicy, dużo 
kierowców nie wie jak się zachować, kto ma pierwszeństwo, zbyt szybka jazda autem 

Gmina 
Rokietnica 

Ul. Chojnicka oraz Słupska i Ul. Dąbrowskiego od ogrodu botanicznego w stronę Krzyżownik 
Gmina 
Rokietnica 

ul. Obornicka- odcinek w Sobocie,  
Gmina 
Rokietnica 

ul.dabrowskiego 
Gmina 
Rokietnica 

ul.Koszalińska w Poznaniu - parkowanie w Strzeszynku w okresie letnim blokuje jezdnię 
Gmina 
Rokietnica 

ul.Koszalińska/Biskupińska, ul.Koszalińska/Literacka w Poznaiu 
Gmina 
Rokietnica 

Wyjazd z ul. Pawłowickiej na ul. Chojnicką w Kiekrzu-Poznaniu oraz obszar ul. Chojnickiej w 
sąsiedztwie 2 centra handlowe Lewiatan i Biedronka. Oba miejsca dotyczą Kiekrza-Poznania. 

Gmina 
Rokietnica 

1) Rondo Śródka - brak całkowitego wyeliminowania ruchu pieszych z powierzchni jezdni + 
brak odpowiedniego zgrania sygnalizacji doprowadza do niebezpiecznych sytuacji na 
skrzyżowaniu.  2) Ulica Nowe Zawady (Hollanda) skrzyżowanie z ul. Lechicką i Bałtycką 
(organizacyjna tragedia lewo skrętu z Hollanda w Lechicką! - Inne wymalowanie pasów + 
wydzielenie kierunków trwałymi barierami + likwidacja skrzyżowania Hollanda z magazynami 
UPS)  3) Ul. Obornicka - od Ronda Obornickiego do granicy miasta i dalej do węzła z drogą 
S11 (brak chodników, dróg rowerowych, brak pasów dla pieszych, skrzyżowania bez prawo-
lewo skrętów, jakość nawierzchni drogi tragiczna!) Oraz ulice dochodzące do Obornickiej: 
Kurpińskiego, Jaroczyńskiego, Mateckiego, Omańkowskiej, Szarych Szeregów, Sprzeczna, 
Sucholeska...Itd. 4) Odcinek miejski drogi 92 od przejazdu kolejowego z linią kolejową na 
Poznań- Piła ( okolice ul. Podolańskiej) do skrzyżowania Lechicka z Naramowicką - brak 
elementarnej infrastruktury...Każde skrzyżowanie na tej trasie to inne zagrożenie.  5) 
Skrzyżowanie Lechicka z Naramowicką - każdy, kto mieszka na północy Poznania wie, że ten 
fragment miasta wygląda tragicznie - istny trzeci świat infrastrukturalny...Brak elementarnej 
infrastruktury! Tragiczny stan nawierzchni.  6) Ulica Strzeszyńska na odcinku od ul. Lechickiej 
do Ronda z ulicami Omańkowskiej i Druskienicka. Źle poprowadzona droga rowerowa 
(niebezpieczna dla rowerzystów i innych uczestników ruchu) brak wydzielonych lewo skrętów 
oraz słaba jakość nawierzchni - należy powielić rozwiązania z dalszego odcinka Strzeszyńskiej! 

Gmina Suchy 
Las 

1. Gmina Rokietnica - skrzyżowanie ulic Obornickiej, Pocztowej i Szamotulskiej,  2. Gmina 
Rokietnica - skrzyżowanie (rozwidlenie) ulic Kolejowej i Koszycy 

Gmina Suchy 
Las 

BRAK 
Gmina Suchy 
Las 

Grunwaldzka/Śniadeckich 
Gmina Suchy 
Las 

Hetmańska/28 czerwca 1956 r. 
Gmina Suchy 
Las 

Mieszka I/wyjazd z Os. B. Śmiałego 
Gmina Suchy 
Las 

Objazdy związane z remontami 
Gmina Suchy 
Las 

Obornicka, Mateckiego 
Gmina Suchy 
Las 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Obornicka/Nektarowa (Jelonek) 
Gmina Suchy 
Las 

Opieńskiego/Umultowska  
Gmina Suchy 
Las 

Poznań ul. Obornicka  
Gmina Suchy 
Las 

Rondo Rataje i jego okolice, oraz Rondo Śródka 
Gmina Suchy 
Las 

Rondo Stróżyńskiego 
Gmina Suchy 
Las 

Rondo śródka 
Gmina Suchy 
Las 

Roosvetla, rondo Środka, 
Gmina Suchy 
Las 

Skrzyżowania równorzędne w centrum Poznania - brak znajomości u kierowców zasad ruchu 
na nich.  

Gmina Suchy 
Las 

Skrzyżowania z ulicą Naramowicką (Serbska, Wilczak, Lechicka) ulica Lutycka (tiry) Rondo 
Rataje Rondo Śródka 

Gmina Suchy 
Las 

Skrzyżowanie Strzeszyńska/Sucholeska 
Gmina Suchy 
Las 

Sprzeczna Obornicka (koło wiaduktu) 
Gmina Suchy 
Las 

Suchy Las na granicy z Piątkowem 
Gmina Suchy 
Las 

ul. Mateckiego, ul. Obornicka 
Gmina Suchy 
Las 

ul. Obornicka 
Gmina Suchy 
Las 

Ul. Obornicka  
Gmina Suchy 
Las 

ul. obornicka, al. niepodległości/ul. św. barbary 
Gmina Suchy 
Las 

Ulic Lechicka na wysokości Plazy. Bezsensowny skręt na środku dwupasmowej drogi. 
Ograniczenie prędkości jest tam smutnym żartem (50 km/h).  

Gmina Suchy 
Las 

ulica Obornicka na całej długości,  
Gmina Suchy 
Las 

ulica Obornicka na odcinku rondo-wiadukt i lewo skręty (brak wydzielenia), Małe 
Garbary/Garbary,  Jana Pawła II/Baraniaka 

Gmina Suchy 
Las 

ulica Powstańców Wielkopolskich (wieczorem, nocą -> po wyłączeniu świateł) 
Gmina Suchy 
Las 

Węzeł zachód na s11. 
Gmina Suchy 
Las 

Baraniaka  
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Duże skrzyżowania 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Jeżyce 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Jeżyce 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Kaponiera, rondo Rataje,  
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Kiepski dojazd rowerem z Przeźmierowa wzdłuż ul. Dąbrowskiego (brak ścieżki na docinku 
Przeźmierowo - Smochowice. Kiepska, jakość drogi serwisowej od Smochowic do Ogrodów). 
Zbyt duża liczba skrzyżowań i świateł na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Bukowskiej od ronda w 
Przeźmierowie do ul. Szylinga, absurdy na ścieżce - znaki, słupki, wysokie krawężniki. 
Roślinność wrastająca w drogi i ścieżki rowerowe (zarówno drzewa - zagrożenie dla głowy, 
oczu, jak i rośliny płożące zwężające szerokość ścieżki) 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Niestachowska, Lutycka,  
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Od ronda w Zakrzewie, kierunek Sieroslaw (gmina Tarnowo Podgórne  
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Odcinek DW 307 między węzłem Buk na A2 a węzłem na S11, bardzo duży ruch pojazdów 
ciężarowych na wąskiej drodze, nierespektowanie ograniczeń, uważam, że na tym odcinku 
powinien zostać wprowadzony zakład ruchu pojazdów powyżej 12t. 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Połącznie Dk92 i S11 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Przejścia dla pieszych na drogach dwupasmowych bez sygnalizacji świetlnej  
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Ronda wszystkie 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Rondo Kaponiera 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Rondo Śródka, A2- obwodnica Poznania,  
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Skrzyżowanie drogi 92 z S11 (jadąc w stronę Pniew) - bardzo krótki pas do zjazdu/wjazdu 
z/na S11 Lusówko - ul. Jankowicka - zbyt wysoka prędkość poruszających się tam 
samochodów (ograniczenie do 40 niepilnowane)   

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Szamotulska/Kasztanowa 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Tarnowo Podgórne, skrzyżowanie ulic Cicha i 23 października - brak widoczności, kto wjeżdża 
a kto wyjeżdża z obu stron, podobnie Okrężna i 23 Października 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

ul. Grunwaldzka w Poznaniu 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

ul. Grunwaldzka z ul. Grochowską 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Wszelkie skrzyzowania przy skrecie w prawo kierowca (zielone, zielona strzalka) przecina 
droge jadacego prawidlowo prosto rowerzysty po drodze rowerowej. 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Wysogotowo,ul.Wierzbowa,Batorowska,Skórzewska,Olszynowa 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Wysogotowo,ul.Wierzbowa,Batorowska,Skórzewska,Olszynowa 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

zjady S11 wezeł Tarnowo Pdg zbyt krótkie odcinki  dziury na nawierzchni 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Całe centrum miasta. Inne 

Głogowska skrzyżowania z bocznymi uliczkami, Dąbrowskiego Inne 

Rondo Śródka Inne 

Skrzyżowanie ul. Barska/Rolna - samochody tak parkują, że ograniczają widoczność Inne 

ulica Krakowska (Poznań), tuż przy ulicy Łąkowej Inne 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Wyjazd drogą nr 5 na terenie Komornik Inne 

Buk brak ronda na ul. grodziskiej a Jana Pawła 2 dużo wypadków śmiertelnych w tym miejscu 
oraz brak sygnalizacji świetlnej na ul. św. Rocha a Jana Pawła 2   

Miasto i Gmina 
Buk 

Buk, obwodnica/skrzyżowanie z drogą na Szewce; Buk, ul. Wielkowiejska i św. Rocha 
(samochody jadą za szybko, trudno przejść przez po pasach-choć jest ich dużo); 
Buk/Dobieżyn, ul. Stęszewska 

Miasto i Gmina 
Buk 

Buk: skrzyżowanie obwodnicy z drogą na Szewce. 
Miasto i Gmina 
Buk 

Buk: skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z ul. Grodziską 
Miasto i Gmina 
Buk 

Centrum miasta - okolicach Kaponiery,  
Miasto i Gmina 
Buk 

Centrum Poznania 
Miasto i Gmina 
Buk 

Droga 306 Buk - Stęszew, Skrzyżowanie Buk (obwodnica Jana Pawła II z ul Grodziską - zjazd 
na Szewce oraz Jana Pawła II z Dworcową) w Dobieżynie (Bukowska ze Stęszewską - DW 306 
oraz skrzyżowanie ul Powstańców Wlkp. z Podgórną) 

Miasto i Gmina 
Buk 

Nie znam takich miejsc. 
Miasto i Gmina 
Buk 

Niebezpieczne skrzyżowanie w Buku to: droga na  Szewce przy wyjeździe z ulicy Grodziskiej, 
oraz wyjazd w kierunku biedronki. Wyjazd z Polo marketu na ulicę Dworcową - tam porusza 
się wielu rowerzystów a przez drzewa jest słaba widoczność. 

Miasto i Gmina 
Buk 

Obwodnica Buku (dw 307) 
Miasto i Gmina 
Buk 

Rondo Kaponiera 
Miasto i Gmina 
Buk 

Rondo Rataje 
Miasto i Gmina 
Buk 

Rondo Rataje 
Miasto i Gmina 
Buk 

Skrzyżowanie obwodnicy Buku, ul. Jana Pawła II z drogą na Szewce 
Miasto i Gmina 
Buk 

Skrzyżowanie Obwodnicy z drogą na Szewce 
Miasto i Gmina 
Buk 

Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z ul. Grodziską 
Miasto i Gmina 
Buk 

Al.Niepodleglosci  
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Autostrada A2 - zbyt duży ruch, za mała przepustowość; zakręt na ulicy Fabianowo (czy 
Fabianowskiej, nie pamiętam, okolice Plewisk, choć to jeszcze Poznań), na którym 
samochody mieszkańców parkują po obu stronach drogi skutecznie czyniąc zakręt ślepym 

Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Bałtycka/Gnieźnieńska 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Brak 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Grunwaldzka ulica 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Nie widzę takiego miejsca 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Nie znam takich miejsc. Uciążliwe są przejazdy kolejowe w Kostrzynie. Miasto i Gmina 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Kostrzyn 

Skrzyżowanie ul. Tuleckiej z ul. Poznańską w Siekierkach Wielkich 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Skrzyżowanie w Siekierkach Wielkich ul. Tuleckiej i Kórnickiej 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

ZAKRĘT MIĘDZY PROMNEM A  JAGODNEM. 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Borówiec, ul. Szkolna Poznań, wyjazd z ul. Bukowskiej na ul. Głogowską/Roosevelta 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak chodników. Skrzyżowania bez świateł i ronda. Brak oświetlenia na niektórych ulicach. 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Centrum miasta 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Czołowo/Konarskie - skrzyżowanie ulic Kórnicka, Huby, Długa, Leśna 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Fragment ul. Głuszyna przy OSP Poznań - Głuszyna odcinek ul. Głuszyna od Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Poznaniu do skrzyżowania z ul. Starołęcką Rondo 
Kaponiera Opinie: 3 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Kamionki-Szczytniki ul. Mostowa 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Koninko (ul. Drukarska Magazynowa - przydałoby się rondo), Droga Koninko - Kamionki, 
Sypniewo przez Szczytniki do Koninka 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Koninko, skrzyżowanie Gutenberga / składowa  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Koninko, skrzyżowanie magazynowa/Gutenberga   
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Kórnik Woźniaka 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Kórnik, skrzyżowanie ul. Poznańskiej z drogą wojewódzką nr 434 - obecnie funkcjonuje z 
sygnalizacją świetlną, co nie gwarantuje bezpieczeństwa i zaburza płynność ruchu. 
Rozwiązaniem problemu byłoby rondo (dużego rozmiaru, aby zapewnić płynny ruch także 
autobusów i samochodów ciężarowych). 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Miejski odcinek A2, S11 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Nie mam zdania 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Nie mam zdania - nie zauważyłem szczególnie niebezpiecznego miejsca 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Nie wiem  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

okolice Franowa i Rataj  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Okolice ul. Naramowickiej - Lechicka 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Powinny istnieć trasy rowerowe, lub pasy rowerowe. Mieszkam w Borówcu i natężenie ruchu 
rowerowego jest bardzo duże. Ideałem oczywiście powinna być Holandia, gdzie obok jest pas 
wyznaczony dla rowerów. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Poznańska Borówiec 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Przejazd kolejowy na Starołęce. Miasto i Gmina 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Kórnik 

Przejazd przed rondem starołęka, jadąc od strony Starołęki. 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Przejście dla pieszych w Szczytnikach na ul jeziornej między ul Szczególną a Szczelinką- 
usytuowane za zakrętem tuż ze drzewem 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Ronda oraz obszary, w których wykonuje się remonty drogowe w ciągu dnia 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Rondo Rataje 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Rondo Rataje  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Rondo Rataje i wszystkie skrzyżowania ze światłami, ponieważ wielu kierowców ignoruje 
czerwone światło. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Rondo Rataje- przejście dla pieszych z przystanku tramwajowego w kierunku dworca MPK 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Rondo środka 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Rondo Śródka 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Skrzyżowanie Hetmańska/Rolna. Powinny być tam bariery energochłonne chroniące 
pieszych. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Skrzyżowanie Alei Niepodległości z ul. Libelta „trasa katowicka" od wiaduktów na Hartowie 
do A2 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Skrzyżowanie Górna Wilda-Dolna Wilda-Niedziałkowskiego-Królowej Jadwigi;  skrzyżowanie 
Hetmańska - Rolna; ulica Starołęcka, szczególnie w rejonie skrzyżowania z Forteczną i 
przejazdu kolejowego 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Skrzyżowanie koninko : obok hm :wiadukt nad s11 i ulica drukarska? Dojazd do hm lub 
Arvato. Zdecydowanie powinno być rondo  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Skrzyżowanie ul. Dziennikarskiej w Koninku 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Skrzyżowanie ulic Gutenberga/Magazynowa Gadki 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Skrzyżowanie ulic Magazynowa/ Jana Gutenberga/Telewizyjna w Koninku 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Skrzyżowanie ulicy daszewickiej w Poznaniu na głuszynie  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Skrzyżowanie w Koninku z ulicą Składową  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

skrzyżowanie wierzbięcice / królowej jadwigii  rondo rataje 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Szczytniki skrzyżowanie dróg przy ul. Telewizyjnej. 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Trasa Katowicka 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Trasa Katowicka  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

trasa Katowicka-wszystkie wjazdy, skrzyzowanie ul.Kobylepole/Borówki, rondo Śródka 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Ul Gruszkowa Borówiec gmina Kórnik 
Miasto i Gmina 
Kórnik 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

ul. B. Krzywoustego w obu kierunkach z powodu dziur w jezdni i ogromnego natężenia ruchu 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

ul. Garbary 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Ul. Gluszyna 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Ul.Gluszyna 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Ul.Jeziorna i Mostowa Szczytniki oraz krzyżówka Gutenberga z Magazynową na Gadki 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

ulica Poznańska i Główna w Borówiec i Kamionki 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

węzeł Krzesiny na S11 a A2 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Wjazd na przystanek kolejowy w m. Gądki 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

zakręt przy stodołach w Kamionkach przed Szczytnikami 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Zakręty na ulicy telewizyjnej w Koninku, wąska droga, dziurawe pobocza 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Zjazdy/wjazdy Katowicka, ul. Głuszyna 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Aleje niepodleglosci, ulice przy starym browarze 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Brak 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Cała poznańska od starołeki do czapur, rowerzyści, mimo ścieżki rowerowej, jadą po drodze. 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Daszewice 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Dąbrówka-Poznań brak drogi rowerowej; Radzewice - Rogalin - Puszczykowo również brak 
drogi rowerowej; w Poznaniu większość dużych skrzyżowań nie jest przystosowana dla 
rowerów 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Droga 430 na odcinku przy budowie nowego wiaduktu - nie wyznaczono bezpiecznego pada 
dla pieszych i rowerzystów 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Droga 430 Poznań-Mosina 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Droga 430 w stronę Poznania (Mosina/Puszczykowo) - brak drogi rowerowej, skrzyżowanie 
na ulicy Piotra Mocka w Mosinie (DW431), brak drogi rowerowej na drodze wojewódzkiej 
431 (Puszczykowo do mostu w Rogalinku) 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Droga nr 431 w okolicach Czołowa.  Przejdzie dla pieszych w okolicy Mościenicy 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Głuszyna 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Miejscowość Czapury ul.Poznańska brak chodnika wzdłuż ruchliwej ulicy.  
Miasto i Gmina 
Mosina 

Mosina - droga rowerowa - brak bezpieczeństwa droga Mosina - Puszczykówko ulica 
Rzeczypospolitej. Brak połączenia łatwego z innymi drogami rowerowymi, jeśli istnieją, 
konieczność współdzielenia tras z chodnikami. Często przekraczanie dozwolonej prędkości 
przez samochody na wspomnianej trasie (ograniczenie do 40 - jadą ok 100km/h). Szosa 
Poznańska w Mosinie: przejście z barierkami tuż za rondem w kierunku Poznania- brak 

Miasto i Gmina 
Mosina 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

widoczności, często dochodzi do różnych kolizji - powinny być światła. Kierowcy często chcą 
przepuszczać pieszych na siłę- nie zwracając uwagi na fakt, że z na przeciwka jedzie inny 
samochód, narażając przy tym pieszych.Szosa poznańska trasa Mosina - Poznań - często 
dochodzi do wymijania na linii ciągłej, tuż przy zakrętach. Brak kontroli policji, brak 
prędkościomierzy - jest to problem, na tej trasie często dochodzi do wypadków. Trasa 
Mosina - Jeziory: nagminne przekraczanie prędkości, brak kontroli. Bardzo niebezpieczna 
trasa ( w środku lasu!). 

Mosina, skrzyżowanie Wawrzyniaka/Leszczyńska - Mostowa/Śremska 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Obwodnica Kórnika 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Odcinek drogi krajowej 431 (między rondem w Mościenicy a zjazdem do Czołowa) 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Poznań - skrzyżowanie ulic Królowej Jadwigi z drogą dębińską. 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Przejazd kolejowy na starołęce jak i cały odcinek starołęckiej aż do rozjazdu przy figurce 
Miasto i Gmina 
Mosina 

PRZEJAZD KOLEJOWY POZNAŃ-STAROŁĘKA, SKRZYŻOWANIE Z ULICĄ KSIĄŻĘCĄ.  BARDZO 
TRUDNO PRZEJECHAĆ PRZEZ PRZEJAZD, JADĄC Z CZAPUR, BO ULICA KSIĄŻĘCA MA 
PIERWSZEŃSTWO, A DODATKOWO ROGATKI CZĘSTO ZAMYKAJĄ SIĘ PRZED NOSEM. TRZEBA 
UWAŻAĆ NA TRZY PUNKTY NA RAZ. (AUTA JADĄCE STAROŁĘCKĄ W KIERUNKU ULICY 
KSIĄŻĘCEJ, ROGATKI NA PRZEJEŹDZIE I AUTA JADĄCE Z ULICY KSIĄŻĘCEJ). 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Przejścia dla pieszych - w centrum, splot dróg i przejazd kolejowy Starołęka, skrzyżowanie 
Leszczyńska i Śremska w Mosina.  

Miasto i Gmina 
Mosina 

Rogalinek most na Warcie 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Ronda w Poznaniu np. rataje śródka 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Rondo Rataje i Śródka, przejazd przez tory tramwajowe na Starołęckiej, kiepski stan jezdni na 
odcinku Starołęckiej przy pętli autobusowej 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Rondo Śródka, Rondo Rataje 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Staroleka wielka 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Starołęcka/Głuszyna 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Święty Marcin 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Trasa Mieczewo-Kórnik 
Miasto i Gmina 
Mosina 

trasa z Rogalinka do Mosiny - szczególnie niebezpieczna dla ruchu rowerowego, który jest tu 
spory 

Miasto i Gmina 
Mosina 

ul. Starołęcka 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Ulica Starołęcka od ronda Starołęka do pętli tramwajowej. Droga wojewódzka z Mosiny do 
Poznania (ale widać znaczną poprawę). 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Węzeł autostradowy w Luboniu 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Bardzo niebezpieczny jest w tej chwili system sterowania sygnalizacją w mieście: na 
krzyżówce zapala się zielone i podczas dojeżdżania do następnego skrzyżowania od razu 
zapala się czerwone. Stwarza to zagrożenie stłuczką w tył samochodu oraz jest bardzo nie 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

ekologiczne!!!. Brak tzw. "zielonej fali w całym Poznaniu. Jazda po mieście jest szarpana i nie 
płynna. 

Brak 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Brak 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Brak ścieżki rowerowej, chodnika pomiędzy Murowaną Gośliną a Bolechowem ul. Poznańska 
oraz Murowana Goślina od obwodnicy 196 do Bolechowa przez Szlachęcin. 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Droga powiatowa Bolechowo - Poznań, odcinek Biedrusko - Radojewo i dalej Naramowicka 
lub Morasko. Brak Drogi Dla Rowerów, co tworzy codziennie mnóstwo niebezpiecznych 
sytuacji. 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Droga powiatowa Poznań - Biedrusko, dosyć wąska droga ze sporym ruchem 
samochodowym, a brakiem pobocza czy ścieżki rowerowej dla rowerzystów. 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Droga przez Biedrusko 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Droga Radojewo-Biedrusko - droga jest zbyt wąska, brak ścieżki rowerowej oraz Bolechowo 
(Fabryka Solaris) - Zielone Wzgórza - droga jest w fatalnym stanie technicznym, brak ścieżki 
rowerowej od Liceum Ogólnokształcącego.   

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Koziegłowy - skrzyżowanie ulicy Gdyńskiej i Poznańskiej 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

odcinek Murowana Goślina  -Bolechowo-Osiedle / Biedrusko-Naramowice / Czerwonak - 
Owińska / Rondo Śródka i Rataje // Nowy Dworzec Poznań Główny - szczególnie dla 
przyjezdnych  trudny układ, numeracja peronów nielogiczna. Jestem za tym, aby budynek 
starego dworca odzyskał swoją bazową funkcję. 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Poznań -Gdyńska/Bałtycka, droga wjazdowa do Poznania od strony Czerwonaka, 
Mateckiego/Stróżyńskiego 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Promnice - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów między ulicami Północną i 
Południową (obszar zabudowany, ale samochody jadą często pow. 70km/h i nie 
przepuszczają pieszych). 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Rondo Śródka w kierunku ul. Jana Pawła II po stronie stacji benzynowej, ze względu na 
przejście dla pieszych. Piesi przechodzą na czerwonym świetle, w efekcie, czego kierowca 
musi zachować szczególną ostrożność podczas przejazdu w tym miejscu na zielonym świetle. 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Rondo Śródka w Poznaniu, rondo Rataje w Poznaniu 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

ul. Naramowicka, Jeżyce, rondo kaponiera, 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Bogdanowo, Ocieszyn, Chludowo 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Brak 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Ciąg DK 11 przez całe miasto Oborniki 
Miasto i Gmina 
Oborniki 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Dąbrowskiego,  
Miasto i Gmina 
Oborniki 

DK 11 skrzyżowanie Chludowo/goleczewo 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Droga krajowa nr 11 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Droga nr. 11 i wszystkie skrzyżowania, bo po godzinie 20: 00 wszyscy prawie nie zwracają 
uwagi na czerwone światła i skręcają na prawo skrętach i lewo. 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Jednojezdniowe drogi krajowe i wojewódzkie, a dla rowerzystów i pieszych każdy przypadek 
wspólnego korzystania z jezdni z pojazdami silnikowymi 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Mateckiego/Morasko, Mateckiego/Obornicka 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Niebezpieczne zjazdy z DW178 w stronę Dąbrówki Leśnej, ul. Gajowa i od strony Dąbrówki 
Leśnej na "Małą Obwodnicę Obornik"- miejscowość Rudki 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Oborniki ul. Czarnkowska/ ul. Szymańskiego 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Oborniki: ul. Gołaszyńska, wąska droga i brak pobocza; Poznań: ul. Bukowska, przy MTP. 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Pętla OGRODY - Dąbrowskiego i Szpitalna oraz Nowina = nierówna nawierzchnia jezdni i 
chodników 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Przejście dla pieszych w Bogdanowie przed drogę krajową nr 11 naprzeciwko restauracji 
Culinaria 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Szamotulski z drogą nr 11 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Ul. Czarnkowska 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Ul.28 czerwca 1956 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Winogrady 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Żeromskiego-Ogrodowa   
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Droga krajowa nr 5 (Poznań - Pobiedziska) 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Na ta chwile nic nie przygodzi mi do głowy 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Ronda Starołęka, Rataje i Śródka. 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Rondo Śródka i Małe Garbary 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Skrzyżowanie Grunwaldzka/Matejki,   
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Skrzyżowanie ulic Szkolnej i Ogrodowej w Biskupicach z uwagi na fatalną widoczność dla 
wyjeżdżających z ulicy Szkolnej. 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

trasa Pobiedziska- Poznań (brak ścieżek rowerowych  lub bezpiecznego pobocza) 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

węzeł autostradowy Krzesiny  
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

wyjazd z ulicy Barcińskiej gmina Swarzędz, brak ścieżek rowerowych wzdłuż drogi Jerzykowo 
- Kobylnica, obecny pas wzdłuż drogi jest bardzo niebezpieczny 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Biedrusko (podczas wypadku nie ma możliwości objazdu w kierunku g. Murowana Goślina 
itp. jedyną alternatywą jest powrót do Poznania, co przyczynia się do straty czasu). 

Miasto i Gmina 
Skoki 

Brak ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 196 od Wiatrowa w kierunku Poznania 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Brak uwag 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Koziegłowy 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Poznań, Most Bolesława Chrobrego, przejście dla pieszych ( 
https://www.google.pl/maps/place/52°24'35.5"N+16°56'38.9"E/@52.4099803,16.9426848,1
6.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d52.409858!4d16.944136 ) 

Miasto i Gmina 
Skoki 

Rondo Śródka 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Rondo Śródka 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Skoki - Ciastowicza - Wągrowiecka 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Skoki- brak ścieżek rowerowych wzdłuż obwodnicy oraz drogo wojewódzkiej 196, mało 
miejsc do parkowania 

Miasto i Gmina 
Skoki 

w Skokach ulica Antoniewska, na wysokości ul. Topolej w kierunku Antoniewa brakuje  
chodników i pobocza oraz odcinek drogi wojewódzkiej 196 pomiędzy Sławą Wielkopolską a 
Skokami i na obwodnicy miasta brak ścieżki rowerowej  

Miasto i Gmina 
Skoki 

Cały Stęszew jest potwornie niebezpieczny dla rowerzystów. W mieście nie ma ANI JEDNEJ 
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ. Jest 100 metrów ścieżki pieszo-rowerowej i to wszystko. Na dodatek 
niebezpiecznej, bo zaraz obok krawężnika jest uskok 0,5 metra i płot. Władze miasta NIC NIE 
ROBIĄ, JEŚLI CHODZI O POPRAWIENIE INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ 

Miasto i Gmina 
Stęszew 

Droga dojazdowa do miejscowości Trzebaw - zbyt wąska. 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Droga powiatowa Skrzynki (gm. Steszew) - Dopiewo 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Droga Stęszew-Buk 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Droga wojewódzka Buk-Stęszew, droga wojewódzka Stęszew-Strykowo. 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Komorniki cały ciąg głównej drogi. Skrzyżowanie Głogowska/Hetmańska. 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Komorniki, Stęszew 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Nie wiem 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Niemalże każda droga z więcej niż jednym pasem ruchu.  
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Poznań 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Rondo kaponiera 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Skrzyżowanie DK nr 5 z ulicą Narutowicza w Stęszewie 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Skrzyżowanie DK5 z DW32 
Miasto i Gmina 
Stęszew 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Skrzyżowanie dróg ul. Grodziska, Szewce Opalenica 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Stęszew ul kościańska/ul błonie 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Stęszew, skrzyżowanie Kościańska i Błonie  
Miasto i Gmina 
Stęszew 

1. Ulica Średzka w Swarzędzu- odcinek od Zalasewa do skrzyżowania z ulicą Olszynową 
(Rabowice) - brak chodnika zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Bardzo duży ruch 
pieszych ze względu na zwiększenie ilości mieszkańców w tym regionie  2. Rabowice- 
skrzyżowanie Olszynowa/Średzka- bardzo zła widoczność, źle ustawione (lub za mała ilość) 
zamontowanych "luster"  3. Rabowice- ulica Olszynowa- brak oświetlenia i chodnika wzdłuż 
ul. Olszynowej od skrzyżowania z ulicą Średzką. Zwiększony ruch pieszych (nowo powstałe 
osiedle) i całkowity brak widoczności ruchu pieszych w godzinach wieczornych/nocnych  4. 
Brak ścieżki rowerowej od Węzła Antoninek do Poznania wzdłuż ulicy Bałtyckiej- ścieżka 
rowerowa kończy się na skrzyżowaniu w okolicach Spalarni. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Bałtycka(odcinek antoninek syrenia) brak ścieżki rowerowej oraz utwardzonego szerokiego 
pobocza, teren całe gminy Swarzędz  

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Bałtycka/Gdyńska - to jest kluczowe miejsce dla całego ruchu aut w płn.- wsch. części miasta. 
Obwodnica, która powinna spełniać zadania obwodnicy (nie ma innej możliwości przejazdu w 
tych kierunkach oprócz Warszawskiej) nie spełnia ich. Płynność, płynność, płynność przejazdu 
tak wyglądają małe obwodnice w większości miast w Europie. Obwodnica mała czy duża (np. 
Berliner Ring) powinna charakteryzować się płynnym przejazdem. Niestety tam się ciągle 
stoi. To samo na innych skrzyżowaniach Bałtycka, Lechicka, Lutycka. To powoduje zmianę 
ruchu kierowców na Warszawską (ok. 10 minut szybciej jadąc ze Swarzędza do mostu Lecha). 
To się przekłada na korek na Śródce, Ratajach, blokada Wyszyńskiego, Garbary itd. Być może 
rozwiązanie kosztowne, ale skuteczne to małe wiadukty tak jak w Warszawie np. ul. 
Marynarska. Może wystarczy regulacja płynności ruchu. Dodatkowo dokończenie drugich 
pasów na Lechickiej. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Centrum 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Gruszczyn skrzyżowanie ulicy Katarzyński i ulicy  Swarzędzkiej, okolice dworca PKP Kobylnica 
- przesiadka na autobus  

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Kierując się drogą 92 z Poznania do Wrześni zjazd na pas do lewoskrętu w miejscowości 
Paczkowo jest za krótki i pojazdy zatrzymują się na pasie lewym, co jest przyczyną częstych 
kolizji w tym miejscu 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Kobylepole 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Kobylepole 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Kobylnica, ul. Poznańska, Gruszczyn, ul. Swarzędzka  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Królowej Jadwigi - Półwiejska - Górna Wilda 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Most Dworcowy i ulica Matyi, Grunwaldzka, ciąg Estkowskiego i Wyszyńskiego - wszystkie 
lokalizacje ze względu na szybki ruch samochodów (szerokie pasy) i brak możliwości jechania 
rowerem poza jezdnią 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Naramowicka / Serbska 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Nie mam takiego miejsca Miasto i Gmina 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Swarzędz 

niestachowska, wawrzyńca, rondo śródka i rateje 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Nowe rondo na Szczepankowie, skrzyżowanie Naramowicka/Lechicka,  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Paczkowo, łuk przy dworcu pkp 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Paczkowo-ulica Średzka, brak chodnika i drogi rowerowej przy bardzo wąskiej drodze 
powiatowej (ulica Średzka) i natężeniu ruchu stwarza duże zagrożenie zarówno dla pieszych i 
rowerzystów, jaki dla mijających się samochodów.  

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Przejazd Kobylnica-Gruszczyn, Swarzędz - jest bardzo niebezpiecznie. Wyjazdy z Gruszczyna 
na drogę główną są wręcz straszne. Strach, strach, strach... 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Przejazdy kolejowe na trasie, przejścia dla pieszych 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Przystanek Gruszczyn Katarzyńska 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rolna/Hetmańska 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo rataje 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo rataje 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo Rataje 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo Rataje  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo rataje  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo Sródka 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo Starołęka, rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego, 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo środka 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo Środka  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo Śródka 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo śródka oraz skrzyżowanie przy AWF 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo Śródka, okolice pl. Wiosny Ludów, przejazdy kolejowe bez zapór, Królowej Jadwigi 
koło AWF, ul. Cegielskiego 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rondo Śródka, Rondo Kaponiera (bardzo niebezpieczny nowy układ dróg rowerowych!), 
Ścieżka rowerowa w ul. Kazimierza Wielkiego (błędne oznakowanie w okolicy skrzyżowania z 
Mostową) 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Skrzyżowanie kirkora i poznańska w swarzędzu 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Skrzyżowanie Garbary 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Skrzyżowanie główne w Paczkowie. Wyjazd na 92 od strony Sokolnik - słaba widoczność. Miasto i Gmina 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Lewoskręt od strony Poznania- za krótki mimo ze jest możliwość poszerzenia. Swarzędz 

Skrzyżowanie Grunwaldzkiej ze Śniadeckich; skrzyżowanie Garbar z Estkowskiego; ścieżka 
rowerowa wzdłuż Starego Browaru, szczególnie w miejscu gdzie jest zwężenie;  

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Skrzyżowanie transportowa-borówki, rondo rataje,  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Swarzedz, poznańska-polna 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Swarzędz skrzyżowanie ul. Kórnicka/Graniczna 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Swarzędz ul. Polna wyjazd z Lidla 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Swarzędz ul. Polna z drogą 92, Poznań ul Naramowicka ,  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Swarzędz, ulica Szumana przy przedszkolu i przejściu dla pieszych - notoryczne wyprzedzanie 
na psach tych, którzy jadą przepisowo tzn. ok 40 km/h 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Trasa r. Śródka - Garbary 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Tryszczyn skrzyżowanie Swarzedzka z Katarzynska 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

ul. abp Baraniaka i Dymka 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

ul. katarzyńska/swarzędzka Gruszczyn 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

ul.Paderewskiego- brak chodnika, ul. Mokra- dojście do osiedla- brak chodnika. 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Ulica Gnieźnieńska, zwłaszcza odcinek od cmentarza Miłostowo do skrzyżowania z ulicą 
Bałtycką. Brak pobocza, chodnika, drogi rowerowej. Ulica jest wąska, a jeździ po niej dużo 
samochodów osobowych i dostawczych. Pieszy lub rowerzysta musi poruszać się po ulicy. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Ulica Poznańska 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

W Swarzedzu skrzyzowanie ul. Polna/ul. Poznanska, skrzyzowanie ul. Kornicka/ul. Graniczna, 
ul. Kupiecka 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Wszystkie drogi równoległe z drogami rowerowymi ze względu na rowerzystów nie 
korzystających z dróg dla nich przeznaczonych 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Wyjazd z Bogucina na ul. Bałtycką w lewo (w stronę Swarzędza) 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Zakręt przy ul. Browarnej w Poznaniu, przy Młyńskim Kole 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Kaponiera 
Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Skrzyżowanie Umultowska x Opieńskiego Skrzyżowanie Umultowska x Dzięgielowa 
Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Skrzyżowanie: Juraszów - Lutycka 
Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Tereny przy szkołach w Szamotułach 
Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Niedostateczna ilość i zła jakość dróg rowerowych w Gminie Śrem! 
Miasto i Gmina 
Śrem 

Rondo Rataje 
Miasto i Gmina 
Śrem 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Śrem - skrzyżowanie ulic Kilińskiego-Nowowiejskiego, Grunwaldzka-Zamenhofa-1 Maja, 
Grunwaldzka-Staszica, Gostyńska-Staszica, Sikorskiego-Solidarności, Most 23 Stycznia 

Miasto i Gmina 
Śrem 

Śrem, skrzyżowanie ul. Gostyńskiej z obwodnicą miasta (drogą 434) oraz skrzyżowanie 
obwodnica miasta (droga 434) z ul. Rolną 

Miasto i Gmina 
Śrem 

Śrem, skrzyżowanie ulic Staszica oraz Gostyńska 
Miasto i Gmina 
Śrem 

Trasa katowicka - z powodu kierowców/prędkość i brak rozwagi 
Miasto i Gmina 
Śrem 

ul. Gostyńska, droga przelotowa przez Czmoń 
Miasto i Gmina 
Śrem 

- Luboń, ul. Kościuszki - wyjazd z parkingu spod bloku 57 - Poznań, skrzyżowanie ul.Opolskiej i 
ul.Jałowcowej  

Miasto Luboń 

28 czerwca/Hetmańska jak nie działa sygnalizacja świetlna, co się dość często zdarza Miasto Luboń 

A2 na całej długości - to nie jest autostrada! Miasto Luboń 

Awf  Miasto Luboń 

Centrum Poznania. Miasto Luboń 

Dziadoszańska Miasto Luboń 

Głogowska, grunwaldzka, królowej Jadwigi  Miasto Luboń 

Królowej Jadwigi, półwiejskia, awf Miasto Luboń 

Królowej Jadwigi, Śródka i Baraniaka,  Miasto Luboń 

Luboń fabryczna a dworcowa brak sygnalizacji świetlnej Miasto Luboń 

Luboń Skrzyżowanie Żabikowska Pułaskiego, Wiadukt Luboń nad autostradą Miasto Luboń 

Luboń większość skrzyżowań, brak ścieżek rowerowych w mieście Miasto Luboń 

Luboń zjazd a autostrady na Dębiecką/Armii Poznań, Luboń skrzyżowanie Armii 
Poznań/Romana Maya 

Miasto Luboń 

Luboń zjazd a autostrady na Dębiecką/Armii Poznań, Luboń skrzyżowanie Armii 
Poznań/Romana Maya 

Miasto Luboń 

Odcinek autostrady A2 wykorzystywanej, jako obwodnica Poznania odcinek drogi 
wojewódzkiej DW430 z Poznania do Mosiny - skrzyżowanie ulic Armii Poznań, Powstańców 
Wielkopolskich a Dąbrowskiego w Luboniu 

Miasto Luboń 

Ogrody, centrum miasta Miasto Luboń 

Poznań dolna wilda zwężenie jezdni do jednego pasa na wysokości ulicy czechosłowackiej Miasto Luboń 

Przejazd kolejowy na Dębcu utrudnienia w przejeździe autem w obie strony opolskiej 
spowodowane źle usytuowanym przejściem dla pieszych przy samych rogatkach - bardzo 
ruchliwym oraz podporządkowanym skrętem ul. opolska   

Miasto Luboń 

Przejście dla pieszych kochanowskiego-poznanśka, 3 pasy ruchu, kierowcy nie przestrzegają 
limitu prędkości 

Miasto Luboń 

Przejście przez tory na Dębcu między pętlami autobusów i tramwajów ul. Opolska Poznań Miasto Luboń 

Rondo Rataje, rondo Skubiszewskiego Miasto Luboń 

Rondo Sródka, Rondo Rataje Miasto Luboń 

Skrzyżowanie Armii Poznań i Dębieckiej w Luboniu przy wyłączonej sygnalizacji. Poniżej 
zaznaczyłem 1 przy promowaniu ruchu rowerowego i budowy ścieżek dla tego, że rowerzyści 
z nich nie korzystają lub robią to nieliczni, np. DW 430 na wysokości Łęczycy, czy ul. 
Poznańska/Polna w Luboniu.  

Miasto Luboń 

Skrzyżowanie Buczka, zabikowska, targowa w Luboniu  Miasto Luboń 

Skrzyżowanie opłotki z Wandy maliborskiej (niedaleko stacji CNG) Miasto Luboń 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Skrzyżowanie Pułaskiego i Jana Kochanowskiego w Luboniu ze względu na pieszych, 
skrzyżowanie Ogrodowej i 1 Maja w Luboniu ze względu na brak szczególnego oznakowania 
pierwszeństwa na tych drogach - osoby poruszające się Ogrodową wymuszają pierwszeństwo 
na jadących droga główną skręcających w 1 Maja. 

Miasto Luboń 

Skrzyżowanie Roosevelta/Fredry Miasto Luboń 

Skrzyżowanie ul. Kolejowa/Fabianowska, skrzyżowanie ul. Fabianowska/Polna/Szkolna Miasto Luboń 

Ul. Dębiecka w Luboniu Miasto Luboń 

ul.Dębiecka w Luboniu przy wiadukcie w kierunku wjazdu do Factory Miasto Luboń 

ulica 28 czerwca od strony Lidla przy wylocie na Luboń. Częste przejścia, bardzo zła 
nawierzchnia 

Miasto Luboń 

Ulica grunwaldzka,  Miasto Luboń 

Wszystkie ronda w Poznaniu  Miasto Luboń 

- skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Kościelnej - brak świateł  Miasto Poznań 

- Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego (przed remontem) - Skrzyżowanie ulic 
Słowiańskiej i Piątkowskiej 

Miasto Poznań 

(1) skrzyżowania, na których widoczność podczas skrętu w lewo jest ograniczona np. przez 
przystanek (barierki) - przykłady lewoskrętów: Głogowska->Berwińskiego, Grunwaldzka-
>Szylinga, Grunwaldzka->Matejki, (2) tolerowanie parkowania w obrębie skrzyżowań i miejsc 
dla pieszych ogranicza widoczność z punktu widzenia kierowcy i naraża pieszych na ryzyko - 
przykłady ul. Jarochowskiego między Chociszewskiego a Wyspiańskiego, ul. Marcelińska na 
krótkim jednokierunkowym odcinku przy Grunwaldzkiej, Marcelińska przy skrzyżowaniu z 
Polną, (3) niedbałe oznakowanie poziome ulic - przykład ul. Roosevelta między Bałtykiem a 
mostem Dworcowym w obu kierunkach - na jezdni widoczne są trzy zestawy oznakowania 
poziomego, kierowcy jadą przez to "na pamięć" zamiast sugerować się oznakowaniem 

Miasto Poznań 

1. Dla pieszych: przejście dla pieszych na ul. Murawa na wysokości ul. Hercena. 2. Dla 
rowerzystów: ul. Pułaskiego: odcinek od ul. Mieszka I do al. Wielkopolskiej - duży ruch 
samochodowy, dla własnego bezpieczeństwa jeżdżę nielegalnie chodnikiem, który jest wąski 
i/lub zastawiony zaparkowanymi autami. 3. Dla pieszych: tory tramwajowe na ul. Fredry - 
podniesiony asfalt - upadek grozi potłuczeniem i zdarciem skóry (blizny mam do dziś). 4. Brak 
przejść dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Libelta z al. Niepodległości - usprawniłoby to ruch 
pieszo-rowerowy na tych przejściach, zważywszy, że pasy są tutaj szerokie. 

Miasto Poznań 

1. Komorniki - skrzyżowanie ul.Poznańskiej z Daimlera (fotoradar na światłach powoduje 
nieprzewidziane i bardzo niebezpieczne sytuacje jak awaryjne hamowanie zarówno dla osoby 
przed nami jak i za nami jadącej)  2. Rowerzyści, którzy poruszają się po drogach pomimo 
biegnących przy nich ścieżkach rowerowych - nikt z tym nic nie robi a rowerzysta czuje się 
bezkarny, (bo ma rower typu kolarzówka i nie podoba mu się jazda ścieżką rowerową) 

Miasto Poznań 

1. Poznań - Rondo Śródka (barierki zasłaniają widok przy lewoskrętach)  2. Poznań - 
skrzyżowanie ul. Poznańskiej / Libelta / Roosevelta / Pułaskiego - od strony ul. Poznańskiej w 
ul. Pułaskiego nienaturalny wjazd między samochody jadące w przeciwnym kierunku po obu 
stronach, za skrętem tory tramwajowe ze słabą widocznością tramwaju jadącego od strony 
ul. Roosevelta i następnie dodatkowo przejście dla pieszych (zatrzymanie przed pasami 
blokuje tramwaje). 

Miasto Poznań 

1. Przejście dla pieszych/rowerów przy ul. Marcelińskiej między ul. Kolorową i Śnierzawską  2. 
Ul. Przybyszewskiego na wysokości ul. Szamarzewskiego i dalej do Żeromskiego  3. Most 
Dworcowy - brak ścieżki rowerowej, a jechanie ulicą na tym odcinku jest bardzo 
niebezpieczne ze względu na duży ruch - duże ryzyko potrącenia i brak możliwości zjechania 
na pobocze 

Miasto Poznań 

1. Rondo Rataje  2. Skrzyżowanie Garbary - Estkowskiego  2. Organizacja ruchu na Jeżycach Miasto Poznań 

1. Skrzyżowanie Polskiej i Bukowskiej. Odcinek dla rowerzystów, gdzie kierowcy skręcają w Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

prawo na strzałce z Polskiej.  2. Cała ulica Kraszewskiego.  3. Ulica Dąbrowskiego od 
Żeromskiego/Niestachowskiej do Mostu Teatralnego.  4. Ul. 28 czerwca 1956.  5. Górna 
Wilda.  6. Głogowska,  7. Roosevelta.  8. Most dworcowy. 

1. Ulica Solna i jej kontynuacje (Wolnica, Małe Garbary) ze względu na duże natężenie ruchu 
są niebezpieczne dla rowerzystów, alternatywą może być poprawa i kontynuacja istniejących 
kontrapasów rowerowych wzdłuż ulicy Nowowiejskiego oraz utworzenie dodatkowych 
pasów ruchu dla rowerów na wysokości ulicy Przepadek (istniejącą alternatywą jest jazda 
chodnikiem z dopuszczonym ruchem rowerowym, gdzie jazda tamtędy może być 
niebezpieczna także dla pieszych ze względu na bardzo nierówną nawierzchnię płyt 
chodnikowych)  2. Drogi rowerowe wzdłuż ulicy Bukowskiej na odcinku szpitala przy Polnej 
do MTP. Droga rowerowa nie jest wydzielona od ruchu pieszych, przez co często zdarzają się 
tam kolizje rowerzysta-pieszy. Droga rowerowa na wysokości szpitala kończy się płotem, a 
przejście jest bardzo wąskie i nie widać, co znajduje się po drugiej stronie. Dodatkowo drogi 
rowerowe po dwóch stronach ulicy są jednokierunkowe, a wielu rowerzystów nie zwraca 
uwagi na oznakowania i jeżdżą w dwóch kierunkach (prawdopodobnie ze względu na to, że 
drogi rowerowe z kierunku ulicy Polskiej do Polnej są w większości przypadków 
dwukierunkowe). 

Miasto Poznań 

28 czerwca 1956 r. - stan nawierzchni i torowiska bardzo niebezpieczny dla rowerzystów 
(nagłe uskoki, bruk...) 

Miasto Poznań 

Al. Niepodległości Miasto Poznań 

Al. Niepodległości w Poznaniu - brak ścieżki rowerowej, ul. Lutycka - zły stan nawierzchni od 
Ronda Obornickiego do przejazdu kolejowego (linia Poznań - Piła) 

Miasto Poznań 

Al. niepodległości/solna; opolska/świerczewska Miasto Poznań 

Al. Wielkopolska / pułaskiego Miasto Poznań 

Aleje Niepodległości, skrzyżowanie Matyji/ Górna Wilda, Most Dworcowy, skrzyżowanie 
Roosevelta/Most dworcowy 

Miasto Poznań 

Aleje Niepodległości, skrzyżowanie przy starym dworcu PKP Miasto Poznań 

Aleje Solidarności, Garbary Miasto Poznań 

Autostrada, R. Śródka, Krzywoustego, R. Rataje  Miasto Poznań 

Baraniaka / Jana Pawła II Miasto Poznań 

Baraniaka/Jana Pawła Miasto Poznań 

Baraniaka/Jana Pawła Miasto Poznań 

Baraniaka/Jana Pawła II;  Miasto Poznań 

Baraniaka/JP II Miasto Poznań 

Baraniaka-Jana Pawła II, rondo Śródka Miasto Poznań 

Bez uwag  Miasto Poznań 

Bezpieczeństwo ruchu to bardzo szerokie pojęcie, np. bezpieczeństwo ruchu dla kierowcy 
może oznaczać pogorszenie bezpieczeństwa ruchu dla rowerzysty. 

Miasto Poznań 

Brak Miasto Poznań 

Brak Miasto Poznań 

Brak drogi rowerowej w ciągu ulicy Warszawskiej Miasto Poznań 

Brak ścieżki rowerowej na ulicy Grunwaldzkiej oraz Matyi Miasto Poznań 

Brak ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Głogowskiej. Miasto Poznań 

Brak wydzielonych i bezpiecznych dróg rowerowych wzdłuż wielu ciągów: Głogowska, 
śródmiejska część Grunwaldzkiej, Królowej Jadwigi, Garbary / pozostały fragment Mostowej, 
Wyszyńskiego - Solna. Ich budowa / wydzielenie może odbyć się kosztem zwężenia pasów 

Miasto Poznań 



Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania  
na lata 2016-2025 

51 
 

Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

ruchu.  

Bukowska / Szylinga, Bukowska / Polna,  Miasto Poznań 

Bukowska- bułgarska Miasto Poznań 

Bukowska/Przybyszewskiego Miasto Poznań 

Bukowska/Przybyszewskiego; szamotulska/Szamarzewskiego Miasto Poznań 

Cały obszar Wildy jest całkowicie nieprzystosowany dla rowerzystów. Piesi z uwagi na brak 
strefy parkowania, niemożność uporządkowania parkowania na chodnikach oraz kompletna 
nieaktywność SM nie są w stanie poruszać się wygodnie po chodnikach. Duże skrzyżowania 
(G. Wilda i Królowej Jadwigi, Krakowska i Polwiejska są niedostosowane do potrzeb dużej 
ilości pieszych) są zbyt samochodo-centryczne a Policja nie potrafi/nie chce wyegzekwować 
przepisów ruchu drogowego. 

Miasto Poznań 

CAŁA Głogowska (czy nie można by było chociaż na tym szerokim chodniku wymalować pasu 
dla rowerów (Policja wstawia mandaty, a wiemy jak wygląda prędkość jazdy kierowców na 
tej ulicy, wrrrr)   ul. Kraszewskiego,  Dąbrowskiego: fragment od Żeromskiego do Mostu 
Teatralnego,   Grunwaldzka od skrzyżowania Grunwaldzka z Grochowską w stronę Bałtyku,  
Królowej Jadwigi - wszędzie tam gdzie nie ma wyznaczonej przestrzeni dla rowerów. 

Miasto Poznań 

Cała ul 23 Lutego i okolice Placu Cyryla Ratajskiego. Niby strefa 30, gęsta zabudowa, sporo 
pieszych i rowerzystów a nawet radiowozy z pobliskiej komendy do przepisów się nie stosują. 

Miasto Poznań 

Cała ulica Obornicka Miasto Poznań 

Całe centrum miasta, okolice Kaponiery Miasto Poznań 

Całe centrum miasta, szczególnie w odniesieniu do ruchu rowerowego Miasto Poznań 

Cały Łazarz, a wyszczególniając: na mojej trasie do pracy jest to ul. Głogowska oraz Most 
Dworcowy. Oba miejsca nie są dostosowane do ruchu rowerowego. Samochody jeżdżą 
jezdnią z dużą prędkością a rowerzysta jest dla nich przeszkodą i problemem. Bardzo łatwo 
tam o wypadek. Dodatkowo na ul. Głogowskiej dochodzą koleiny i studzienki. 

Miasto Poznań 

Centrum miasta  Miasto Poznań 

Centrum Poznania Miasto Poznań 

Chartowo/Piasnicka Miasto Poznań 

Chociszewskiego/Kasprzaka Miasto Poznań 

Ciąg - rondo kaponiera/bukowska/most dworcowy w kierunku na górczyn Miasto Poznań 

Ciąg ulic II ramy + duże wylotówki: duże natężenie ruchu, brak przestrzegania ograniczeń 
prędkości, wariaci jadący 100-120km/h na Hetmańskiej to norma. 

Miasto Poznań 

Ciąg ulic Kobylepole-Darzyborska-Borówki jest niebezpieczny dla rowerzystów (i częściowo 
dla pieszych także) - na ulicy duży ruch samochodów a chodniki dziurawe, w kilku miejscach 
wystające krzaki mocno ograniczają ich dostępność, a na niektórych odcinkach chodników w 
ogóle brakuje 

Miasto Poznań 

Ciąg ulicy Marcelińskiej, cała Mickiewicza, Rynek Jeżycki, Obornicka od ronda do wiaduktu, 
Szarych Szeregów, Morasko/Mateckiego, Mateckiego/Obornicka/Omańkowskiej, 
Druskienicka/Rabczańska/Zakopiańska, Naramowicka/Lechicka, 
Naramowicka/Radojewo/Jaśkowiaka, Jaśkowiaka/Morasko, Błażeja/Naramowicka, 
Dzięgielowa/Naramowicka, Radojewo,  

Miasto Poznań 

Dąbrowskiego Miasto Poznań 

Dąbrowskiego, Kraszewskiego, Kościelna Miasto Poznań 

Dąbrowskiego/Roosevelta Miasto Poznań 

Dąbrowskiego/Żeromskiego  Miasto Poznań 

Dębiec Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Dla rowerzystów - Głogowska, Most Dworcowy, Matyi, Królowej Jadwigi Dla samochodów - 
lewoskręt z Głogowskiej w Berwińskiego 

Miasto Poznań 

Dla rowerzystów: skrzyżowanie Gajowa/Zwierzyniecka, Most Dworcowy Miasto Poznań 

Dla rowerzysty makabryczny jest przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Polskiej (po tej 
stronie gdzie Biedronka, Lidl). Praktycznie na każdym skrzyżowaniu z ulicami poprzecznymi, 
kierowcy samochodów (np. jadący z ul. Łubieńskiej, Bukowskiej, itd.) bardzo często nie 
zwracają uwagę na rowerzystów i wymuszają pierwszeństwo (na tzw. zielonej strzałce). 
Kierowcy patrzą zwykle tylko w tę stronę, w którą oni sami skręcają, nie zwracając uwagi, że 
po ścieżce jedzie rowerzysta. Wiele razy widziałam, jak rowerzyści otarli się o nagle 
nadjeżdżający samochód. Jeżdżę tędy regularnie i muszę powiedzieć, że to najgorszy odcinek 
na całej mojej 10km trasie z domu do pracy. 

Miasto Poznań 

Do pracy jeżdżę rowerem z Grunwaldu na Franowo. Na mojej trasie najbardziej 
niebezpieczny jest moment włączenia ścieżki rowerowej w ulicy Bukowskiej w ulicę Zeylanda.  
Dodatkowo dla rowerzysty niebezpieczne jest skrzyżowanie ulic Garbary i Małe Garbary. 

Miasto Poznań 

Dojazd do Koziegłów, skrzyżowanie Mieszka I z Serbską jak jest wyłączona sygnalizacja, cały 
ciąg ulicy Lechickiej i Lutyckiej  

Miasto Poznań 

Dojazd do skrzyżowania przez tory kolejowe na.umultowskiej do skrzyżowania 
umultowska/dziegielowa wraz z.samym.Skrzyzowaniem! 

Miasto Poznań 

Dolną Wilda - Piastowska - skrzyżowanie przy Aquanecie. Miasto Poznań 

Droga Dębińska. Samochody jeżdżą o wiele szybciej niż dozwolone 50 km/h. Często jestem 
świadkiem wyprzedzania na pasach na odcinkach o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. 

Miasto Poznań 

Droga od Mostu Dworcowego do Ronda Rataje poza krótkimi odcinkami pozbawiona jest 
ścieżki dla rowerzystów. Na tym odcinku wielokrotnie spotkałem się z niebezpiecznymi 
sytuacjami oraz agresją ze strony kierowców pomimo jazdy rowerem zgodnie z przepisami.   
Brakuje możliwości dogodnego skrętu dla rowerzystów w lewo z ulicy Matyi w ulicę 
Niezłomnych (jadąc zgodnie z przepisami ścieżką rowerową poprowadzoną wzdłuż ulicy 
Matyi rowerzysta nie ma możliwości skrętu w lewo w Niezłomnych inaczej niż przenosząc 
rower przejściem podziemnym). 

Miasto Poznań 

Droga rowerowa w ciągu trasy niestachowskiej; most dworcowy Miasto Poznań 

Drogi są bezpieczne, gorzej z innymi użytkownikami dróg, są bezmyślni i niebezpieczni, za 
łatwo można zdobyć prawo jazdy. Jest za dużo samochodów, dużo za dużo. 

Miasto Poznań 

Drogi wylotowe z Poznania o jednym pasie ruchu w każdą stronę, szczególnie droga krajowa 
11 

Miasto Poznań 

Duże ulice bez ścieżek rowerowych  Miasto Poznań 

Dworzec Zachodni - ul. Głogowska Miasto Poznań 

Estkowskiego  Miasto Poznań 

Estkowskiego/Garbary Miasto Poznań 

Franowo, Pokrzywno, Krzesiny, Rondo Sródka, Rondo Rataje Miasto Poznań 

G/H Miasto Poznań 

Garbary/Estkowskiego Miasto Poznań 

Glogowska/hetmańska Miasto Poznań 

Glogowska-sciegiennego rondo nowaka-jeziorańskiego Miasto Poznań 

Głogowska Miasto Poznań 

Głogowska Miasto Poznań 

Głogowska Miasto Poznań 

Głogowska Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Głogowska Miasto Poznań 

Głogowska Miasto Poznań 

Głogowska  Miasto Poznań 

Głogowska (wykonywanie manewrów zabronionych zakazem) Grunwaldzka. Niestachowska. 
Wiele ulic jednokierunkowych, po których jeżdżą kierowcy zbyt szybko. 

Miasto Poznań 

Głogowska Berwińskiego Miasto Poznań 

Głogowska Berwińskiego Miasto Poznań 

Głogowska- brak ścieżki rowerowej Miasto Poznań 

Głogowska, Baraniaka, Rondo Rataje, Rondo Środka. Miasto Poznań 

Głogowska/hetmańska Miasto Poznań 

Głogowska/Hetmańska, ogólnie Wilda i Garbary Miasto Poznań 

Głogowska/Palacza/Krauthofera Miasto Poznań 

Głogowska/ściegiennego; Garbary; trasa katowicka Miasto Poznań 

głógowska, hetmańska, most dworcowy Miasto Poznań 

Głównie miejsca, w których obok szerokiej i ruchliwej drogi nie ma drogi rowerowej, przez co 
rowerzysta jedzie po chodniku stwarzając niebezpieczeństwo dla pieszych lub po ulicy gdzie 
sam może czuć się niebezpiecznie. 

Miasto Poznań 

Golęcin - dojazd ul. Podolańska i Wojska Polskiego, ul. Głogowska - rowerzyści i parkujące na 
pasie auta, ul. Jarachowskiego na odc. od Hetmańskiej do Wyspiańskiego i ul. Ułańska, 
skrzyżowania na Wildzie (ograniczona widoczność) - Robocza, Fabryczna, Madalińskiego, 
Umińskiego itd. 

Miasto Poznań 

Grochowska/Marcelińska, rondo Śródka, rondo Skubiszewskiego Miasto Poznań 

Grunwaldzka Miasto Poznań 

Grunwaldzka - brak ścieżki rowerowej od Smoluchowskiego do Centrum.   Problemy z 
realizacją projektu uspokojenia ruchu na Grunwaldzie, ( po co wybrano ten projekt, jak się go 
teraz nie realizuje?)  

Miasto Poznań 

Grunwaldzka - nie ma drogi rowerowej od centrum do Smoluchowskiego Miasto Poznań 

Grunwaldzka / Szylinga i lewoskręt z Głogowskiej w Berwińskiego Miasto Poznań 

Grunwaldzka dla rowerów, lewoskręt z Grochowskiej w Grunwaldzką w stronę stadionu Miasto Poznań 

Grunwaldzka przejazd rowerowy przy MTP z powodu widoczności ograniczanej przez zieleń. 
Hetmańska przejście dla pieszych w okolicy ulicy Nehringa, kiepska widoczność pieszych z 
powodu drzew, ale tutaj można poprawić tylko samo oznakowanie przejścia. Generalnie 
wszystkie przejścia przez wielopasmowe drogi, bez sygnalizacji świetlnej, albo wysepek, (co 
każdy pas ruchu) to miejsca podwyższonego ryzyka. 

Miasto Poznań 

Grunwaldzka, dąbrowskiego Miasto Poznań 

Grunwaldzka, Głogowska, Dąbrowskiego Miasto Poznań 

Grunwaldzka, Głogowska, Jana Pawła II Miasto Poznań 

Grunwaldzka, Głogowska, Jana Pawła II, hetmańska, obornicka Miasto Poznań 

Grunwaldzka, Hetmańska, Głogowska, Roosevelta, Królowej Jadwigi, Kościuszki, Garbary, 
Wyszyńskiego, Małe Barbary, Niepodległości, Nad Wierzbakiem, Kościelna, Jezycka, 
Poznańska, Marcelińska, Szamotulska, Grochowska - na tych ulicach nie ma rozwiązań dla 
ruchu rowerowego, a ruch samochodowy nie tylko jest intensywny, ale też całkowicie 
niepilnowany przez policję. Tylko w godzinach szczytu da się po nich jechać bez oglądania się 
za siebie czy nie jedzie jakiś zagapiony w telefon kierowca. 

Miasto Poznań 

Grunwaldzka, Naramowicka (cała - pod względem rowerowym), Dolna Wilda/Hetmańska Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Grunwaldzka/marszałkowska, brak chodnika ul. księżycowa i częściowo Konfederacka, brak 
przejścia na ul. Sowińskiego przy Kościele, śniadeckich/grunwaldzka, 
Matejki/szylinga/grunwaldzka,  

Miasto Poznań 

Grunwaldzka/Matejki, Przybyszewskiego/Szamarzewskiego  Miasto Poznań 

Hetmańska  Miasto Poznań 

Hetmańska z 28 Czerwca  Miasto Poznań 

Hetmańska, rondo Sródka, rondo rataje Miasto Poznań 

Hetmańska Miasto Poznań 

Hetmańska Kasprzaka, Chociszewskiego - jarochowskiego Miasto Poznań 

Hetmańska na wysokości wiaduktu kolejowego Miasto Poznań 

Hetmańska, Estkowskiego/Wyszyńskiego, Krakowska od Ratajczaka w kierunku Starego 
Browaru ("autostrady" w mieście, auta jadą znacznie powyżej dozwolonej prędkości), 
Starołęcka (auta nie zwracają uwagi na tramwaje), Grunwaldzka (auta wjeżdżają i blokują 
tramwaje); brak przejścia dla pieszych na Głogowskiej na wysokości Winklera (dzieci np. z os. 
Hetmańskiego nie mogą bezpiecznie i szybko przejść przez ulicę do szkoły - najbliższe 
przejście jest dopiero przy Krauthofera), naziemne przejścia dla pieszych tam gdzie jest to 
możliwe (np. rondo Śródka), Grunwaldzka też jest ulicą, po której auta jeżdżą bardzo szybko 
(prośba, aby chodnik, po którym porusza się bardzo mało osób, między ul. Wojskową a 
Matejki po Stronie parkingu MTP miał też dopuszczenie do ruchu rowerowego - jeśli 
kierowcy mają zielone światło jadą tu bardzo szybko), buspas na Mostowej w kierunku 
Szelągowskiej, gdzie jest bardzo duży problem z przejazdem linii 74, którą często jeżdżę 

Miasto Poznań 

Hetmańska/Rolna, Grunwaldzka/Grochowska Miasto Poznań 

Hetmańska na odcinku Głogowska-Traugutta (wiadukt, słupy trakcji, nadmierna prędkość 
przy zmianie pasu ruchu) 

Miasto Poznań 

Jako kierowca samochodu nie mam takich miejsc. Jako rowerzystka tam gdzie nie ma 
wydzielonych dróg rowerowych czy uspokojonego ruchu, samochody niestety jeżdżą z 
nadmierną prędkością i tak z 20% kierowców nie zachowuje wymaganego odstępu (taki 
pędzący samochód wyprzedzający "na zapałki" budzi we mnie strach). 

Miasto Poznań 

Jako rowerzysta za niebezpieczne uważam większość skrzyżowań z zieloną strzałką dla 
samochodów, np. rondo Starołęka - skręt z Zamenhoffa w Hetmańską, rondo rataje - skręt w 
Zamenhoffa, skręt w Kaliską, Kierowcy traktują zieloną strzałkę na równi z zielonym światłem 
i po prostu wjeżdżają na pasy nie zwolniwszy.  

Miasto Poznań 

Jakość dróg? Miasto Poznań 

Jana Pawła II/ Abpa. Baraniaka; Rondo Rataje, Królowej Jadwigi/ Droga Dębińska; Królowej 
Jadwigi/ Górna Wilda; Roosevelta/ Most Dworcowy;  

Miasto Poznań 

Jarochowskiego Chociszewskiego Miasto Poznań 

Jarochowskiego i ulice do niej dochodzące np. Sczanieckiej, Morawskiego( słaba widoczność z 
uwagi za parkujące auta) 

Miasto Poznań 

Jarochowskiego/Chociszewskiego, Kasprzaka/Chociszewskiego.  Miasto Poznań 

Jaskowiaka radojewo   Miasto Poznań 

Jaskowiaka radojewo   Miasto Poznań 

Jednokierunkowe ulice na osiedlach - ludzie nie potrafią na nich jeździć. No i wszechobecni 
rowerzyści, którzy myślą, że ich prawo w ruchu drogowym nie dotyczy. 

Miasto Poznań 

Jest takich miejsc bardzo wiele. Miasto Poznań 

Jeśli chodzi o rower to brak skomunikowania bezpiecznego przejazdu Podolan z samym 
centrum, Jeden z najniebezpieczniejszych miejsc to aleja Niepodległości 

Miasto Poznań 

Jeżyce Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Jeżyce, Łazarz, Wilda Miasto Poznań 

Jeżyce, Wilda, centrum Miasto Poznań 

JPII/Baraniaka Miasto Poznań 

JPII/Baraniaka Miasto Poznań 

JPII/Zamenhoffa Miasto Poznań 

Jugosłowiańska-Taczanowskiego, brak świateł Miasto Poznań 

Kampus morasko, autobusy zbyt szybko pokonują trasę (zakręty) instytut fizyki - kampus, 
nadrabiają czas stracony wcześniej, 

Miasto Poznań 

Kaponiera Miasto Poznań 

Kaponiera dla rowerzystów po otwarciu -- IDIOTYCZNA ORGANIZACJA RUCHU; "Autostrady" 
w środku miasta: Głogowska, Królowej Jadwigi 

Miasto Poznań 

Kaponiera i cała ulica Głogowska, skrzyżowanie (remontowane) Niestachowska Żeromskiego, Miasto Poznań 

Kaponiera, Grunwaldzka Miasto Poznań 

Każde skrzyżowanie jest niebezpieczne, gdy ludzie jeżdżący po drogach znaleźli prawo jazdy 
w chipsach 

Miasto Poznań 

Kominki skrzyżowanie Jana Gutenberga z ul. Składowa, nie ma tygodnia bez wypadku/ kolizji. 
W tym miejscu powinno być rondo. 

Miasto Poznań 

koninko - telewizyjna/składowa Miasto Poznań 

Kornicka Miasto Poznań 

Kościelna / Nad Wierzbakiem  Miasto Poznań 

Kościelna przy Wawrzyniaka, Rondo Jeziorańskiego Miasto Poznań 

Koziegłowy Czerwonak Luboń Miasto Poznań 

Królowej Jadwigi / Górna Wilda, Rondo Śródka Miasto Poznań 

Królowej Jadwigi / Polwiejska - strasznie mały u niewygodny przystanek i do tego autostrada 
w centrum, na której kierowcy zdecydowanie przesadzaj z prędkością  

Miasto Poznań 

Królowej Jadwigi z Górną Wildą - fatalne światła dla pieszych oraz zbyt wąska zebra.   
Wierzbięcice na całej długości - kierowcy jeżdżą zbyt szybko, pieszy nie ma pierwszeństwa na 
pasach. 

Miasto Poznań 

Królowej Jadwigi z Matyi; Plac Wiosny Ludów (od Półwiejskiej); okolice AWF i skrzyżowania 
Garbar ze Strzelecką; Okolice Galerii MM (osoby przechodzące z przystanku na 
Marcinkowskiego);     

Miasto Poznań 

Królowej Jadwigi/Półwiejska Miasto Poznań 

Królowej Jadwigi/Półwiejska - zarówno dla pieszych docierających na przystanek 
tramwajowy, jak i w kierunku centrum. Wąska ulica, niebezpieczny i niewygodny stopień przy 
prywatnym budynku, wąskie chodniki.  Ponadto zmieniające się światła etapowo. 

Miasto Poznań 

Królowej Jadwigi/Półwiejska (pasażerowie nie mieszczą się na przystanku), 
Estkowskiego/Garbary, Kórnicka / Jana Pawła II 

Miasto Poznań 

Królowej Jadwigi/Półwiejska, przejście dla pieszych ul. Wyszyńskiego (Śródka) Miasto Poznań 

Królowej Jadwigi/Półwiejska, ul. Prądzyńskiego (trudno wyjechać w nią bezpiecznie, bo 
parkujące samochody utrudniają widoczność, skrzyżowanie Sikorskiego/Przemysłowa/28 
Czerwca 1956r. 

Miasto Poznań 

Królowej Jadwigi - Półwiejska Miasto Poznań 

Kurlandzka/Bobrzańska, Starołęcka/Romana Maya Miasto Poznań 

Kurpińskiego/Wojciechowskiego między Pestką, a Plazą Miasto Poznań 

Lechicka- Umultowska, Baraniaka- JP II, Garbary,  Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Lechicka, Obornicka, Hetmańska Miasto Poznań 

Lechicka/ Naramowicka Miasto Poznań 

Lechicka/Połabska, gdy są wyłączone światła.  Miasto Poznań 

Leszka/Browarna Miasto Poznań 

Lewoskręt z alei niepodleglosci w święty Marcin Miasto Poznań 

Lewoskręt z ulicy Grochowskiej w ulicę Grunwaldzką. Samochody skręcające w lewo muszą 
przepuścić ruch z przeciwka wzdłuż Grochowskiej. Niektórzy kierowcy chcą jednak szybko 
przejechać skrzyżowanie, lecz muszą zatrzymać się z przed przejściem dla pieszych stają 
wówczas w kolizji z autami jadącymi wzdłuż Grochowskiej.  

Miasto Poznań 

Luboń Miasto Poznań 

Małe Garbary Miasto Poznań 

Małe Garbary, Garbary, solna, naramowicka, lechicka Miasto Poznań 

Małe Garbary/Garbary, Lechicka, Naramowicka Miasto Poznań 

Mateckiego/obornicka Miasto Poznań 

Matejki/Szylinga- za ciasno, źle zaprogramowane światła sygnalizacji, za mało miejsca na 
samochód i rower, a na chodniku tam rowery nie mogą jeździć 

Miasto Poznań 

Miejsca długotrwałych remontów takie jak np. okolice kaponiery, skrzyżowanie 
Dąbrowskiego/ Żeromskiego  

Miasto Poznań 

Między rondem Rataje a Śródką Miasto Poznań 

Most dworcowy Miasto Poznań 

Most Dworcowy Miasto Poznań 

Most Dworcowy Miasto Poznań 

Most Dworcowy Miasto Poznań 

Most Dworcowy (brak dróg rowerowych) Miasto Poznań 

Most Dworcowy dla rowerzystów  Miasto Poznań 

Most Dworcowy i Roosevelta, Rondo Kaponiera, ul. Grunwaldzka, ul. Św. Marcin, Al. 
Niepodległości, ul. Jana Pawła II, ul. Głogowska.  

Miasto Poznań 

Most Dworcowy oraz Głogowska są bardzo niebezpieczne dla ruchu rowerowego Miasto Poznań 

Most Dworcowy pokonywany na rowerze to straszna kicha. Miasto Poznań 

Most Dworcowy, Grunwaldzka Miasto Poznań 

Most dworcowy, Hetmańska-28czerwca1956 Miasto Poznań 

Most Dworcowy, Skrzyżowanie Baraniaka I Jana Pawła II Miasto Poznań 

Most Dworcowy/Roosevelta/Głogowska, Rondo Kaponiera Miasto Poznań 

Most Teatralny Miasto Poznań 

Most teatralny Miasto Poznań 

Most teatralny Miasto Poznań 

Most Teatralny Miasto Poznań 

Most teatralny  Miasto Poznań 

Most Teatralny przy włączonej sygnalizacji Rondo Kaponiera przy włączonej sygnalizacji 
Kościelna/św. Wawrzyńca/Jeżycka 

Miasto Poznań 

Most Teatralny- Roosevelta Miasto Poznań 

Most teatralny, niepodleglosci z Fredry Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Most teatralny, rondo kaponiera, odcinek od armii Poznań do ul. poznańskiej Miasto Poznań 

Murawa/Lechicka - Brak przejścia z osiedla "Wichrowe Wzgórza" na tereny pobliskich działek 
wypoczynkowych. 

Miasto Poznań 

Na każdym skrzyżowaniu itp. czeka niebezpieczeństwo, dużo zależy od kierowców, Miasto Poznań 

Na mojej trasie nie ma bardzo niebezpiecznych miejsc Miasto Poznań 

Na pierwszym miejscu jest zdecydowanie rondo Szczepankowo, gdzie większość kierowców 
ma wątpliwości jak je pokonać i objeżdżają je często prawym pasem, niezależnie, którym 
zjazdem chcą je opuścić. Rondo Hetmańska/Dolna Wilda (wątpliwości dotyczą najczęściej 
pierwszeństwa rowerzystów i trudno czasem zjeżdżając z ronda ustąpić pieszym tak żeby 
kolejni kierowcy nie wjechali nam w tył auta, rondo Rataje podczas remontów i rondo 
Śródka. Wyjazd z ul. Zmartwychwstańców na Chłapowskiego (brak widoczności). Wyjazd z 
ulicy Dziadoszańskiej na Kurlandzką - szczególnie w lewo. Zjazd z Bobrzańskiej na B. 
Krzywoustego (konflikt ze zjeżdżającymi z Krzywoustego na stację Statoil). Z punktu widzenia 
rowerzysty problemem są wszystkie przejazdy rowerowe w płaszczyźnie chodnika - kierowcy 
nie zauważają - np. wszystkie wjazdy do sklepów na Bułgarskiej są niebezpieczne dla 
rowerzystów, piesi wchodzą na przejazd (np. przy Malcie). Dużo bezpieczniej dla rowerzysty 
jest jechać jezdnią - jest bardziej widoczny dla kierowców, nie ma konfliktów z pieszymi. 

Miasto Poznań 

Na poznańskich drogach czuję się bezpiecznie zarówno przemieszczając się na rowerze jak i 
samochodem  

Miasto Poznań 

Naramowice Miasto Poznań 

Naramowice Miasto Poznań 

Naramowice i Winogrady, nie ma tam wystarczającej ilości ścieżek rowerowych, auta jeżdżą 
bardzo szybko i boję się wjeżdżać na ulicę 

Miasto Poznań 

Naramowice, konkretniej skrzyżowanie Naramowicka/ Lechicka, aż się prosi o remont całości Miasto Poznań 

Naramowicka Miasto Poznań 

Naramowicka Miasto Poznań 

Naramowicka Miasto Poznań 

Naramowicka Miasto Poznań 

Naramowicka, Gdyńska, Bałtycka, aleja Niepodległości, Pułaskiego, Garbary, Mostowa, 
Królowej Jadwigi, Głogowska ,Estkowskiego, Wyszyńskiego 

Miasto Poznań 

Naramowicka. Miasto Poznań 

Naramowicka/Lechicka - ciasne małe skrzyżowanie gdzie nie ma świateł do lewoskrętu, 
samochody przejeżdżają na żółtym/czerwonym, korki 

Miasto Poznań 

Nie bardzo się orientuję Miasto Poznań 

Nie dostrzegam miejsc szczególnie niebezpiecznych, ale nie czuję się bezpiecznie i 
komfortowo tam, gdzie brak jest ciągów rowerowych a chodniki są wąskie bądź zastawione 
samochodami. 

Miasto Poznań 

Nie ma szczególnych Miasto Poznań 

Nie ma takich miejsc  Miasto Poznań 

Nie mam pojęcia Miasto Poznań 

Nie mam zdania Miasto Poznań 

Nie potrafię wskazać Miasto Poznań 

Nie przychodzi mi nic do głowy Miasto Poznań 

Nie widzę problemu z bezpieczeństwem na drogach Miasto Poznań 

Nie znam takich Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Nie znam takiego miejsca Miasto Poznań 

Niebezpieczeństwo w ruchu po Poznaniu wynika z niewiarygodnie wielu rozpoczętych robót 
drogowych, braku ścieżek rowerowych, koszmarnych nawierzchni, które po oddaniu do 
użytkowania, po 2 latach nie nadają się do jazdy. 

Miasto Poznań 

Niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów zielone strzałki (np. na rondach starołęka, rataje) Miasto Poznań 

Niebezpieczne ulice dla rowerzystów: Głogowska, most dworcowy, Hetmańska, 
Krakowska/Rybaki, Krakowska/Łąkowa 

Miasto Poznań 

Niemal wszędzie gdzie brakuje dróg rowerowych; drogi szybkiego ruchu samochodowego w 
całym mieście 

Miasto Poznań 

Niemal wszystkie przejścia dla pieszych na drogach o więcej niż jednym pasie ruchu. 
Wyprzedzanie w takich miejscach jest nagminne i właściwie nie penalizowane. Przykłady: 
przejścia na Grunwaldzkiej na wysokości targów, przejście dla pieszych przy przystanku Klin 
na al. Wielkopolskiej.   Glogowska jest antyrozwiazaniem dla rowerzystów - brak ścieżki, 
chodnik niemożliwy do wykorzystania do przejazdu dla rowerów (abstrahując od legalności 
takiego rozwiązania), ruch samochodowy zbyt duży i najczęściej niekontrolowany pod 
względem prędkości i odstępów, do tego często zastawiony prawy pas przez dostawy. 

Miasto Poznań 

Niestrzeżone przejazdy kolejowe, przecięcie torów tramwajowych przy rondzie starołęka,  Miasto Poznań 

Nowa Kaponiera wg. opisów to istny poligon dla rowerzystów, ul. Dąbrowskiego na odcinku 
od Rynku Jeżyckiego do centrum jest nie bezpieczna ze wzgl. na kierowców parkujących przy 
chodniku (na skraju drogi), a ich wyminięcie wiąże się z przecinaniem torów tramwajowych, 
co grozi upadkiem. Sama jazda przez kocie łby tam to też duże ryzyko. Generalnie większość 
rond i dużych skrzyżowań gdzie nie ma dróg rowerowych w Poznaniu jest niebezpieczna, 
choć casus nowej Kaponiery pokazuje, że i tam gdzie są może być niebezpiecznie. 

Miasto Poznań 

Nowe oznakowanie rowerowe na Kaponierze Miasto Poznań 

Nowe przejście dla pieszych na ul Zegrze - jest niebezpieczne. Było komfortowe i bezpieczne 
przejście nad drogą, nie wiem, dlaczego władze miasta narażają mieszkańców na 
niebezpieczeństwo, zmuszający ich do przechodzenia przez drogę; również brak 
poszanowania woli mieszkańców Rataj, co do budowy nowego ronda Rataje - koncepcja "3 
poziomów" i rozdzielenia ruchu pieszych, samochodów i komunikacji miejskiej była bardzo 
dobra, bo zapewniała bezpieczeństwo pieszym i szybkie przemieszczanie się tramwajom, 
puszczenie ruchu razem jest narażaniem ludzi na niebezpieczeństwo.  

Miasto Poznań 

Nowopowstające skrzyżowanie Jana Pawła II / Kórnicka (przy galerii Posnania) - skrajnie 
nieprzyjazne dla pieszych i rowerzystów, Rondo Śródka- nieprzyjazne dla pieszych i 
rowerzystów.  

Miasto Poznań 

Nowowiejskiego/23 lutego Miasto Poznań 

Nowy przecisk pod torami na kościelnej. Od kiedy wydzielono pas dla rowerów notorycznie 
wjeżdżają na czerwonym pod samochód (mylą sygnalizatory) 

Miasto Poznań 

Np ul Mostowa Miasto Poznań 

Np. droga Radojewo- Biedrusko Miasto Poznań 

Np. przejście dla pieszych na ul. Taczanowskiego, niedaleko stacji Orlen. Przejście przez 
cztery pasma drogi jest niebezpieczne dla pieszych, samo przejście jest słabo oznakowane, 
dodatkowo samochody zbyt szybko tam jeżdżą. 

Miasto Poznań 

Obecnie Most Teatralny, piesi ciągiem i potokiem wchodzą na przejścia, przez co kierowcy 
bardzo długo muszą stać, bo co chwila ktoś wchodzi na przejście, kolejny punkt przed 
Rondem Kaponiera problem podczas korku ze zmianami pasów 

Miasto Poznań 

Obornicka rondo Miasto Poznań 

Obornicka/Hulewiczów. Piątkowska/Aleje Solidarności. Druskiennicka/Lutycka. Miasto Poznań 

Odcinek autostrady A2 pomiędzy węzłem Krzesiny a Zachodnią Obwodnicą Poznania Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Odcinek Most Dworcowy-Wierzbięcice - skręt z Głogowskiej na wiadukt (kierowcy z lewego 
pasa często "ścinają" przez prawy), na odcinku koło przystanku "Poznań Główny" rowerzyści 
często jadą drogą, pomimo istnienia ścieżki rowerowej asfaltowej.  Odcinek Grunwaldzkiej od 
Ułańskiej do Bałtyku - jazda rowerem jest konieczna po drodze, co bywa niebezpieczne (przez 
to zrezygnowałem z jazdy)   

Miasto Poznań 

Odcinek od Garbar do św. Wojciecha, most nad Wartą (Estkowskiego) i podobne odcinki: 
rozpędzony ruch samochodowy i nierówności na skraju pasa nie pozwala na bezpieczną 
jazdę. W efekcie muszę jeździć defensywnie środkiem pasa, ale nigdy nie wiem czy nie trafi 
się jakiś człowiek, który postanowi mnie nie wyminąć.     Ul. Pułaskiego, skrzyżowanie tej ulicy 
z al. Wielkopolskimi i Solną (tam gdzie wiadukt kolejowy), głównie ze względu na bruk i szyny 
oraz krzyżowanie się wielu dróg w jednym miejscu i dziwnych skrętów.     Najszybciej dla 
mnie byłoby dojeżdżać do pracy przez Grunwaldzką, ale tam to jest bardzo stresujące. Duża 
prędkość aut, nierówności i dziwnie pourywane DDRy. Bo to działa w ten sposób, że jak się 
jedzie jezdnią a jest DDR to odczuwam presję ze strony kierowców, że nie powinno mnie być 
na drodze. Ale te DDRy są bez sensu, musiałbym skakać z jezdni na DDR i odwrotnie żeby 
jechać płynnie.     Nie jest też bezpiecznie wszędzie tam gdzie DDRy poprowadzone są w 
poprzek wyjazdów z posesji (np. Bułgarska, zwłaszcza w kierunku od stadionu do Ogrodów). 
Kierowcy patrzą w kierunku, z którego jadą auta (swoje lewo), ale nie patrzą już w drugą 
stronę. Miałem z tego powodu wypadek z potwierdzoną winą kierowcy.     Obawy budzi także 
nowo wyremontowana ul. Dąbrowskiego, gdzie będę musiał celowo jechać jezdnią lub 
bardzo uważać na DDRze który krzyżuje się wielokrotnie z wyjazdami z osiedli. DDR 
poprowadzono jako wyodrębniony z jezdni w efekcie czego kierowcy nie spodziewają się 
szybko poruszających się pojazdów pozaa jezdnią. 

Miasto Poznań 

Odcinek ul Złotowskiej od Pętli Ławica do rondka przy Malwowej Miasto Poznań 

okolice dworca kolejowego Miasto Poznań 

Okolice poznan city center/most dworcowy Miasto Poznań 

Pasy rycerska obok przystanku  Miasto Poznań 

Pętla Dembiec Miasto Poznań 

Pętla tramwajowa na dębcu przystanek dla wysiadających  Miasto Poznań 

Piątkowska/Aleje Solidarności Miasto Poznań 

Piątkowska/Aleje Solidarności (okropne koleiny, na których mój rower zawsze niebezpiecznie 
podskakuje) 

Miasto Poznań 

Piątkowska/Serbska Lechicka/Naramowicka   Miasto Poznań 

Plac Wolności/Marcinkowskiego  Miasto Poznań 

Pod wiaduktem na hetmanskiej/dolnej wildzie Miasto Poznań 

Pod względem jazdy rowerem uważam za bardzo niebezpieczne podróżowanie północnym 
brzegiem jeziora Maltańskiego. Brakuje tam wyznaczonej ścieżki rowerowej, a natężenie 
różnego rodzaju ruchu (piesi, biegacze, wrotkarze, rowerzyści) jest bardzo duże. Po drugiej 
stronie jeziora pomimo oddzielnej ścieżki również wesoło nie jest, ponieważ piesi nie 
przestrzegają zasad poruszania się dolnym pasmem asfaltu. 

Miasto Poznań 

Podczas poruszania się rowerem, najgorsze warunki występują na trasie II ramy 
komunikacyjnej. Przejazdy rowerowe wzdłuż ul. Hetmańskiej są niebezpieczne, brakuje 
infrastruktury na dużym odcinku, ta istniejąca jest w opłakanym stanie. Ponadto wszelkie 
drogi o dwóch pasach ruchu prowadzące do centrum, pozbawione infrastruktury rowerowej 
- Grunwaldzka, Głogowska. 

Miasto Poznań 

Polna - przystanek tramwajowy, za barierek: po pierwsze, nie widać pieszych (od strony 
Żeromskiego), po drugie, nie widać nadjeżdżających aut z naprzeciwka, gdy chce się wykonać 
manewr skrętu w lewo z Dąbrowskiego (od strony centrum) w Polną.  

Miasto Poznań 

Polska bukowska Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Powiat poznański: skrzyżowanie dróg krajowych DK5 i DK32 - niezbędne rondo lub 
sygnalizacja świetlna Poznań: ul. Obornicka na całej długości - fatalny stan jezdni, brak 
pobocza, brak pasów dla skręcających w lewo ul. Biskupińska - od ul. Koszalińskiej do 
przejazdu kolejowego na Smochowicach - zbyt wąska jezdnia, zdezelowane pobocze drogi, 
często brak możliwości wyminięcia samochodów z naprzeciwka ul. Głogowska - zaparkowane 
samochody dostawcze na prawym pasie na światłach awaryjnych - nagminne, brak 
możliwości zmiany pasu ze względu na duży ruch Dodatkowo, jako rowerzysta uważam, że na 
wielu skrzyżowaniach, nawet w przypadku obecnej infrastruktury dla rowerów - brak spójnej 
koncepcji oraz logiki planowania ścieżek rowerowych zarówno pod względem 
Bezpieczeństwa, jak i funkcjonalności 

Miasto Poznań 

Poznan Gorna wilda skrzyżowanie z Królowej Jadwigi i Polwiejska Miasto Poznań 

Poznań - Ratajczaka/27 grudnia (lewoskręt z Pl. Wolności)   Miasto Poznań 

Poznań, Bukowska Miasto Poznań 

Poznań: Chociszewskiego/Jarochowskiego, lewoskręt z Głogowskiej w Berwińskiego, 
Bukowska/Szpitalna 

Miasto Poznań 

Półwiejska oraz Most Teatralny -za dużo ludzi, którzy się przesiadają Miasto Poznań 

Półwiejska/ krakowska ciasne wąskie, brak wydzielonego prawo skrętu, choć jest na to 
miejsce, 

Miasto Poznań 

Półwiejska/Królowej Jadwigi Miasto Poznań 

Prościej byłoby wskazać bezpieczne. Poznań jest niebezpiecznym miastem. Główną przyczyną 
jest bierność policji, a wręcz działania zwiększające niebezpieczeństwo typu polowania na 
pieszych i przymykanie oczu na wykroczenia kierowców. W efekcie narasta poczucie 
bezkarności kierowców i mnożą się zachowania agresywne i niebezpieczne. 

Miasto Poznań 

Przecznice Dąbrowskiego/południowe oraz Kościelna/ na Jeżycach   Miasto Poznań 

Przejazd kolejowy na Starołęce Miasto Poznań 

Przejazd kolejowy na ulicy Lutyckiej (linia kolejowa w kierunku Obornik) - bardzo mała 
widoczność na przejeździe; ulica Hetmańska (zły stan nawierzchni i kierowcy znacznie 
przekraczający prędkość); ulica Jasna Rola zastawiona autami (zakaz parkowania - Strefa 
Zamieszkana) na odcinku w pobliżu skrzyżowania z ulicą Błażeja (ogranicza to widoczność a w 
Strefie Zamieszkanej mogą bawić się dzieci bez opieki dorosłych). 

Miasto Poznań 

Przejazd przez Naramowice Miasto Poznań 

Przejazd rowerowy przez lutycka w kierunku strzeszynka Miasto Poznań 

Przejazdy kolejowe Miasto Poznań 

Przejścia dla pieszych Miasto Poznań 

Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przy dużych skrzyżowaniu. 1. Kierowcy ignorują 
zielone pieszych, gdy skręcają w prawo. 2. Kierowcy bardzo szybko przejeżdżają na wczesnym 
czerwonym. 

Miasto Poznań 

Przejścia dla pieszych na "Małych Garbarach". Światła zmieniają się tam bardzo długo, co 
powoduje, że sporo ludzi widząc nadjeżdżający tramwaj lub autobus ryzykuje i przebiega "na 
czerwonym". Najgorzej jest, gdy przestaną działać światła, wtedy mało, kto wie czy ma 
pierwszeństwo i bardzo ciężko wtedy poruszać się w tym miejscu. 

Miasto Poznań 

Przejścia dla pieszych na Moście Teatralnym Miasto Poznań 

Przejście dla pieszych na Alei Niepodległości w stronę przystanku autobusowego 
"Wierzbięcice" 

Miasto Poznań 

Przejście dla pieszych na Chwaliszewie (Wyszyńskiego). Miasto Poznań 

Przejście dla pieszych na Estkowskiego przy wyjeździe z Chwaliszewa Miasto Poznań 

Przejście dla pieszych na przystanku Traugutta Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Przejście dla pieszych na ul. Dolna Wilda na wysokości centrum SPOT. Miasto Poznań 

Przejście dla pieszych na ul. Góreckiej tuż przy ul. Tarczowej Miasto Poznań 

Przejście dla pieszych na wysokości Galerii Arkada - Bricomann na ul. Obornickiej.   Okolice 
przystanku Most Dworcowy (chodniki są bardzo wąskie, ruch samochodowy jest zbyt 
uprzywilejowany, bo zajmuje aż 80% przestrzeni, przez co piesi, rowerzyści muszą cisnąć się 
na wąziutkich chodnikach). Brak ścieżek rowerowych w okolicach Mostu Dworcowego 
sprawia, że rowerzyści jeżdżą po chodnikach utrudniając ruch pieszych.  Odcinek na ul. Fredry 
przed operą - praktycznie zerowy ruch samochodowy i dobra jakość drogi sprawiają, że wielu 
rowerzystów jadących od Mostu Teatralnego w kierunku centrum, jedzie... Pod prąd. 
Rowerzyści jadący od centrum w kierunku Mostu Teatralnego, którzy poruszają się zgodnie z 
zasadami ruchu, muszą nierzadko ustępować miejsca rowerowym piratom drogowym.  Al. 
Niepodległości od ul. Solnej do torów kolejowych - ciąg pieszo-rowerowy, który znajduje się 
pośrodku alei (między pasami ruchu samochodowego) jest w złym stanie technicznym. 
Krawężniki są bardzo wysokie, strome. Jazda tamtędy nierzadko kończy się zniszczeniem 
obręczy rowerowych, albo wręcz wywrotką na asfalt.  Skrzyżowanie Fredry/Kościuszki. 
Chodzi o ścieżkę rowerową, która prowadzi od kościoła na Fredry w kierunku Collegium 
Maius. Zgodnie z prawem rowerzyści jadący ścieżką w kierunku Collegium Maius powinni 
ustępować pierwszeństwa samochodom jadącym z prawej strony (ul. Kościuszki), ale 
większość rowerzystów o tym nie wie. Podobnie jak większość kierowców... Prędzej czy 
później będzie tam wypadek.  Ul. Dąbrowskiego - tzw. kocie łby sprawiają, że poruszanie się 
po ulicy rowerem jest bardzo niebezpieczne. Łatwo można się przewrócić i wpaść pod koła 
nadjeżdżającego samochodu. Ponadto wielokrotnie widziałem, że piesi, zwłaszcza 
prowadzący wózek z dzieckiem, mają problem z przekraczaniem ulicy. Nierówności jezdni 
(kocie łby, tory, płyty betonowe) sprawiają, że starsze osoby łatwo mogą się potknąć, a koła 
wózków dziecięcych często wpadają w "bruzdy". Raz widziałem jak mężczyźnie dziecko 
wypadło z wózka, bo "uderzył" w płytę betonową.  W razie pytań: ash@mailmix.Pl Ul. 
Kraszewskiego!!!!!! 

Miasto Poznań 

przejście dla pieszych obok przystanku Wołkowyska N/Ż  węzeł Kórnicka  Garbary/Solna (za 
krótkie zielone światło dla pieszych)  Grobla/Garbary (kierowcy nie widzą pieszych)  Przejście 
dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej pomiędzy przystankami Małe Garbary i Katedra (nawet 
jeżeli jeden kierowca się zatrzyma inni go wyprzedzają)  Nowe przejście przy Dworcu 
Głównym (sporo osób przechodzi na czerwonym)  Na plus poprawiło się bezpieczeństwo na 
skrzyżowaniach na których wyłączono sygnalizację świetlną (Stare Miasto) 

Miasto Poznań 

Przejście dla pieszych przez Estkowskiego przy skrzyżowaniu z Chwaliszewem.   Starołęcka/ R. 
Maya   

Miasto Poznań 

Przejście dla pieszych w rejonie ulic Chwaliszewo, Estkowskiego i mostu B. Chrobrego. Miasto Poznań 

Przejście na trakcie królewskim przez Most Mieszka. Wejścia na przystanki tramwajowe- 
beznadziejnie wąskie, brak dostępności z obu stron - zdecydowana większość. Przejście na 
wysokości pasażu apollo - dopuszczono parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od 
przejścia - kierowca widzi pieszego, gdy ten jest na środku przejścia. 

Miasto Poznań 

Przejście na Traugutta Miasto Poznań 

Przejście na Traugutta Miasto Poznań 

Przejście na Traugutta Miasto Poznań 

Przepustowość i stan nawierzchni ulicy Naramowickiej Miasto Poznań 

Przeważająca część centrum dla rowerzystów  Miasto Poznań 

Przybyszewskiego a Dąbrowskiego Miasto Poznań 

R. Śródka, R. Rataje, Hetmańska Miasto Poznań 

Ratajczaka, Kościuszki, Krakowska, Estkowskiego Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Rejon rynku Jeżyckiego Miasto Poznań 

Ronda Rataje, Śródka, Starołęka - za dużo świateł i źle zorganizowane, skrzyżowania 
Grochowska/Grunwaldzka, Hetmańska/Rolna, Starołęcka/Forteczna, Strzeszyńska/Bałtycka 

Miasto Poznań 

Ronda, wyjazdy z osiedli (np. z osiedla Wola), drogi wielopasmowe (duże prędkości rozwijane 
przez niektórych kierowców) 

Miasto Poznań 

Ronda, zwłaszcza nowe, rozbudowane Miasto Poznań 

Ronda: Śródka, Rataje, Skubiszewskiego, Starołęka Miasto Poznań 

Rondo Śródka, Skrzyżowanie Garbary z Pl. Kolegiackim Miasto Poznań 

rondo Głogowska-Kowalewicka, skrzyżowanie Sycowska-Fabianowo,  Miasto Poznań 

rondo Grunwaldzka/Jawornicka/Smoluchowskiego  skrzyżowanie Kórnicka/JP2  ul. Św. 
Wawrzyńca (odcinek dwupasmowy)  skrzyżowania w obrębie pl. Wiosny Ludów 

Miasto Poznań 

Rondo Jana Nowaka- Jeziorańskiego, Baraniaka/ Jana Pawła, Grochowska/ Marcelińska Miasto Poznań 

Rondo Jeziorańskiego Miasto Poznań 

Rondo Jeziorańskiego     Miasto Poznań 

Rondo Jeziorańskiego - dziwna sygnalizacja świetlna. Miasto Poznań 

Rondo Jeziorańskiego podczas skrętów  Miasto Poznań 

Rondo Jeziorańskiego; Jeżyce - małe uliczki, na których nikt nie zwraca uwagi na znaki, 
pieszych i rowerzystów 

Miasto Poznań 

Rondo K. Skubiszewskiego, Rondo Śródka, Rondo Starołęka, Grunwaldzka/Matejki Miasto Poznań 

Rondo Kaponiera Miasto Poznań 

Rondo Kaponiera Miasto Poznań 

Rondo Kaponiera Miasto Poznań 

Rondo Kaponiera  Miasto Poznań 

Rondo Kaponiera, Most Teatralny Miasto Poznań 

Rondo Kaponiera, skrzyżowanie, Roosevelta Dombrowskiego, Roosevelta Grunwaldzka, 
Rondo Rataje  

Miasto Poznań 

Rondo kaponiera, ul. Dąbrowskiego, rondo Rataje, estakada Katowicka Miasto Poznań 

Rondo Kaponiera, ul. Garbary Miasto Poznań 

Rondo Kaponiera, ul. Głogowska/Hetmańska Miasto Poznań 

Rondo na skrzyżowaniu ulic Kowalewicka/Głogowska; Rondo Skubiszewskiego; lewoskręt z 
ul. Wojska Polskiego na Niestachowską 

Miasto Poznań 

Rondo na ulicy Kowalewickiej, pod wiaduktem na Głogowskiej. Miasto Poznań 

Rondo Nowaka-Jeziorańskiego, Kaponiera Miasto Poznań 

Rondo obornicka,  Miasto Poznań 

Rondo Obornickie Miasto Poznań 

Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo rataje Miasto Poznań 

Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo rataje Miasto Poznań 

Rondo Rataje Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo rataje Miasto Poznań 

Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo rataje Miasto Poznań 

Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo Rataje - częste korki i wymuszenia ze strony kierowców śpieszących się ulica Inflancką 
na wysokości os. Polan i os. Stare Żegrze - jest ograniczenie do 40 km/h, ale kierowcy 
skracają sobie tędy drogę na Starołękę i śpieszą się bardzo, nigdy nie było tu kontroli policji, a 
jest to droga z przejściem dla dzieci idących do szkoły ul. Katowicka - brak drogi dla rowerów, 
często jadą tam rowerzyści, a obok samochody z prędkością 80 km/h 

Miasto Poznań 

Rondo Rataje i Rondo Śródka to dla mnie paradoks!!  Lewoskręt z Grunwaldzkiej na Szylinga 
jest szalenie niebezpieczny.  Lewoskręt z Głogowskiej na Berwińskiego jest bardzo 
niebezpieczny!! Kierowcy nie wiedzą gdzie się zatrzymać i wyjeżdżają za daleko na pas na 
Głogowskiej!!!!  Skrzyżowanie Bukowska i Zeylanda jest również bardzo niebezpieczne!  
Kiedy w końcu oddane zostanie skrzyżowanie na Dąbrowskiego i Przybyszewskiego?!  Ile lat 
można budować Kaponierę?!! 

Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Pułaskiego/Nowowiejskiego, Lechicka/Umultowska Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Rondo J. Nowaka-Jeziorańskiego Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Rondo Nowaka Jeziorańskiego Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Rondo Sródka, ul. Dąbrowskiego, Hetmańska/Głogowska, Rondo Starołęka, ul. 
Hetmańska, w ogóle metropolia Poznań jest bardzo niebezpieczna pod względem 
bezpieczeństwa ruchu 

Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo rataje, rondo śródka Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Rondo Śródka, autostradowa obwodnica w ciągu A2,  Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Rondo Śródka, Baraniaka, Obornicka Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Rondo Śródka, nowe Ratajczaka, Krakowska / Garbary (!!!), Małe Garbary / 
Estkowskiego / Garbary, okolice dworca Starołęka 

Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Rondo Śródka, Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Rondo  Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Rondo Śródka, skrzyżowanie przy starym dworcu PKS Miasto Poznań 

Rondo Rataje, skrzyżowanie Garbary - Małe Garbary Miasto Poznań 

Rondo Rataje, skrzyżowanie Grunwaldzka/Matejki/Szylinga, skrzyżowanie 
Grunwaldzka/Grochowska 

Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Starołęka, Żegrze Miasto Poznań 

Rondo Rataje, Śródka, Nowe Rondo przy zjeździe na Szczepankowo  Miasto Poznań 

Rondo Rataje/Śródka Miasto Poznań 

Rondo Rataje; Marcelińska/Grochowska; Marcelińska/Przybyszewskiego; 
Hetmańska/28Czerwca; Półwiejska/Królowej Jadwigi; 

Miasto Poznań 

Rondo Skubiszewskiego Miasto Poznań 

Rondo Skubiszewskiego Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Rondo Skubiszewskiego, Miasto Poznań 

Rondo Skubiszewskiego Poznań Miasto Poznań 

Rondo Skubiszewskiego ze względu na ograniczające widoczność barierki oraz – pobawię się 
we wróżkę – Kaponierę, gdzie wypadków będzie jeszcze więcej ze względu na spełniające 
identyczną rolę (czytać: ograniczające widoczność) właśnie powstające idiotyczne murki na 
wyspach ronda. 

Miasto Poznań 

Rondo Skubiszewskiego.  Miasto Poznań 

Rondo Solidarności Miasto Poznań 

Rondo Solidarności, skrzyżowanie ul. Słowiańskiej i ul. Murawa Miasto Poznań 

Rondo Sródka, rondo Rataje - bardzo skomplikowane - wiele wypadków, stłuczek, piesi 
przebiegający przez jezdnie, aby zdążyć z tramwaju na autobus, (bo albo trzeba przejść 
przejściem podziemnym - strata czasu albo czekać zbyt długo na światła), brak kontynuacji 
przejazdów rowerowych przez jezdnie (urywająca się ścieżka rowerowa/chodnik na poł 
pieszo-rowerowo), niepotrzebna zielona strzałka dla skręcających w prawo - mało, który 
kierowca wpierw się zatrzyma i upewni czy można jechać, nie wspominając o zapominaniu o 
rowerzystach w miejscu gdzie maja przejazd rowerowy) 

Miasto Poznań 

Rondo Sródka, rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo Starołeka Miasto Poznań 

rondo starołeka, grochowska/grunwaldzka, głogowska/krzywa (skręty w lewo) Miasto Poznań 

Rondo starołęka Miasto Poznań 

Rondo Starołęka Miasto Poznań 

Rondo Starołęka, Rondo Śródka, Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo środka Miasto Poznań 

Rondo środka Miasto Poznań 

Rondo środka  Miasto Poznań 

Rondo śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo śródka Miasto Poznań 

Rondo śródka Miasto Poznań 

Rondo śródka Miasto Poznań 

RONDO ŚRÓDKA Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka Miasto Poznań 

Rondo Śródka - brak przejścia podziemnego od stacji Lotos. Królowej Jadwigi / Półwiejska - 
brak przejścia podziemnego. Cała metropolia: rowery jadące drogą bezprawnie, gdzie jest 
dostępna ścieżka rowerowa.  

Miasto Poznań 

Rondo Śródka Na ulicy Garbary przejście dla pieszych bez sygnalizacji - tragedia Miasto Poznań 

Rondo Śródka - światło zielone równocześnie dla aut i pieszych Miasto Poznań 

Rondo Śródka (Poznań), skrzyżowanie Most Dworcowy/Głogowska/Roosevelta (Poznań) - 
długie cykle świateł dla pieszych motywują przechodzenie na czerwonym, al. Wielkopolska / 
al. Niepodległości - absurdalne rozwiązanie z droga dla rowerów po środku al. Wielkopolskiej 
(jak bezpiecznie włączyć się do ruchu?), Ul. Roosevelta(odcinek między ul. Poznańską, a 
Mostem Teatralnym) - 1. Jak zgodnie z przepisami kontynuować jazdę droga dla rowerów? 2. 
Występuje tam dość stromy podjazd, dla rowerzystów z mniejsza kondycją, pas rowerowy 
podniósłby bezpieczeństwo i samopoczucie takich rowerzystów. 

Miasto Poznań 

Rondo Śródka i okolice, Rejon ulicy Naramowickiej (bardzo dużo samochodów, pieszych i 
rowerów) 

Miasto Poznań 

Rondo śródka,  Miasto Poznań 

Rondo Śródka, ulica obornicka   Miasto Poznań 

RONDO ŚRÓDKA, DĄBROWSKIEGO, WYSZYŃSKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI/GARBARY Miasto Poznań 

Rondo Śródka, duże skrzyżowania (Dolna Wilda / Hetmańska, Jana Pawła II / Kórnicka, 
Estkowskiego/Garbary), zakręt Wroniecka/Stawna, przecznice wzdłuż Mieszka I (np. Hercena, 
Tymienieckiego, wyjazdu z parkingów osiedli piątkowskich),  

Miasto Poznań 

Rondo Śródka, główne trasy ruchu samochodów mające więcej niż 1 pas ruchu i zachęcające 
do rozwijania nadmiernych prędkości, np. JPII, Warszawska, Krzywoustego, Hlonda, 
Wyszyńskiego-Eskowskiego-Solna, Królowej Jadwigi, Al. Niepodległości. 

Miasto Poznań 

Rondo Śródka, Kaponiera Miasto Poznań 

Rondo Śródka, Most Teatralny Miasto Poznań 

Rondo Śródka, przejście dla pieszych na Estkowskiego, skrzyżowanie Kórnicka bez włączonej 
sygnalizacji świetlnej 

Miasto Poznań 

Rondo śródka, rataje, szczepankowo rozjazd na Swarzędz, wszystkie przejścia dla pieszych 
szczególnie na dwupasmówkach, które nie mają sygnalizacji świetlnej, lub przynajmniej 
sygnału świetlnego w momencie przechodzenia pieszych, szczególnie niebezpieczne przejście 
dla pieszych nieoznakowane na lutyckiej przy dojeździe na przejazd kolejowy "wola" 
(notoryczne wjeżdżają pod koła rowerzyści ze ścieżki przecinającej trasę) 

Miasto Poznań 

Rondo Śródka, rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo śródka, skrzyżowanie królowej Jadwigi k. Awf Miasto Poznań 

Rondo śródka, skrzyżowanie królowej Jadwigi k. Awf Miasto Poznań 

Rondo Śródka, Skrzyż. Ratajczaka z Niepodległości, Rondo Rataje Miasto Poznań 

Rondo Śródka, skrzyżowanie na moście dworcowym Miasto Poznań 

Rondo Śródka, wszystkie 'autostradowe' arterie w Poznaniu, szczególnie te, gdzie nie ma 
ścieżek rowerowych bądź są źle poprowadzone - Most Dworcowy, Głogowska, al. 
Niepodległości, Grunwaldzka 

Miasto Poznań 



Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania  
na lata 2016-2025 

66 
 

Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Rondo Śródka. Miasto Poznań 

Rondo Śródka; wyłączone światła sygnalizacji ruchu na skrzyżowaniu 
Roosevelta/Dąbrowskiego; ul. Naramowicka w stronę północną od Umultowa (tu kończy się 
chodnik); przejście dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego tuż przy moście Chrobrego; przejście 
dla pieszych przy Placu Wielkopolskim (na wschodniej stronie Placu) -bardzo nierówna 
nawierzchnia (kilka razy byłam świadkiem potknięcia się starszej osoby w tym miejscu); 
chodniki w okolicach Starego Rynku (bardzo nierówne - łatwo się potknąć, skręcić nogę, ... ); 
Przystanek tramwajowy "Rynek Jeżycki" przy ul. Dąbrowskiego - najniższy stopień tramwaju 
znajduje się w wysokości ok. 0,5 metra od ulicy (wsiadanie to wspinaczka, a wysiadanie to 
właściwie zeskakiwanie); ul. Głogowska dla rowerzystów   

Miasto Poznań 

Roosevelta / Bukowska, Roosevelta / Most Dworcowy Miasto Poznań 

Roosevelta/Libelta Miasto Poznań 

Roosevelta i Dąbrowskiego Miasto Poznań 

ROOSVELTA, MOST DWORCOWY, KRÓLOWEJ JADWIGI, HETMAŃSKA (POLICJA ŁAPIE 
ROWERZYSTÓW JADĄCYCH PO CHODNIKU, A SAMOCHODY JADĄ PONAD 70 KM/H !!! 

Miasto Poznań 

Rynek Jezycki, Śródka, Most Dworcowy Miasto Poznań 

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy krakowskiej Miasto Poznań 

Serbska Miasto Poznań 

Skręt w lewo z promienistej w jugosłowiańską bariery ograniczają widoczność  Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Bukowskiej z Roosevelta - brak włączonych świateł dla pieszych i rowerzystów 
na jednym z przejść 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Królowej Jadwigi/Gorna Wilda/ przystanek Baraniaka i dojście do Galerii Malta Miasto Poznań 

Skrzyżowanie małe garbary Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Polna/Marcelinska - złe oznakowanie pierwszeństwa przejazdu Miasto Poznań 

Skrzyżowanie przy szpitalu na szwajcarskiej- kurlandzka, dawno powinno być tam 
rondo3pasmowe, ul. Dymka i szwajcarska, rolna -hetmańska, browarna i Gorzysława, 
lechicka i naramowicka, palacza i głogowska, rondo starołęka - bez pośrednich świateł było 
by ok a tak 3x się stoi, 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ul. Hetmańskiej - 28 Czerwca obok przystanku tramwajowego Traugutta Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ulic Mateckiego i Morasko (przejazd kolejowy) Miasto Poznań 

Skrzyżowania drogi rowerowej z chodnikami przy trasie PST, nagminne parkowanie 
samochodów na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Winogrady, skrzyżowanie ul. Roosevelta/ 
Poznańska wjazd na skrzyżowanie mimo braku możliwości zjazdu z niego na zielonym 
świetle, niedostateczna widoczność w rejonie rynku Łazarskigo, samochody dostawcze 
zasłaniają widoczność przy skrzyżowaniach  

Miasto Poznań 

Skrzyżowania i wjazdy na posesje wzdłuż ul. Starołęckiej, szczególnie Starołęcka / R. Maya Miasto Poznań 

Skrzyżowania, na których powinny być ronda Miasto Poznań 

Skrzyżowania na węźle autostrady Poznań-Luboń Miasto Poznań 

Skrzyżowania równorzędne ulicy Darniowej z Kormorana, Rybitwy Miasto Poznań 

Skrzyżowania ruchu samochodowego ze ścieżkami rowerowymi odgrodzonymi od siebie 
wysokimi krzewami, np. ul. bukowska 

Miasto Poznań 

Skrzyżowania z drogami dla rowerów Miasto Poznań 

Skrzyżowania: Garbary/ Estkowskiego, Półwiejska/Dolna Wilda/Królowej Jadwigi (zbyt mały 
przystanek), Most Dworcowy,  

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Baraniaka/Jana Pawła II (samochody jeżdżące na zielonej strzałce przy 
zielonym świetle dla pieszych); ul. Kościelna (nadmierna prędkość aut na przejściach dla 

Miasto Poznań 



Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania  
na lata 2016-2025 

67 
 

Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

pieszych) 

Skrzyżowanie brzechwy, leśnych skrzatów i strzegomskiej Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Chemiczna z Bałtycką   Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Fredry/Mielżyńskiego, szczególnie dla ruchu rowerowego. Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Garbary/Estkowskiego - samochody jadące od strony ul. Solnej mając zielone 
światło do skrętu w Garbary nie zwracają uwagi, że piesi też mają zielone - zdarza się, że 
samochody z dużą prędkością wjeżdżają na przejście dla pieszych, a w pobliżu jest szkoła. 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Grunwaldzka - Matejki - Szylinga, przejście dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego, 
rondo Śródka 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Hetmańska/Rolna - ograniczenie prędkości do 70 zamiast do 50 (na jednej 
nitce jest 50, którego i tak prawie nikt nie respektuje, brak kontroli policji).  Skrzyżowanie 
Niepodległości/Libelta - zbędne i wypadkogenne przyciski dla pieszych i zła synchronizacja 
świateł dla pieszych (nie ma tygodnia, bym nie uciekał przed samochodem będąc na pasach z 
zielonym światłem). 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Jana Pawła II / Baraniaka Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Kasprzaka/ Chociszewskiego i Matejki/Grunwaldzka. Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Kórnicka, Rondo Śródka Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Krakowskiej z Półwiejską i Królowej Jadwigi z Półwiejską. Przejście przez 
Krakowską i przystanek na Półwiejskiej są za małe, a samochody rozpędzają się na Królowej 
Jadwigi i Krakowskiej od strony placu Andersa. 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Kraszewskiego z Dąbrowskiego, rondo Śródka Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Królowej Jadwigi/Dolna Wilda; Garbary/Małe Garbary Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Lechicka/Naramowicka Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Małe Garbary/Solna, rondo Śródka, skrzyżowanie Kórnica/JPII, aleja 
Niepodległości 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Matejki/Grunwaldzka od strony Szylinga, Estkowskiego/Garbary Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Matejki/Grunwaldzka, Grochowska - Marcelińska Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Miętowa - Naramowicka Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Naramowickiej z Lechicką, rondo Rataje Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Opieńskiego/Umultowska Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Palacza/Kasprzaka: duży ruch pieszych i samochodów, dodatkowo kiepskie 
oznakowanie i fatalna widoczność uczestników ruchu. 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Potockiej z Kolejową Miasto Poznań 

skrzyżowanie przy Inea stadionie (bułgarska/grunwaldzka) ; Pogodna/ Ściegiennego - zero 
widoczności przy wyjeździe z ul. Pogodnej, duży ruch i auta parkujące na chodniku 
uniemożliwiają sprawny wyjazd,  

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie przy Moście Dworcowym Miasto Poznań 

Skrzyżowanie przy przystanku Wierzbięcice Miasto Poznań 

Skrzyżowanie przy Selgrosie, Rondo Jezioranskiego Miasto Poznań 

Skrzyżowanie przy starym browarze (czeka się strasznie długo na zielone światło, które daje 
mało czasu na przejście. Większość osób starszych nie dochodzi nawet do połowy, gdy zapala 
się czerwone). Przejście podziemne przy Wierzbięcicach (nie ma podjazdów dla wózków). 
Przejście przy św. Jadwigi i Górnej wildzie (asfalt i torowisko jest tak nierówne, że wszyscy 
podróżujący z wózkiem dla dziecka, lub osoby niepełnosprawne utykają na samym środku) 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Przybyszewskiego/Bukowska, buspas na Promienistej (niebezpieczny dla 
rowerzystów) 

Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Skrzyżowanie Roosevelta i Dąbrowskiego, brak świateł dla pieszych/samochodów Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Słowiańska-Piątkowska,  Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Słowiańskiej, Piątkowskiej, Szydłowskiej - nie dla wszystkich jasne zasady 
pierwszeństwa powodują kolizje 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie solna/ niepodległości Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Szamotulskiej i Szamarzewskiego;rondo Kaponiera Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ul Wierzbiecic i Królowej Jadwigi. Miasto Poznań 

skrzyżowanie ul, Kościuszki i Fredry-brak włączonej sygnalizacji świetlnej dla pieszych, tam jej 
ruch pieszo-rowerowy-samochodowy-tramwajowy więc jest spory ruch. 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ul. Baraniaka - Berdychowo - Jana Pawła II Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ul. Dzięgielowej i Umultowskiej, pierwszeństwo powinno być zgodnie z 90% 
ruchu, czyli prawo skręt z Umultowskiej na Dzięgielową, teraz jest do jazdy prosto ul. 
Dzięgielową - bardzo częste kolizje i wypadki, również często z udziałem rowerzystów, co 
może być tragiczne skutkach. Częste kolizje autobusów w tamtym miejscu, co kosztuje nas 
wszystkich. 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ul. Marcelińska Polna Wojskowa Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ul. Świt i Grochowskiej (Lewoskręty z ulicy Grochowskiej w ul. Świt).  Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ul. Wierzbięcice i K. Jadwigi lub Półwiejskiej i K. Jadwigi. Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ul. Zeylanda i ul. Bukowskiej, przejście dla pieszych na ulicy Zeylanda od strony 
ul. Zwierzynieckiej 

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ul.Dąbrowskiego/ Żeromskiego i Kaponiera Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ulic Chartowo z Piasnicką. Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ulic Garbary a Estkowskiego. Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ulic Głogowskiej i Hetmańskiej, szczególnie przejście dla pieszych przecinające 
ul. Hetmańską ze względu na zieloną strzałkę dla samochodów, która włącza się w tym 
samym momencie, co zielone światło dla pieszych. Powoduje to, że samochody i piesi ruszają 
w tym samym czasie a to doprowadza do niebezpiecznych sytuacji.                                    

Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ulic Szelągowska/Słowiańska/Naramowicka/Wilczak Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ulica Baraniaka/Jana Pawła II Miasto Poznań 

Skrzyżowanie ulicy Juraszów/Strzeszyńska/Lutycka Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Umultowskiej i Lechickiej - skręcanie w lewo; Obornicka Miasto Poznań 

Skrzyżowanie żeromskiego/dąbrowskiego Miasto Poznań 

Skrzyżowanie: św. Rocha - Serafitek - brak jasności pierwszeństwa przejazdu  Miasto Poznań 

Słowiańska/Szydłowska? Piątkowska Miasto Poznań 

Śródmieście Miasto Poznań 

Starołęcka, Rondo Rataje Miasto Poznań 

Stary Rynek Miasto Poznań 

Strzegomska-Leśnych Skrzatów-Jana Brzechwy, Heleny Modrzejewskiej-Smoka Wawelskiego-
Kornela Makuszyńskiego, Marcelińska - przejście dla pieszych/rowerzystów pomiędzy 
Bułgarską i Świerzawską. 

Miasto Poznań 

Szamarzewskiego (Kontrapas rowerowy), Grunwaldzka, Garbary Miasto Poznań 

Szamarzewskiego/Grodziska, Opieńskiego/Umultowska Miasto Poznań 

Szamotulska/Szamarzewskiego, ul. Jarochowskiego/ Chociszewskiego, ul. Jarochowskiego - 
wyjazdy z Stablewskiego, Morawskiego i Sczanieckiej ( parkujące auta blokują widoczność), 

Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Wojskowa/ Wyspiańskiego, Dąbrowskiego u zbiegu z al. Polska 

Szpitalna przed skrętem w Nowinę, rondo Skubiszewskiego  Miasto Poznań 

Szykana na ul. Telewizyjnej, Koninko Miasto Poznań 

Ściegennego/Bułgarska, Bukowska/Zeylanda, Mickiewicza/Dąbrowskiego, Piatkowska/aleja 
Solidarności, ul. Obornicka, Lutycka(od Szczawnickiej do Podolańskiej), Murawa/Lechicka 

Miasto Poznań 

Ścieżka rowerowa na ul. Mostowej, rowerzysta jadący ul. Mostową musi przejechać dwa 
pasy by zjechać na ścieżkę rowerową na wysokości Wierzbowej, by za chwilę wrócić przez 
dwa pasy na wysokości wszystkich świętych, jeśli chce dalej jechać ul. Mostową.  

Miasto Poznań 

Ścisłe centrum miasta. Miasto Poznań 

Śniadeckich/Grunwaldzka  Miasto Poznań 

Śródka Miasto Poznań 

Św. Marcin, Wielkopolska, Garbary Miasto Poznań 

Św. Marcin/Ratajczaka, św. Marcin/Piekary, Mickiewicza/Sienkiewicza, Bukowska/ Zeylanda, 
Półwiejska/Krakowska 

Miasto Poznań 

Św. Szczepana/28 czerwca 1956r.,  Miasto Poznań 

Święty Marcin/Kosiuszki - remont, brak widoczności  Żegrze/Krzywoustego Miasto Poznań 

Trasa Katowicka w kierunku Poznania na wysokości zjazdu z autostrady A2, wjazd w ulicę 
Hetmańską w kierunku Ronda Starołeka od strony ulicy Dolna Wilda 

Miasto Poznań 

Traugutta/28 czerwca Miasto Poznań 

trudno wskazać jedną lokalizację Miasto Poznań 

Ukuca grunwaldzka, brak sciezek rowerowych Miasto Poznań 

Ul Głogowska, zdecydowanie, całkowity brak kontroli prędkości samochodów, ulica 
całkowicie nieprzystosowana dla rowerzystów (jest do dla mnie jedyna sensowna droga do 
centrum i dlatego z roweru nie korzystam prawie wcale)  Ewidentnie ta ulica powinna mieć 
jeden pas w każdą stronę co przyspieszyłoby ruch tramwajów, umożliwiło ruch rowerów, 
zwiększyło bezpieczeństwo wszystkich. 

Miasto Poznań 

ul Grunwaldzka dla rowerzystów, przejazd Matejki do Mostu teatralnego dla rowerów Miasto Poznań 

Ul Hetmańska ze względu na duży ruch w godzinach szczytu  Miasto Poznań 

ul Kościelna Poznań Miasto Poznań 

ul Kurpińskiego - cały czas chodnikami jeżdżą samochody Miasto Poznań 

Ul Paderwskiego - sciezka rowerowa po lewej stronie, wyblakle oznaczenia, nie wiadomo czy 
to kontrapas, dla rowerow kostka brukowa fatalna co prowadzi do sytuacji, ze w trosce o 
bezpieczenstwo wiekszosc rowerzystow i tak jedzie chodnikiem. 

Miasto Poznań 

Ul Solna. Jadąc rowerem ciężko zmienić pas. Auta jada za szybko, znacznie przekraczają 
prędkości dozwolone. Grunwaldzka. Podobnie jak Solna - długa, prosta, szeroka ulica, auta 
urządzają wyścigi od świateł do świateł.  

Miasto Poznań 

ul. Bułgarska wyjazdy z Lidla i biedronki - kierowcy blokują pas dla rowerzystów chcąc 
właczyć się do ruchu. Miałem już tam kilka potrąceń jako rowerzysta 

Miasto Poznań 

ul. Dąbrowskiego - Kraszewskiego, Św. Marcin, Rondo Kaponiera Miasto Poznań 

ul. Dąbrowskiego na wszystkich skrzyżowaniach Miasto Poznań 

ul. Dąbrowskiego, ul. Garbary, ul. Mostowa, ul. Szamarzewskiego, ul. 
Żeromskiego/Dąbrowskiego, ul. Jackowskiego 

Miasto Poznań 

Ul. Głogowska (na odcinku od Rynku Łazarskiego do Dworca Zachodniego), Skrzyżowanie 
Grunwaldzka/Bułgarska, Złotowska (odcinek od granic miasta do Perzyckiej) 

Miasto Poznań 

ul. Głogowska od Mostu Dworcowego do Hetmańskiej Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

ul. głogowska, dąbrowskiego,św. Marcin Miasto Poznań 

ul. Golęcińska od wiaduktu nad Lutycką w stronę Kiekrza (Koszalińska), Lutycka/Szczawnicka, 
Lutycka,  

Miasto Poznań 

ul. Grunwaldzka, Grochowska, Królowej Jadwigi Miasto Poznań 

ul. Grunwaldzka/Szylinga; Górecka, Drużynowa, Miasto Poznań 

ul. Koszalińska do Strzeszynka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Księcia Mieszka I (konflikt z ruchem 
pieszym; beznadziejna nawierzchnia aż do Serbskiej), ul. Solna, al. Niepodległości, ul. 
Pułaskiego (odcinek bez pasów rowerowych), ul. Głogowska 

Miasto Poznań 

ul. Kościelna Miasto Poznań 

Ul. Kościuszki (św. Marcin a Taczaka) - kierowcy chcą parkować z prawego pasa, stwarzając 
zagrożenie dla osób poruszających się lewym pasem; często na lewym pasie stoją ludzie z 
awaryjnymi świat£am, bo nie mają miejsc do parkowania, al. Niepodległości a Św. Marcin - 
ludzie nie patrzą na znaki i zajeżdzają drogę na żółtych padach/ ludzie skręcający z al. N w św. 
M od str. Zamku wymuszają pierwszeństwo, ul. Powstańców Wielkopolskich a Al. 
Niepodległości- kierowcy blokują prawoskręt w al. N (zataz po minięciu ul. Kościuszki) i chcą 
wjechać na pas prosto, blokując przejazd tym, którzy chcą skręcić w sl. N, al. Wielkopolska - 
znak o prawoskręcie w Pułaskiego jest tuż przed skrzyżowaniem i dodatkowy ukryty w 
drzewach, jest słabo widoczny, więc kierowcy go blokują, bo chcą się wcisnąć na pas prosto 
wkiernku ul. Nowowiejskiego. 

Miasto Poznań 

Ul. Królowej Jadwigi  Miasto Poznań 

ul. Michałowo na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Kobylepole. Występuje tam duży ruch 
pieszych, a nie ma chodnika 

Miasto Poznań 

ul. Miętowa z Naramowcką, ul. Dzięgielowa z Naramowcką Miasto Poznań 

Ul. Naramowicka - za mało pasów ruchu w stosunku do natężenia ruchu, nie ma drogi 
rowerowej, chodnika 

Miasto Poznań 

ul. Naramowicka,  Skrzyżowanie Naramowicka/Sarmacka   Miasto Poznań 

ul. Naramowicka, Garbary przy przepompowni ścieków. Miasto Poznań 

ul. Naramowicka, Garbary, Mostowa, Rondo Rataje Miasto Poznań 

ul. Obornicka Miasto Poznań 

ul. Obornicka/ Omańkowskiej, ul. Starołęcka,    Miasto Poznań 

ul. Serbska pomiędzy Naramowicką a Rondem Solidarności i dalej Solidarności do trasy PST Miasto Poznań 

ul. Solna, Dąbrowskiego, Głogowska, zwłaszcza Lechicka, Bałtycka, OBORNICKA !!!!!, 
GARBARY !!!!!!! 

Miasto Poznań 

ul. Solna, ul. Królowej Jadwigi Miasto Poznań 

ul. Starołęcka od przejazdu kolejowego do fortu,  most Królowej Jadwigi, ul. Garbary Miasto Poznań 

ul. Szpitalna, ul. Grochowska Miasto Poznań 

ul. Teofila Mateckiego Miasto Poznań 

ul. Warszawska, Bałtycka, Dąbrowskiego (od Żeromskiego w strone Teatralki), Głogowska, 
Arciszewskiego  

Miasto Poznań 

Ul. Wierzbięcice, przejazdy samochodowe przy Zamenhoffa, ul. Głogowska Miasto Poznań 

Ul. Złotowska i miastkowska w Poznaniu  Miasto Poznań 

ul.28 Czerwca 1956 r,Gorna Wilda  Miasto Poznań 

Ul.Błażeja- wąski chodnik na odcinku przed skrzyżowaniem z Naramowicką, teoretycznie jest 
tam strefa zamieszkania, w praktyce na wąskiej ulicy musi się pomieścić ruch kołowy w 
strony oraz piesi. 

Miasto Poznań 

Ul.Mickiewicza Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

ul.Morasko/brak chodnika na częsci drogi Miasto Poznań 

ul.szpitalna i ul .nowina Miasto Poznań 

Ulica 28 czerwca na odcinku od Rynku Wildeckiego do Hetmańskiej - duży ruch pieszych na 
przejściach, do tego tramwaje i bardzo duży ruch samochodów. Powinno się tam wprowadzić 
jakieś ograniczenia poprawiające bezpieczeństwo pieszych i upłynniające ruch tramwajów. 

Miasto Poznań 

Ulica garbary, święty Marcin  Miasto Poznań 

ulica głogowska (niemal wszystkie skrzyżowania i zjadzy), rondo rataje, skrzyżowanie 
królowej jadwigi/półwiejska 

Miasto Poznań 

Ulica Głogowska, Most Dworcowy. Miasto Poznań 

ulica Głogowska, rondo Obornickie Miasto Poznań 

ulica głogowska, ul. dąbrowskiego i centrum dla rowerzystów Miasto Poznań 

Ulica Głuszyna (odcinek leśny), skrzyżowanie Wyszyńskiego/Jana Pawła II/Warszawska, 
skrzyżowanie Naramowicka/Lechicka, skrzyżowanie Dolna Wilda/28 Czerwca 1956r., 
skrzyżowanie Kościelna/Dąbrowskiego, skrzyżowanie Strzeszyńska,Lechicka/Juraszów, 
Skrzyżowanie Obornicka/Hulewiczów, skrzyżowanie Obornicka/Omańkowskiej/Mateckiego, 
skrzyżowanie Obornicka/Sprzeczna, skrzyżowanie 
Fabianowo/Sycowska/Wołowska/Wołczyńska, skrzyżowanie Grunwaldzka/Wołczyńska.  

Miasto Poznań 

Ulica Grunwaldzka od Ronda JNJ do Bałtyku. Codziennie przemieszczam się tą trasą i nie ma 
momentu, aby jakiś samochód nie przekraczał dozwolonej prędkości. Nic dziwnego, piękna, 
długa, szeroka, dwupasmowa w każdym kierunku ulica....  

Miasto Poznań 

Ulica Grunwaldzka, Św. Marcin/Al. Niepodległości,  Miasto Poznań 

Ulica Hetmańska - szczególnie skrzyźowanie z Rolną . Skrzyżowanie przy moście dworcowym 
od strony MTP . Bardzo dużo w tych miejscach ignorowania czerwonego światła i 
przekraczania prędkości 

Miasto Poznań 

Ulica Jana Pawła i wyjazd z ul. Baraniaka w kierunku ronda Śródki. Nowe progi zwalniajace na 
ul. Piłsudskiego stwarzają zagrozenie na drodze i wymagają całkowitego wyhamowania, 
zamiast jedynie ograniczenia prędkosci. 

Miasto Poznań 

Ulica Mieszka I - nie wiadomo dla czego jest zwężona do jednego pasa na odcinku pomiędzy 
Al. Solidarności a Kurpińskiego oraz Kurpińskiego i Szymanowskiego. Takie sztuczne zapory 
stanowią spore niebezpieczeństwo zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu. Dodatkowo 
przeraża mnie zwłaszcza na Piątkowie ogromna ilość świateł na skrzyżowaniach. Koło wieży 
TV jest rondo, również na ul. Piątkowskiej znajduje się rondo i one się świetnie sprawdzają, 
kierwocy zwalniają, piesi mogą przechodzić przez pasy spokojnie a najważniejsze nie tamuje 
to tak ruchu jak światła na skrzyżowaniu. Zastanawia mnie dlaczego nie inwestuje się w 
ronda. Straszna szkoda 

Miasto Poznań 

Ulica Mieszka I przy osiedlu Przyjaźni - skrzyżowanie z ul. Hercena - jedno skrzyżowanie z 
wieloma zagrożeniami:  przejazd dla rowerów(rowerzyści zasłonięcie przez wiatę 
przystankową lub autobus), przejście dla pieszych, wyjazd/wjazd z/do osiedla, 
nieprzestrzeganie przez jadących ul. Mieszka I ograniczenia prędkości. Duże ryzyko wypadku 
z powodu bardzo ograniczonej widoczności, braku zachowania ostrożności przez pieszych i 
rowerzystów. 

Miasto Poznań 

ulica Obornicka (beznadziejna nawierzchnia drogi), ulica Głogowska (przy Dworcu 
Zachodnim) 

Miasto Poznań 

Ulica Strzeszyńska Miasto Poznań 

Ulica Warszawska Miasto Poznań 

Ulice Lutycka, Lechicka, Obornicka - brak chodnika dla pieszych i drogi rowerowej.   Miasto Poznań 

Ulice o podwyższonej prędkości - wszystkie, podobnie dwujezdniowe. W tym: Grunwaldzka, 
Most Dworcowy, Głogowska, całe centrum 

Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Umultowska skrzyżowanie przy wjeździe na Campus Morasko Miasto Poznań 

Uważam, że nie bezpieczne są: skrzyżowania Matyi, ponieważ jest tam tylko przejście 
podziemne, z którego nikt nie lubi korzystać, ponieważ odór w nim jest nie do zniesienia.  

Miasto Poznań 

W obszarze, na którym mieszkam, nie zauważyłam niebezpiecznych skrzyżowań, natomiast 
niebezpieczny jest warunkowy skręt w prawo (zielona strzałka przy czerwonym swietle), 
ponieważ kierowcy często nie zwracają uwagi na zielone światło dla pieszych i rowerzystów.  

Miasto Poznań 

Węzeł Antoninek i ul. Warszawska, w Poznaniu: skrzyżowanie 
Niezłomnych/Wierzbięcice/Królowej Jadwigi. Dolna Wilda/Hetmańska, ul. Grunwaldzka, ul. 
Estkowskiego, ul. Królowej Jadwigi 

Miasto Poznań 

węzeł dębiec Miasto Poznań 

Węzeł komunikacyjny na Dębcu, zwłaszcza kiepskie przesiadki z tramwaju na pociąg. W tej 
chwili trwa remont (budowa tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej), mam jednak na myśli 
sytuację przed remontem. Legalne dojście z pętli tramwajowej wiodło wzdłuż ulicy Opolskiej 
(lub ewnetualnie 28 czerwca 1956), co znacznie wydłużało drogę dojścia, zmuszało do 
niepotrzebnego przekraczania jezdni, niepotrzebnego dwukrotnego przekraczania torów 
kolejowych i przechodzenie przez zatłoczoną autobusami i ludźmi pętlę autobusową 
"Dębiec" na ul. Opolskiej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i wygody pasażerów byłoby zalegalizowanie wydeptanego przejścia między 
pętlą tramwajową a przystankiem kolejowym Poznań-Dębiec.  

Miasto Poznań 

Wiadukt na Smochowicach (Santocka-Dąbrowskiego). Jakiś geniusz zainstalował tam rok czy 
dwa temu barierki przez które nie widać nadjeżdżających aut - jadąc od centrum trzeba 
praktycznie wjechać na skrzyżowanie by sprawdzić czy z lewej strony nadjeżdża auto. I nie - 
nie potrzeba tam świateł. Po prostu odrobiny widoczności. 

Miasto Poznań 

wiekszosc miejsc gdzie sa swiatla, ktore swieca dla pieszego tylko kilka chwil Miasto Poznań 

Wiele jest takich miejsc Miasto Poznań 

wiele. Wszystkie główne ulice,na których ze względu na wąskość chodników nie można po 
nich jeździć i trzeba chodnikiem, aby być w zgodzie z przepisami. 

Miasto Poznań 

Wierzbiecice  Miasto Poznań 

Wierzbiecice i Górna Wilda,  Lechicka przy os. Zwycięstwa  Miasto Poznań 

Wierzbiecice-Niezlomnych Miasto Poznań 

Wierzbiecice-Niezlomnych Miasto Poznań 

Wierzbięcice/Królowej Jadwigi Miasto Poznań 

wierzbięcice/królowej Jadwigi, rondo śródka, al.niepodległości/solna Miasto Poznań 

Większość większych dróg Poznania, także w centrum  Miasto Poznań 

Wilczak/ Szelągowska, Lechicka/Naramowicka, Dąbrowskiego/ Jackowskiego, Dąbrowskiego/ 
Mickiewicza, Starołęcka/ Książęca, że wymienię tylko najgorzej zorganizowane skrzyżowania.  

Miasto Poznań 

Wilda Miasto Poznań 

wilda Miasto Poznań 

Wilda - wąskie ulice, samochody blokujące torowisko. Ul. Garbary na odcinku Rynek 
Bernardyński - Kazimierza Wielkiego - generuje korki, a prowadzą tamtędy 2 z 3 linii 
autobusowych na Dębiec. 

Miasto Poznań 

wjazd na trasę katowicką z ul. Szwedzkiej w Krzywoustego  jazda po ulicach razem z 
rowerzystami 

Miasto Poznań 

Włodarska ( Kier. Os Sobieskiego/Radojewo ) pasy są niebezpiecznie ponieważ nic nie widać 
przez autobus chyba że się poczeka aż ten autobus odjedzie... 

Miasto Poznań 

Włodarska/Naramowicka Miasto Poznań 

Wszelkie krzyżówki dróg, obojętnie czy z sygnalizacją świetlną czy bez niej. Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Wszelkiego rodzaju duże ronda (np. solidarności), skrzyżowanie Solna/Aleje 
Niepodległości,itp. 

Miasto Poznań 

Wszędzie tam gdzie na drodze są rowerzyści.Niestety większość z nich nie zna przepisów 
ruchu drogowego i uważa że są świętymi krowami 

Miasto Poznań 

wszędzie tam gdzie na małych, prostych skrzyżowaniach montowane są sygnalizatory 
świetlne 

Miasto Poznań 

wszędzie tam gdzie nie ma dróg rowerowych Miasto Poznań 

Wszędzie tam, gdzie kierowcy ignorują przepisy i przekraczają dopuszczalną prędkość i nie 
omijają prawidłowo rowerzystów oraz nie przepuszczają pieszych na pasach.  De facto obszar 
całej metropolii. 

Miasto Poznań 

wszystkie duże ronda Miasto Poznań 

Wszystkie dwupasmówki, na których kierowcy samochodów roszczą sobie prawo do jechania 
z nadmierną prędkością. 

Miasto Poznań 

Wszystkie fragmenty dróg, gdzie pas drogi na wprost nagle zmienia się w pas do skrętu (np. 
skrzyżowanie Lechicka/Naramowicka)  Wszystkie fragmenty dróg, gdzie przed 
skrzyżowaniem jezdnia ma np. 2 pasy ruchu, a za skrzyżowaniem brak wyznaczonych pasów 
ruchu (np. skrzyżowanie Solna/Al. Marcinkowskiego/23 lutego, Nowowiejskiego/Al. 
Wielkopolska).  Wiele kontrapasów dla rowerzystów lub dróg rowerowych poprowadzonych 
wzdłuż ulic jednokierunkowych (w szczególności ul. Krakowska na odcinku Garbary-
Półwiejska - kierowcy wjeżdżający w taką ulicę z bocznych ulic patrzą tylko w jedną stronę 
nieświadomi, że rowerzysta może nadjechać z przeciwnej). 

Miasto Poznań 

Wszystkie połączenia Poznan-Swarzędz są niebezpieczne dla rowerzystów. Miasto Poznań 

Wszystkie przejścia dla pieszych Miasto Poznań 

Wszystkie ronda Miasto Poznań 

Wszystkie ronda (starołęka, rataje, śródka, solidarności)  Miasto Poznań 

wszystkie ronda, bo ludzie nie umieją po nich jeździć, wszelkie remonty, które z reguły są źle 
oznakowane 

Miasto Poznań 

wszystkie skrzyżowania na których jest prawo skręt i rowerzyści mają zielone światło z 
pieszymi są niebezpieczne, Głównie dlatego że rowerzyści wjeżdżają z dużą szybkością na 
skrzyżowanie. Często ciężko ich dostrzec. Lepiej by było gdyby chociaż ścieżka rowerowa była 
za pasami a nie przed nimi (patrząc od środka skrzyżowania) 

Miasto Poznań 

Wszystkie skrzyżowania w okolicy których zmienia się organizację ruchu - kierujący nie 
zwracają uwagi na oznakowanie pionowe i poziome - najczęściej są to rowerzyści 

Miasto Poznań 

Wszystkie skrzyżowania z zieloną strzałką Miasto Poznań 

Wszystkie ulice z dopuszczalną prędkością powyżej 30 km/h przy których nie ma dróg 
rowerowych. 

Miasto Poznań 

Wyjazd na ulicę Pułaskiego z ulicy, na której znajduje się przedszkole nr 98. Miasto Poznań 

Wyjazd z cmentarza na błażeja do naramowickiej  Miasto Poznań 

Wyjazd z Hulewiczów na Obornicką (brak świateł od strony Hulewiczów). Miasto Poznań 

Wyjazd z ul.Łęgi Dębińskie w ul. Dolna Wilda. Rondo Śródka.Rondo Rataje. Miasto Poznań 

wyjazd ze szkoły na Hezjoda w lewo w Lutycką  Obornicka i Lutycka (bardzo głębokie koleiny) Miasto Poznań 

Wyłączona sygnalizacja świetlna dla pieszych w rejonie Al. Marcinkowskiego w kierunku 
przystanków tramwajowych oraz przejście między przystankami na ul. Fredry.   

Miasto Poznań 

Z perspektywy rowerzysty który mieszka na Starym Grunwaldzie jest to brak ścieżki 
rowerowej w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, co zmusza do jazdy niebezpieczną jezdnią. 

Miasto Poznań 

z perspektywy rowerzysty: rejon mostu Dworcowego, trasa Chwaliszewska, Królowej Jadwigi, 
Grunwaldzka, Głogowska 

Miasto Poznań 
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Jakie miejsca na terenie Pani/Pana miejscowości zamieszkania lub na całym obszarze 
Metropolii Poznań uważa Pani/Pan za szczególnie niebezpieczne pod względem 

bezpieczeństwa ruchu? Proszę wskazać lokalizację np. w przypadku skrzyżowania podając 
nazwy ulic. 

Miejsce 

Z punktu widzenia rowerzysty: skrzyżowanie Królowej Jadwigi/Droga Dębińska  Z punktu 
widzenia kierowcy: Jana Pawła II/Baraniaka 

Miasto Poznań 

za mało ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Zawrotki przez torowisko  Miasto Poznań 

zerowy brak infrastruktury na terenie miasta kału Miasto Poznań 

zjazd na S11 na Piłe z 92, rondo śródka, skrzyżowanie szamotulska/ szamarzewskiego Miasto Poznań 

Żeromskiego/Dąbrowskiego  Miasto Poznań 

Brak 
Miasto 
Puszczykowo 

Droga 430 - skrzyżowanie Łęczyca - Puszczykowo- Mosina 
Miasto 
Puszczykowo 

Drogi publiczne 
Miasto 
Puszczykowo 

Lewoskręt z Grochowskiej w Grunwaldzką. 
Miasto 
Puszczykowo 

Mateckiego przy przejeździe kolejowym. 
Miasto 
Puszczykowo 

Nie zauważyłam - zawsze brak sygnalizacji na dużych skrzyżowaniach pogarsza 
bezpieczeństwo 

Miasto 
Puszczykowo 

Przejazd nad autostradą - węzeł Luboń 
Miasto 
Puszczykowo 

Rondo Kaponiera w Poznaniu 
Miasto 
Puszczykowo 

Skrzyżowanie Opłotki-Głogowska koło policji i siedziby autostrady, skrzyżowanie przy ul. 11 
listopada- Traugutta w Luboniu,  

Miasto 
Puszczykowo 

Szosa mosińska w kierunku Poznania, gdzie trwa budowa wiaduktu - zlikwidowana została 
droga rowerowa  

Miasto 
Puszczykowo 

Trasa 430 Mosina-Poznań - brak pobocza (może tunel pod Wielkopolskim Parkiem 
Narodowym?) 

Miasto 
Puszczykowo 

ul. Górecka/ ul. Krauthofera,    
Miasto 
Puszczykowo 

Ulica Poznańska w Puszczykowie (samochody wyjeżdżają na drogę z miejsc parkingowych 
gwałtownie), droga E430 i 431 brak ścieżek rowerowych i przejść,  

Miasto 
Puszczykowo 

Ulica Poznańska w Puszczykowie. DDPiR nie nadaje się do jazdy rowerem a poruszanie się 
jezdnią jest utrudnione (kierowcy często nie tolerują rowerzystów na drodze).   Ronda na 
w/w ulicy, kierowcy wymuszają pierwszeństwo, wyprzedzają na rondzie! 

Miasto 
Puszczykowo 

Wąskie drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie łączące miejscowości bez pobocza lub z 
bardzo miękkim, lub z rowami melioracyjnymi lub drzewami będącymi tuż przy drogach, 
uniemożliwiające ewentualną ucieczkę w razie zagrożenia oraz bezpieczniejsze 
przemieszczanie się rowerem. 

Miasto 
Puszczykowo 

Wysoka/Studzienna w Puszczykowie 
Miasto 
Puszczykowo 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu internetowego lipiec/sierpień 2016 
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ZAŁĄCZNIK 7 

Pytanie 16 z Ankiety dla mieszkańców PZMM 

Tabela 3 Inne problemy w zakresie transportu, komunikacji i mobilności 

Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

"korki" na ul. Naramowickiej w Poznaniu, a także na ul. Gdyńskiej w Koziegłowach i przy 
wjeździe do Poznania tą ulicą 

Gmina 
Czerwonak 

1. Brak kolei aglomeracyjnej takiej jak jest w miastach niemieckich (ze wspólnym biletem i 
bezpiecznymi oraz tanimi parkingami dla rowerów)   2. Kiepskie możliwości przesiadkowe - 
trzeba np daleko chodzić. Autobusy na Solnej są kompletnie niekompatybilne z tramwajami 
na Placu Wielkopolskim (takich miejsc jest więcej - to jest najbardziej rażący przykład). 
Zlikwidowano 63 do Śródki ale nie ma dobrego miejsca na przesiadkę na tramwaj.    3. 
Kompletny brak połączenia w śródmieściu na linii Północ - Południe. Ze wzgórza św 
Wojciecha do Starego Browaru najszybciej jest na piechotę  4. Transport jest zorganizowany 
centrycznie to znaczy żeby dojechać z Koziegłów Krzyżownik na Strzeszyn muszę jechać przed 
centrum albo co najmniej przez śródmieście. Brak lini jadących do okola. Pewnie dystans 
większy ale linia powinna być szybsza 

Gmina 
Czerwonak 

1. Nieprzemyślane przystanki - kiepskie możliwości przesiadki (dalekie przejścia - budowa )  2. 
Brak sensownej kolei metropolitalnej (S-bahn) ze wspólnym biletem i bezpiecznymi stacjami 
dla rowerów.  3.Cena zwłaszcza dla strefy B oraz C stanowczo za wysoka - ewentualnie inne 
przemyślenie stref. Trudno uwierzyć w to że komunikacja do Lubonia czy Koziegłów jest 
droższa niż ta do Kiekrza czy Spławia   

Gmina 
Czerwonak 

Autobusy często mają spóźnienia lub w ogóle nie przyjeżdżają, ogólnie przez ilość obecnych 
remontów dróg przejazd komunikacją miejską jest po prostu koszmarem.  

Gmina 
Czerwonak 

Autobusy po Poznaniu są prowadzone przez kierowców jakby woził ziemniaki nie ludzi 
tłumacząc się czasem przejazdu ze są rozliczania z czasu może warto zadbać o delikatne 
hamowanie szczególnie na przystankach narazie tylko kierowcy kobiety prowadzą nie 
nagannie 

Gmina 
Czerwonak 

brak bus pasów, korki, wysoka cena biletów 
Gmina 
Czerwonak 

brak buspasów, przepełnione autobusy, opóźnienia, źle rozplanowane rozkłady jazdy (np. 3 
autobusy jadą jeden za drugim do tej samej pętli, a następny dopiero za 15-20 min,),  

Gmina 
Czerwonak 

Brak koordynacji poszczególnych elementów systemu: autobusy stoją w korkach, kolej jest 
nieskomunikowana z komunikacją publiczną, brak BEZPIECZNYCH tras rowerowych, brak 
miejsc parkingowych. 

Gmina 
Czerwonak 

Brak koordynacji poszczególnych elementów systemu: autobusy stoją w korkach, kolej jest 
nieskomunikowana z komunikacją publiczną, brak BEZPIECZNYCH tras rowerowych, brak 
miejsc parkingowych. 

Gmina 
Czerwonak 

Brak możliwości możliwości przesiadki między liniami autobusów 911 i 348, zwłaszcza w 
okresie wakacyjnym!  Autobus lino 911 nie jest skonsolidowany z linią 348. Np. Jestem 
mieszkanką Promnic i jadąc do Poznania na godzinę 8: 00 do pracy w okolice ul. 
Naramowickiej w Poznaniu muszę iść do Biedruska (pół godziny pieszo na autobus 911 
odjeżdżający o godzinie 7: 13) autobus linii, 348 który ma dłuższą trasę jedzie przez Promnice 
nie daje mi możliwości przesiadki na autobus o 7: 13 z Biedruska, bo jest w Promnicach, o 7: 
19, czyli autobus 911 o kilka minut odjeżdża później. Pisałam już do ztm w tej sprawie i mnie 
wyśmiano. Otrzymałam odpowiedź, że "Obiegi autobusów jeżdżących na linii nr 348 nie 
pozwalają na przesuniecie odjazdu z pętli w Przebędowie z godziny 7: 00 na godzinę 6:45. " I 
stwierdzono, że "Kurs linii nr 348 o godzinie 7: 19 z przystanku Promnice/Północna nie jest 
pierwszym w ciągu dnia kursem w kierunku Biedruska. Jednocześnie informujemy, że od 1 
września na linii 348 przywrócona zostanie liczba kursów obowiązująca do 24 czerwca." Czyli 
wg ztm mam jechać o 6: 08 z Promnic na 8: 00 do Pracy, uważam, że jest to niegodne 
mieszkańca metropolii Poznańskiej i niegodny XIX w. Moja trasa wynosi 12 km (jazda 

Gmina 
Czerwonak 
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Miejsce 

autobusem 20 minut) a ja mam jechać 2 godziny wcześniej. Nie wiem czy ztm zapłaci mi za 
nadgodziny, po autobusem, który mi proponują będę 6: 30 w pracy, a ja chcę dojechać 
godnie na 8:00. ( 5 Minut nikogo nie zbawi, a autobus 348 mógłby jechać wcześniej. Powrót z 
pracy jest również koszmarem 12 km 3 przesiadki, czekanie na każdy autobus pół godziny. 
Kończę pracę o 16: 30, z dworca Sobieskiego autobus 348 wyjeżdża, o 16: 28, co powoduję, 
nie zdążę na niego przesiąść się z autobusu 911 ani z 67. Następny 348 jest, o 17: 28 czyli 
godzina czekania. Gdy jestem w Biedrusku aplikacja gps ztm pokazuję mi, że autobus 
odjechał mi sprzed nosa o 5/6 minut. I zgodnie z rozkładem mam czekać godzinę by móc 
jechać 3 minuty autobusem z Biedruska do Promnic. Dlatego też z pracy muszę iść z 
przystanku pół godziny. Zlikwidowano też w godzinach wieczornych we wakacje autobus o 
godzinie 20: 10 z dworca Sobieskiego, alternatywą jest 911 ze środki, 20: 30 ale przed nim o 
minutę odjeżdża z Biedruska autobus 348 tak, że nie da się z niego przesiąść i też trzeba iść 
na pieszo! Rozkład też jest niespójny poza sezonem wakacyjnym. W Radojewie często 
spotykają się autobusy, że jedzie jeden za drugim i ten, na który trzeba się przesiąść odjeżdża 
pierwszy, a nikogo nie zbawiłoby gdyby ten, który jedzie dalej zaczekałby na ten, co jedzie 
później. Mam nadzieję, że ktoś kompetentny przeczyta tą ankietę, gdy byłam stażystką w 
pewnej gminie kazano mi opracowywać wyniki podobnej ankiety, niestety nikt z władz nie 
miał ochoty czytać tego, co mieli do powiedzenia mieszkańcy. Przedstawiono suche wykresy i 
to była analiza zmian, pytań otwartych nawet nie przedyskutowano, więc mam nadzieję, że 
ktoś, choć przeczyta moje uwagi 

Brak możliwości przesiadek  
Gmina 
Czerwonak 

Brak przeprawy przez Wartę na wysokości Czerwonaka.  Brak tramwaju na Naramowice. Brak 
wiaduktu nad linią kolejową na ulicy Bałtyckiej. 

Gmina 
Czerwonak 

Brak punktualności awaryjność 
Gmina 
Czerwonak 

Brak skomunikowania  
Gmina 
Czerwonak 

Brak skomunikowania komunikacji autobusowej z pociągami, nie czekanie autobusu w 
przypadku opóźnienia pociągu 

Gmina 
Czerwonak 

Brak wiat przystankowych, kierowcy nie opuszczają autobusu, gdy chce wsiąść z wózkiem, 
stają daleko od krawężnika 

Gmina 
Czerwonak 

Brak wspólnego biletu okresowego na wszystkie środki transportu, ciągłe zmiany w 
rozkładach i trasach związane z remontami, zbyt wolny rozwój sieci tramwajowej, zbyt długie 
remonty 

Gmina 
Czerwonak 

Często niesprawny system PEKA, za dużo inwestycji drogowych przeprowadzanych jest 
jednocześnie 

Gmina 
Czerwonak 

Często wypadające autobusy (głównie linia 322), ceny biletów komunikacji, które powodują, 
że taniej dojeżdżać samochodem 

Gmina 
Czerwonak 

Częstotliwość kursowania 
Gmina 
Czerwonak 

Długie oczekiwanie na zielone światło dla pieszych, niska, jakość transportu publicznego ( 
niepunktualność, zbyt rzadkie kursowanie), wysokie ceny biletów ztm 

Gmina 
Czerwonak 

Do Gmin stykających się bezpośrednio z Poznaniem np. Czerwonak, Swarzędz powinno 
docierać więcej linii autobusowych miejskich Poznania. 

Gmina 
Czerwonak 

Dojazd do miasta zajmuje koleją 30 min. Trasę z dworca głównego na rynek jeżycki szybciej 
pokonam pieszo niż MPK. Musiałbym się kilka razy przesiadać. To jest beznadzieja. 

Gmina 
Czerwonak 

Duża ilość remontów, powoduje utrudnienia w komunikacji. 
Gmina 
Czerwonak 

Duża odległość do przystanku, w weekend autobus jedzie raz na godzinę. Bilet na pociąg i 
MPK dla jednej osoby dorosłej i dwóch uczniów są w cenie paliwa do auta - dlatego jeździmy 
samochodem 

Gmina 
Czerwonak 
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Dziury w drogach i na chodnikach. Nie dostosowanie stanu chodników dla rowerzystów 
Gmina 
Czerwonak 

Jak jadę autem - synchronizacja świateł na skrzyżowaniach? Czasem przejazd z Grunwaldu na 
Zawady okupione jest staniem na WSZYSTKICH światłach. 

Gmina 
Czerwonak 

Korki 
Gmina 
Czerwonak 

Mała liczba ścieżek rowerowych 
Gmina 
Czerwonak 

Malaryczne korki Poznań- Czerwonak 
Gmina 
Czerwonak 

Nie ma ograniczenia prędkości na ulicy Trakt, Kliny. Powinny znaleźć się tam KONIECZNIE 
PROGI ZWALNIAJĄCE 

Gmina 
Czerwonak 

Nie widzę takowych 
Gmina 
Czerwonak 

niedostateczne skomunikowanie poszczególnych linii autobusowych, tak aby wygodnie 
przesiąść się na linię, która jedzie dalej 

Gmina 
Czerwonak 

nieokiełznanie rowerzystów i motocyklistów - nadużywanie prawa, duże natężenie ruchu -
zwłaszcza w czadse szczytu - brak wyznaczonych torowisk i buspasów 

Gmina 
Czerwonak 

problem z przesiadkami, linia podmiejska z miejska powinny być bardziej dopasowane, 
(koziegłowy-czerwonak) 

Gmina 
Czerwonak 

problem z przesiadkami, linia podmiejska z miejska powinny być bardziej dopasowane, 
(koziegłowy-czerwonak) 

Gmina 
Czerwonak 

Remont drogi do galerii Malta, remont dąbrowskiego, remont Koziegłowy karolin, jakość 
drogi na rondzie Rataje, wieczne korki na baraniaka  

Gmina 
Czerwonak 

Są za duże korki. Należy zwiększyć komfort podróży i zwiększyć zasięg lini tramwajowych. 
Gmina 
Czerwonak 

Stan niektórych autobusów - głównie przegubowych - poruszających się po Gminie 
Czerwonak. Zyt mała częstotliwość kursowania autobusów na terenie Gminy Czerwonak - 
zwłaszcza w weekendy. 

Gmina 
Czerwonak 

Tłok w pojazdach, ale rozumiem że to nieuniknione. 
Gmina 
Czerwonak 

wspólny bilet jednorazowy (odbijanie na PEKA) kolej - autobus - tramwaj, duża ilość 
remontów  

Gmina 
Czerwonak 

Z Czerwonaka kursują w godzinach rannych autobusy i pociągi w tej samej godzinie - 
proponuję rozłożyć tak aby jeśli nie zdąży się na autobus można było pojechać pociągiem. 
Rzadko jeżdżą autobusy. Brak komunikacji nocnej w tygodniu. 

Gmina 
Czerwonak 

Za rzadko kursujące pociągi, zwłaszcza w weekendy. 
Gmina 
Czerwonak 

Zbyt częste zmiany tras tramwajowych, duża odległość i niewygoda z korzystania z dworca 
głównego i przesiadek z niego na inne środki transportu (poza rowerem miejskim) 

Gmina 
Czerwonak 

Zbyt duża liczba jednocześnie prowadzonych inwestycji/remontów drogowych. Brak 
obwodnicy północno-wschodniej, brak min. dwóch mostów nad Wartą (rejon Koziegłowy-
Naramowice, Nowe Zawady-Szelągowska) 

Gmina 
Czerwonak 

zbyt krotkie cykle swiateł na ciągach komunikacyjnych  
Gmina 
Czerwonak 

zbyt ograniczona ilość kursów autobusów podmiejskich i szynobusów 
Gmina 
Czerwonak 

Zbyt uboga alternatywa dla transportu prywatnego. W mieście wielkości Poznania powinna 
istnieć sieć szybkich tramwajów (lub metra) sięgająca aż do obszarów podmiejskich, z 
parkingami buforowymi przy stacjach końcowych. Fatalny stan wielu ulic i dróg dojazdowych. 
Wieczne remonty. Zbyt mało miejsc parkingowych w centrum miasta. 

Gmina 
Czerwonak 



Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania  
na lata 2016-2025 

78 
 

Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

beznadziejna częstotliwość kursowania komunikacji podmiejskiej kosmiczne ceny biletów Gmina Dopiewo 

Bezsensowne połączenia z podpoznanskich miejscowosci  np jedzie autobus podmiejski a za 
3min miejski cały pusty a później jest przerwa 30min. Brak możliwości zakupu biletów na 
obrzeżach miasta. 

Gmina Dopiewo 

Brak centrum przesiadkowego kolejowo/autobusowego/tramwajowego na Junikowie Gmina Dopiewo 

Brak częstszych połączeń ze Skórzewem na trasie do Bałtyku. Brak bliskich przystanków dla 
mieszkańców nowych osiedli.  Dobrze byłoby wydłużyć trasę autobusów jadących Bukowską 
na Ławicę aby miały pętlę kończącą w Skórzewie lub jechały za lotniskiem dalej przez ul. 
Batorowską w Skórzewie do pętli Junikowo. Skomunikować tym samym mieszkańców 
zamieszkujących nowe osiedla przy ul. Batorowskiej i dalej w głąb Skórzewa. Na przystanek 
do komunikacji miejskiej nr 77 (Malwowa) mamy 30 min. pieszo (niektórzy mieszkają jeszcze 
dalej). Do przystanku komunikacji podmiejskiej mamy 15 min. ale jeżdżą zbyt rzadko (a w 
weekendy to tragedia). W roku szkolnym brakuje miejsca w podmiejskich autobusach.  
Przydałby się przystanek (przy Batorowskiej) na wysokości ul. Cytrynowej. Byłoby to SUPER 
rozwiązanie dla nas pracujących i autobusy przynajmniej co 20-30 min.     Druga sprawa - 
brak nocnego autobusu. Też mógłby jeździć z Bałtyku ul. Bukowską - przez Batorowską - do 
Junikowa (i z prowrotem Junikowo - Batorowska - Bałtyk). Dzięki temu Skórzewo byłoby 
dobrze skomunikowane z Poznaniem. Mieszkańców tu jest coraz więcej. Osiedla się cały czas 
rozbudowują.    

Gmina Dopiewo 

Brak kursów w nocy. Nie tylko w weekendy Gmina Dopiewo 

Brak parkingu przy stacji kolejowej w m. Palędzie Gmina Dopiewo 

Brak skomunikowania kolei z transportem miejskim - przesiada jest bardzo utrudniona i 
przystanków kolejowych jest bardzo mało. 

Gmina Dopiewo 

Brak ścieżek rowerowych pomiędzy Poznaniem a sąsiadującymi wsiami, miejscowościami, 
która są "sypialniami" dla Poznania. Ogólny brak ścieżek rowerowych również w Poznaniu, co 
sprawia, że jest wiele kolizyjnych sytuacji. Brak szybkiej kolei miejskiej, która łączyłaby 
"sypialnie" Poznania z centrum.  

Gmina Dopiewo 

Brak ścieżek rowerowych! Pomiędzy miejscowościami, które są w niedalekiej odległości od 
siebie i spokojnie można by było jeździć rowerami - nie ma ścieżek rowerowych. Np. 
Dąbrówka - Plewiska. Dąbrówka - Skórzewo. Dąbrówka - Dopiewo. 

Gmina Dopiewo 

Brak wiaduktu nad torami kolejowymi na ul. Grunwaldzkiej na Junikowie. Brak 
bezpośredniego połączenia komunikacją publiczną między Palędziem a Poznaniem w 
godzinach późnonocnych między godz. 23 a 4 nad ranem. 

Gmina Dopiewo 

Brak większej kooperacji pomiędzy ZTM a Spółkami Kolejowymi. Poza tym nie korzystam z 
komunikacji miejskiej codziennie, gdyż moja miejscowość (Dąbrówka) znajduje się w strefie 
C, co w porównaniu ze strefą np. Gminy Rokietnica jest niesprawiedliwe. Nawet 
miejscowości za Rokietnicą znajdują się w strefie B. 

Gmina Dopiewo 

Brak wykorzystania kolei, mimo istniejącej infrastruktury Gmina Dopiewo 

Chętnie korzystałbym wyłącznie z roweru, kiedy tylko pogoda na to pozwala. Bardzo często 
zdarza się, że chcę pojeździć i też pozałatwiać sprawy rowerem dopiero 20km od miejsca 
zamieszkania. Do pokonania tego dystansu z rowerem wykorzystuję albo rower albo 
samochód, a wolałbym transport publiczny. Nie ma jednak realnej alternatywy na 
bezproblemowe przewożenie rowerów (np. do 5 sztuk) w środkach transportu publicznego, a 
to uważam za podstawowy problem. Drugim problemem jest brak możliwości bezpiecznego 
pozostawienia roweru pod instytucją, sklepem, kinem itp. Monitorowany parking pod 
chmurką nie jest żadną gwarancją. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest pozostawianie 
roweru, nawet kilometr od centrum, ale na zasadach jak w szatni z numerkami, gdzie takie 
wydawane byłyby przez obsługę, a rower przechowywany byłby w boksie, albo tylko przez 
obsługę. Jako pieszy nie korzystam z środków transportu publicznego głównie ze względu na 
liczne rozboje w tramwajach i autobusach, których byłem ofiarą? Unikam, bo nie czuję się 
bezpiecznie. Najbliższy przystanek mam 2km od domu a dojazd do centrum zajmuje mi 1,5h 

Gmina Dopiewo 
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Miejsce 

w jedną stronę. Ceny biletów też nie są atrakcyjne. Nie lubię też przesiadek. Nie jest dobrym 
rozwiązaniem, gdy muszę jechać samochodem na parking, tam wsiąść do tramwaju, by z 
niego jechać rowerem. Jeden środek transportu od początku do końca, to też ułatwienie 
choćby pod względem stroju, pogody, gadżetów, które ze sobą zabieram.  

Gminy ościenne słabo skomunikowane z Poznaniem: mało linii, mało przystanków, mała 
częstotliwość kursów w godz. szczytu 

Gmina Dopiewo 

Komunikacja miejska jest droga. Daleko do przystanków. Autobusy stoją w korkach i jadą 
długo. Brak ścieżek rowerowych 

Gmina Dopiewo 

Konieczne jest wprowadzenie komunikacji publicznej między gminami.  Gmina Dopiewo 

Likwidacja niektórych przystanków, np. Poznań Junikowo dla pociągów Gmina Dopiewo 

Linia 719 Poznań-Dopiewo przestarzałe autobusy, które są starsze od pasażerów, w 
autobusach ponad poziom decybeli(hałas związany z silnikiem autobusu)  

Gmina Dopiewo 

Nie widzę większych problemów  Gmina Dopiewo 

Niedostosowanie kursów pociągów dla ludzi pracujących np pociąg na stacji Poznań Gł godz 
4, 58 to 30 minut za wcześnie dla rozpoczynających pracę od 6, 00 i kompletny brak pociągu 
o tej godz w soboty i długie weekendy. 

Gmina Dopiewo 

Nieustające remonty, czasami chyba źle zaplanowane (remont nawierzchni, a potem 
wymiana kabli i niszczenie tej nowej nawierzchni).  Jeżdżę pociągiem na trasie Dopiewo-
Poznań-Dopiewo i przynajmniej raz w miesiącu ma miejsce awaria urządzeń sterowania 
ruchem na stacji Poznań Głowny, a potem następuje chaos - nie wiadomo o jakie będzie 
opóźnienie, na który peron wjedzie pociąg. Informacje o odjeździe pociągu do Zbąszynka są 
podawane w ostatnim momencie, tzn., gdy pociąg ma już wjeżdżać na peron, co jest 
uciążliwe, jeśli czeka się na peronie np. 5, a pociąg nagle odjeżdża z 2, bo na 5 stoją dwa 
opóźnione pociągi. Ktoś z większym bagażem, starszy, niepełnosprawny, nie znający dworca 
ma wtedy problem z szybkim dotarciem do pociągu.Notorycznie spóźnione przyjeżdżają 
pociągi relacji Gniezno - Zbąszynek. Wiem, że trasa jest remontowana, ale kto przy zdrowych 
zmysłach w tej sytuacji planuje raptem 3-5 minutowy postój pociągu na Głównym?   
Oznaczenie peronów na Głównym to kolejny absurd. Peron 1 a naprzeciwko peronu 4b!? 
Oznaczenia peronów (od Zachodniego) 6, 5, 4, 1, 2, 3 naprawdę utrudniają poruszanie się po 
dworcu podróżnym, zwłaszcza spoza Poznania.  Trasy autobusów i tramwajów - czy ktoś 
jeszcze pamięta, jakie były przed pojawieniem się informacji "trasa zmieniona". W 
tramwajach brak informacji głosowej o kolejnych przystankach. Brak biletomatów w 
autobusach i tramwajach, te, które są zwykle są nieczynne - przynajmniej na trasie, którą 
zwykle jeżdżę.  Oznaczenie dojścia do dworca PKP - jeśli ktoś przyjedzie autobusem 51, 68, 71 
widzi tylko wejście do City Center. Brak biletomatu na przystanku Dworzec Główny - żeby 
kupić bilet, trzeba wrócić do budynku dworca.  Nazwa przystanku "Poznań Główny" w 
autobusach 51 i 68 jest przypisany do dwóch przystanków, co jest mylące, zwłaszcza dla osób 
spoza Poznania.   

Gmina Dopiewo 

Problem tzw. wąskich gardeł przy wjazdach, wyjazdach z Poznania np w miejscowości 
Komorniki czy Plewiska.  Zbyt powolny rozwój komunikacji publicznej. Za mało powstaje 
nowych linii autobusowych i tramwajowych.  Niewystarczająca jakość dróg. 

Gmina Dopiewo 

przedłużające się remonty Gmina Dopiewo 

przejad kolejowy w Palędziu skutecznie blokuje ruch do dojadu na S11 i z powrotem Gmina Dopiewo 

Rozbudowa połączeń. Rozbudowa sieci transportu publicznego. Np. Palędzie - Złotniki.  Gmina Dopiewo 

Rozkład kolejowy jest wykonany trochę nie logicznie. Ludzie uczęszczają do pracy na różne 
godziny - między innymi na 9.  Dlaczego w takim wypadku pociąg jest o 8:03, a następny o 
8:55? Połączenie o 8:55 powinno być przesunięte na około godzinę 8:30.  Brakuje jakiegoś 
pociągu nocnego aby móc wrócić innym środkiem niż tylko taksówką około godziny 1-3 

Gmina Dopiewo 

Rzadkie kursy koleji wielkopolskich i brak punktualności Gmina Dopiewo 

Skandalicznie mała ilość kursów jednej !!!!sic! linii autobusu  do i z Gołusek/ w sytuacji kiedy 
do oddalonego o 2,5 km zaledwie Głuchowa jest kilka linii i znacznie więcej kursów 

Gmina Dopiewo 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Spójność systemu, brak parkingów P&R; W przypadku podróżowania w więcej niż 1 osobę, 
samochód nadal wygrywa w kontekście ceny i czasu 

Gmina Dopiewo 

Ul. Poznańska w Skórzewie jest praktycznie jedyną główną ulicą, w którą wjeżdżają wszystkie 
osoby z okolicznych miejscowości (Dąbrówka, Dąbrowa). Ulica ta jest pewnego rodzaju 
lejkiem, który zwęża się do ronda Skórzewo/Poznań. Brakuje alternatywnej drogi równoległej 
aby odciążyć cały bałagan komunikacyjny. Mieszkańców przybywa a dróg niestety nie... 

Gmina Dopiewo 

wszystkie pociągi podmiejskie praktycznie kończą bieg na P.Głównym. powinny przez niego 
przejeżdżać bez dłuższego postoju aby móc pociągiem sprawnie przejechać np. z Górczyna na 
Garbary bez przesiadki 

Gmina Dopiewo 

za mało połączeń kolejowych  Gmina Dopiewo 

za mało połączeń podmiejskich  Gmina Dopiewo 

Za mało ścieżek rowerowych, a jeśli nawet są - rowerzyści, którzy na wybojach najwyraźniej 
zgubili już całkowicie mózg i tak jeżdżą drogą, najchętniej samym środkiem. Tramwaje są 
niepunktualne, autobusy znikają w tajemniczych okolicznościach a pociągi...? W niektórych 
jest tak brudno, że na wstępie powinno się rozdawać żele antybakteryjne, bo kto wie jakie 
bakteire żyją na nigdy nie umytych oknach.  

Gmina Dopiewo 

zbyt mała częstotliwość kursowania autobusów podmiejskich - przy większej częstotliwości 
na pewno więcej osób by korzystało z tego środka transportu, brak ciągłości ścieżek 
rowerowych z np. Skórzewa do Poznania 

Gmina Dopiewo 

Zbyt mała ilość połączeń w ciągu dnia Gmina Dopiewo 

zbyt mało autobusów kursujących na odcinku Poznań - gmina Dopiewo (Zakrzewo, 
Dąbrówka) zarówno w dzień jak i w nocy oraz weekendy 

Gmina Dopiewo 

Zbyt rzadka (szczególnie w czasie roku szkolnego) częstotliwość kursowania autobusów  727 i 
729 

Gmina Dopiewo 

zbyt rzadkie kursowanie autobusów w gminie Dopiewo (Skórzewo, dąbrowa, dąbrówka) Gmina Dopiewo 

zbyt rzadkie kursowanie w godzinach szczytu, utrudniony lub wręcz uniemożliwiony dojazd w 
godzinach wieczornych lub nocnych 

Gmina Dopiewo 

Zbyt rzadko kursujące autobusy podmiejskie przez co w godzinach szczytu są przepełnione. 
Jest to też uciążliwe zimą, gdy na wietrznym, za słabo osłoniętym dworcu Junikowo trzeba 
długo czekać na autobus i marznąć. Często konieczne jest skorzystanie z samochodu, bo o 
potrzebnej porze nie ma w ogóle autobusów. Za błędne uważam też wybudowanie dworca 
Junikowo w obecnej lokalizacji. O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie go przy 
przystanku kolejowym Poznań Junikowo i tym samym wydłużeniu trasy tramwajowej. 

Gmina Dopiewo 

zbyt wiele praw i udogodnień dla rowerzystów Gmina Dopiewo 

Zwiększona liczba mieszkańców ca za tym idzie duża liczba samochodów. Bardzo wąska 
droga, brak drogi rowerowej. 

Gmina Dopiewo 

Brak "trzeciej ramy Poznania". Ułatwienia dla jednych uczestników ruchu kosztem 
pogorszenia warunków drugich np. wydzielanie dróg dla rowerów kosztem jezdni. Zbyt duża 
ingerencja władz Poznania w ruch. 

Gmina 
Kleszczewo 

brak dobrego skomunikowania różnych źródeł transportu 
Gmina 
Kleszczewo 

brak jednego przewoźnika, brak wspólnego biletu, duże odległości do przystanku, długi czas 
przejazdu z gminy do Poznania, 

Gmina 
Kleszczewo 

Brak poboczy/chodnika/ścieżki rowerowej przez las łączący Poznań z Tulcami 
Gmina 
Kleszczewo 

Brak podmiejskiej komunikacji nskomunikowanej z poznańska, typu kolejka + busz/tramwaj. 
Korki, korki, korki.  

Gmina 
Kleszczewo 

Brak wspólnego przewoźnika 
Gmina 
Kleszczewo 

Brak wspólnych biletów z gminami okolicznymi, brak obsługi MPK części miasta Poznań (np. 
ostatnie 2 kilometry ulicy Szczepankowo), słabe możliwości przesiadek 

Gmina 
Kleszczewo 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak wystarczającej liczby połączeń z Gminy Kleszczewo 
Gmina 
Kleszczewo 

Częstotliwość kursowania komunikacji na terenie Gminy Kleszczewo. Brak sprawnego 
połączenia autobusowego z miejscowością Swarzędz (komunikacja poza godzinami pracy) 

Gmina 
Kleszczewo 

Drogie bilety 
Gmina 
Kleszczewo 

niebezpieczeństwo dla pieszych na przejściach dla pieszych w związku z brakiem zatrzymania 
samochodu przez przejściem, wymuszanie pierwszeństwa na pieszych i rowerzystach 

Gmina 
Kleszczewo 

Szybki przyrost mieszkancow gminy Kleszczewo (Gowarzewo, Tulce) 
Gmina 
Kleszczewo 

Zbyt mała przepustowość ulic, natłok remontów 
Gmina 
Kleszczewo 

zle skomunikowanie transportu podiejskiego z miejskim, slaba dostepnosc biletow 
Gmina 
Kleszczewo 

1) W tramwajach i autobusach oprócz automatu sprzedającego bilety przydałby się automat, 
który umożliwia doładowanie tportmonetki  2) podczas korzystania z tportomentki na 
autobusy podmiejskie oraz w weekendy i nocą, 20 minut na przesiadkę to zdecydowanie za 
MAŁO czasu 

Gmina 
Komorniki 

Awaryjność oraz brak punktualnosci. Przede wszystkim torowiska znajdują się na jezdni dla 
samochodów i wtedy tramwaj również stoi w korku. A powinno być to niezależne. Transport 
zbiorowy powinien być atrakcyjny i szybki niż stanie w korkach z samochodami 

Gmina 
Komorniki 

Brak integracji taryfowej wszystkich podpoznańskich gmin, brak parkingów park&ride na 
węzłach tramwajowych. 

Gmina 
Komorniki 

Brak klimatyzacji w niektórych pojazdach komunikacji miejskiej. 
Gmina 
Komorniki 

Brak parkingów buforowych od strony Lubonia i Komornik, brak przystanku kolejowego przy 
os. Zielone Wzgórze w Komornikach, brak autobusu na ul. Sadowej w Komornikach (ma być 
jesienią podobno), zakorkowana ul. Poznańska w Komornikach, zakorkowana Młyńska w 
Komornikach 

Gmina 
Komorniki 

Brak parkingów P+R, zbyt słabo rozwinięta sieć tramwajowa w peryferyjnych dzielnicach oraz 
przyległych gminach, brak kolei metropolitalnej 

Gmina 
Komorniki 

Brak parkingów, ceny biletów komunikacji miejskiej 
Gmina 
Komorniki 

Brak ścieżek rowerowych lub wydzielonych pasów dla rowerzystów, brak wystarczającego 
nadzoru nad istniejącą infrastrukturą rowerową (np. częściowo zasłonięte ścieżki rowerowe 
przez gałęzie drzew, krzewy), brak edukacji pieszych / rowerzystów / kierowców w zakresie 
wspólnego i bezpiecznego poruszania się po drodze. 

Gmina 
Komorniki 

Brak ścieżek rowerowych łączących Komorniki z Plewiskami i Poznaniem; konieczność 
usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu w "centrum" Komornik [ul. Poznańska i Pocztowa]; brak 
wiaduktu/mostu na przejeździe kolejowym Plewiska/Junikowo 

Gmina 
Komorniki 

Brak ścieżek rowerowych.  
Gmina 
Komorniki 

Brak wiaduktów na liniami kolejowymi sprawia, że transport publiczny staje się mniej 
atrakcyjny niż transport indywidualny. Na wlotach do miasta, przy węzłach przesiadkowych 
takich jak np. Górczyn powinny być tworzone buspasy, aby autobusy mogły szybciej 
dojeżdżać do dworców, co skutkuje szybszą przesiadką na tramwaj dla pasażerów. 
Zapewniając sprawny i szybki transport publiczny możemy zmniejszyć ilość samochodów 
wjeżdżających do miasta, również skutkować to będzie mniejszymi zatorami 
komunikacyjnymi na głównych ulicach prowadzących do granic miasta. Uważam, że ościenne 
gminy powinny również w porozumieniu z zarządcą drogi np. Zarządem Dróg Powiatowych 
tworzyć buspasy.  

Gmina 
Komorniki 

Brak wiaduktu Grunwaldzka - brak komunikacji Plewiska - rozkopany Poznań i częste zmiany Gmina 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

w ruchu z tym związane Komorniki 

Brak wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. Powoduje to duże opóźnienia 
autobusów. 

Gmina 
Komorniki 

Coraz większe korki, mam wrażenie że system nadzoru ruchu kompletnie nie działa. 
Gmina 
Komorniki 

Dojazd samochodem z Komornik do ulicy poznańskiej (od strony zachodniej). Buduje się 
coraz więcej mieszkań i domów, będzie coraz więcej samochodów. Przepustowość musi 
zostać poprawiona.  

Gmina 
Komorniki 

Dojazd z Komornik, mimo że tak blisko zajmuje dużo czasu, nie ma autobusu, który jeździ z 
Komornik do Poznania najkrótszą drogą, autobusy jadą z innych miejscowości przez 
Komorniki są zawsze spóźnione, dojście na przystanek w Komornikach (centrum) z nowych 
osiedli zajmuje ok 20 minut 

Gmina 
Komorniki 

Komunikacja zbiorowa jest w tej chwili bardzo słabo skomunikowana w rejonie Junikowa 
(kolej, autobusy podmiejskie, tramwaj). Autobusy podmiejskie jeżdżą rzadko, ich 
częstotliwość jest niewystarczająca na ciągle rozrastające się Plewiska. W godzinach szczytu 
w ciągu roku szkolnego bardzo trudno wejść do środka ze względu na tłok panujący 
wewnątrz. Często autobusy te są spóźnione i to jeszcze na wcześniejszych przystankach.  

Gmina 
Komorniki 

Konieczne jest wytyczenie bezpiecznego dojazdu (z minimalną ilością czerwonych świateł: -), 
aby można było dojeżdżać do centrum szybko (alternatywa dla samochodu) i bezpiecznie. To, 
co aktualnie może zniechęcać rowerzystów, to fakt, że mają oni "niski" priorytet. Ścieżki 
rowerowe powinny być jak "pajęczyna", czyli zbiegać się promieniście do centrum, ale 
umożliwić również jazdę prostopadle do promieni. 

Gmina 
Komorniki 

Konieczny rozwój kolei metropolitalnej 
Gmina 
Komorniki 

Korki, wąskie gardła 
Gmina 
Komorniki 

Mała częstotliwość komunikacji podmiejskiej.  Duża odległość do przystanku komunikacji 
podmiejskiej.  Słabe skomunikowanie komunikacji podmiejskiej.  Korki - zwłaszcza na 
przejazdach kolejowych.  Brak wiaduktu nad torami do Plewisk.  Brak III ramy 
komunikacyjnej.  Nadmierne ograniczenia ruchy w centrum Poznania.  Źle funkcjonujące bus-
pasy, które nie przyspieszają autobusów, a zwalniają ruch samochodowy.  Drogi rowerowe 
wytyczne z jezdni, zamiast budowane poza jezdnią, bądź wspólne z chodnikiem (konieczność 
separowania ruchu samochodowego i rowerowego).  Wąskie drogi wjazdowe do Poznania. 

Gmina 
Komorniki 

Mała częstotliwość poza Poznaniem 
Gmina 
Komorniki 

Mało autobusów i częstość kursowania 
Gmina 
Komorniki 

Na siłe blokuje się komunikacje samochodów, gdzie totalną porażka jest transport miejski. 
Kompletny brak myślenia wsród osób zajmujących sie organizacja ruchu w mieście. 

Gmina 
Komorniki 

Należy obniżyć ceny biletów MPK, zwiększyć dostępność zakupu biletów oraz w kierunku 
Plewisk autobus  mógłby kursować częściej. 

Gmina 
Komorniki 

Nielogiczna sieć połączeń kolejowych (połączenia w ramach trasach, a nie na liniach 
metropolitalnych) , brak dojścia do stacji kolejowych, na stacjach kolejowych brak parkingów 
i bezpiecznych miejsc postoju dla rowerów, brak synchronizacji komunikacji autopbusowej z 
koleją. 

Gmina 
Komorniki 

Pelno ludzi bezdomnych na przystankach i w autobusach 
Gmina 
Komorniki 

Po pierwsze: mała sieć biletomatów, brak możliwości zapłatą kartą w biletomatach w 
tramwajach/autobusach i u kierowców linii podmiejskich. Po drugie: ręczniki na siedzeniach 
kierowców/motorniczych i niechlujnie zapięte, wyciągnięte ze spodni koszule. I nogi 
motorniczych na pulpicie. Albo jesteśmy miastem europejskim, albo zaściankiem. 

Gmina 
Komorniki 

Słabe skomunikowanie gmin podpoznańskich z Poznaniem. Np. Plewisk z Poznaniem (niska Gmina 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

częstotliwość autobusów, szczególnie dojeżdżających na Górczyn, brak tramwaju, brak stacji 
Kolejowej w okolicy skrzyżowania torów kolejowych z ulicą Kolejową w Plewiskach). 

Komorniki 

stanowczo za mała ilość kursów na trasie Stęszew Poznań  
Gmina 
Komorniki 

Szreniawa , komorniki - nie ma możliwości sprawnego poruszania się ze względu na 
gigantyczne korki  

Gmina 
Komorniki 

Szybkość podróży, spóźnienia, wypadające kursy na liniach, brak ulgi w zakupie biletów dla 
ludzi uczących się poza metropolia Poznań  

Gmina 
Komorniki 

w moim najbliższym otoczeniu: brak komunikacji wewnątrz gminy Komorniki - brak jednej 
"pętli" powoduje, że przemieszczanie się komunikacją publiczną wewnątrz gminy (np. ze 
Szreniawy do Plewisk) jest bardzo utrudnione (bardzo duże odległości pomiędzy 
przystankami do pokonania pieszo), brak skomunikownia autobusowego z nowymi osiedlami 
(Kompozytorów, Poetów) - najbliższe przystanki są oddalone o ok 1 km, a także zbyt mała 
częstotliwość jazdy szynobusu łączącego Szreniawę z Poznaniem 

Gmina 
Komorniki 

wieczne remonty i zmiany w rozkładzie jazdy oraz zmiany przebiegu tras 
Gmina 
Komorniki 

Za rzadko kursują autobusy podmiejskie do Komornik linia 702 jest tylko co 40 min lub co 1h 
a to stanowczo za mało  

Gmina 
Komorniki 

Zbyt mało połączeń. Brak możliwości zakupu 1 biletu okresowego na 2 rodzaje przewoźników 
(PKS i PKP) 

Gmina 
Komorniki 

Zbyt rzadka częstotliwość kursów dot. linii 701 przebiegającej przez Wiry, zbyt długi dojazd 
do przystanku końcowego Poznań - Górczyn, brak punktualności, tabor niskiej jakości, zbyt 
rzadka częstotliwość kursów Kolei Wielkopolskich na trasie Poznań Główny - Wiry - Stęszew, 
brak komunikacji autobusowej miejscowości Komorniki - Wiry - Łęczyca, niehonorowanie 
biletów aglomeracyjnych bus-tramwaj-kolej przez przewoźników  

Gmina 
Komorniki 

Zbyt rzadkie kursy autobusu 701 łączącego Wiry z Luboniem i Poznaniem, Mała częstotliwość 
kursów pociągu na trasie Grodzisk Wielkopolski - Poznań, który pozwala w 10 minut dotrzeć z 
Wir do Centrum Poznania, co autobusem zajmuje ok 50 minut, brak parkingu przy stacji 
kolejowej Wiry, brak 2 - 3 kursów autobusu nocnego do miejscowości Wiry chociażby w 
weekendy, brak połączenia autobusowego Wir i Łęczycy z miastem Puszczykowo, brak 
połączenia autobusowego Komornik z Łęczycą (brak dojazdu do ośrodka zdrowia i urzędu 
gminy). 

Gmina 
Komorniki 

Zbyt wąskie drogi dojazdowe/wyjazdowe do/z Poznania, droga strefa parkowania w 
Poznaniu, zbyt mała ilość miejsc do parkowania, brak parkingów buforowych, zbyt duża ilość 
remontów  w jednym czasie, zbyt droga komunikacja miejska 

Gmina 
Komorniki 

- w przypadku ustanowienia komunikacji zastępczej koszt przejazdu powinien wynosić tyle co 
standardowym połączeniem, np. przy remoncie torowiska PST: w normalnych warunkach 
dojazd z przystanku Słowiańska do Mostu Teatralnego kosztuje 0,60 zł, komunikacją 
zastępczą - 1,94 zł, niedogodności rozumiem, remonty są konieczne, ale dlaczego dodatkowe 
i to niemałe koszty musi ponosić pasażer  - mnogość remontów w jednym czasie i utrudnień z 
tym związanych jest zatrważająca, ale jeśli zostaną zakończone wszystkie remonty i zostanie 
przywrócona "normalna" komunikacja  transportem publicznym problemów nie będzie 

Gmina 
Rokietnica 

brak bezpośrednich połączeń autobusowych do miejscowości gminy Rokietnica - Krzyszkowa, 
Żydowa (konieczne są przesiadki, przed integracją komunikacji w gminie z ZTM połączenia 
były lepsze, była mozliwość bezpośredniej podróży bez przesiadek); brak przystanku 
kolejowego w miejscowości Krzyszkowo 

Gmina 
Rokietnica 

brak biletomatów w miejscowościach w powiecie, mała częstotliwość kursowania autobusów 
podmiejskich, korki opóźniające autobusy w godzinach szczytu, nieprzewidywalne zamykanie 
przejazdów kolejowych 

Gmina 
Rokietnica 

brak biletomatów w Rokietnicy (nie ma możliwości zakupu biletu gdy Biedronka jest 
zamknięta) 

Gmina 
Rokietnica 

Brak kolei aglomeracyjnej, za mala częstotliwość kursowania  Gmina 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Rokietnica 

Brak miejsc do parkowania i cena parkingu 
Gmina 
Rokietnica 

Brak parkingów buforowych 
Gmina 
Rokietnica 

Brak połączenia Rokietnicy z Przeźmierowem, Wysogotowem 
Gmina 
Rokietnica 

Brak połączenia Rokietnicy z Przeźmierowem, Wysogotowem 
Gmina 
Rokietnica 

Brak połączeń bezpośrednich między gminami np. Tarnowo Podgórne - Rokietnica 
Gmina 
Rokietnica 

Brak wystarczającej ilości połączeń, wysokie ceny kolei  
Gmina 
Rokietnica 

Brak zsynchronizowanych linii autobusowych i zbyt duża odległość od przystanku 
Gmina 
Rokietnica 

Częstotliwość jazdy autobusów 
Gmina 
Rokietnica 

Dłuuuuuugie remonty ograniczające możliwości komunikacyjne, a konkretnie rozpoczynanie 
kolejnych przed zakończeniem istniejących, rowerzyści nieprzestrzegający przepisów, bo im i 
tak nic nie zrobią, no i zamykanie przejazdów kolejowych, których przejazd autom zajmuje 
maksymalnie 5 sekund, 5 minut przed przyjazdem pociągu to jakaś kpina 

Gmina 
Rokietnica 

Mieszkam w rokietnicy-nie ma polaczenia bezpośredniego np. Na solach -z kiekrza jedzie 95 i 
nie ma dojazdu z rokietnicy na to polaczenie-jeśli będzie to Bede korzystala-np.6.25 Z 
rokietnicy-a 95 z kiekrza jest 6.46 Oczywiście bezawaryjność i punktualność-lub małe buzy 
bezpośrednio do poznania i porzucam samochód 

Gmina 
Rokietnica 

Mieszkam w takiej części Kiekrza, że mam dostęp do komunikacji miejskiej jak również kolei. 
Jest dobrze. 

Gmina 
Rokietnica 

NIe regularne odstępy miezy pociagami. Tory mam przy domu (Krzyszkowo), a do przystanku 
4 km. Przystanek w miejscowości Krzyszkowo bardzo by ułatwił komunikację mieszkańcom 

Gmina 
Rokietnica 

Problemem jest rzadkie kursowanie autobusów z gminy Rokietnica, mogłyby częściej 
kursować lub chociaż rozwiązaniem byłoby zorganizowanie dodatkowych kursów z gminy do 
Kiekrza,  zsynchronizowanych z autobusami poznańskimi np. 95, 86 (z przesiadką na 
przystanku Kiekrz-kościół) 

Gmina 
Rokietnica 

Remonty  
Gmina 
Rokietnica 

Uważam, że transport kolejowy w połączeniu z parkingami buforowymi ma ogromny 
potencjał. 

Gmina 
Rokietnica 

Wysoka cena biletów  
Gmina 
Rokietnica 

Za rzadkie kursy autobusowe, dlugi czas przejazdu 
Gmina 
Rokietnica 

Zbyt mała częstotliwość kursowania autobusów na peryferie miast i do gmin sąsiadujących 
(minimum to powinien być jeden kurs na godz.), nie wykorzystany potencjał kolei, brak 
parkingów P&R 

Gmina 
Rokietnica 

Zbyt mała częstotliwość kursowania autobusów podmiejskich - nie powinna być mniejsza niż 
jeden kurs/1h we wszystkie dni tygodnia. To powinno być nieprzekraczalne minimum.  
Całkowicie niewykorzystany potencjał linii kolejowych. 

Gmina 
Rokietnica 

zbyt mała częstotliwość połączeń Mrowino-Poznań, słaba koordynacja połączeń 
autobusowych i autobusowo-kolejowych w Gminie Rokietnica, autobus nocny kursujący o 
zbyt wczesnej porze i tylko do Rokietnicy 

Gmina 
Rokietnica 

zbyt mało dróg rowerowych, niebywały brak punktualności komunikacji miejskiej a co za tym Gmina 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

idzie kompletne niedpasowanie punktów przesiadkowych Rokietnica 

Zła nawierzchnia dróg, słabo rozwinięty transport podmiejski(zbyt rzadkie kursowanie 
autobusów dla ludzi pracujących od 6 rano) 

Gmina 
Rokietnica 

1) Częstotliwość kursów oraz niezawodność taboru.  2) Absolutny Priorytet dla transportu 
zbiorowego przed samochodami - wytyczanie pasów dla busów/ tramwajów, ustawienie 
świateł, lokalizacja przystanków oraz sposób promocji jako modny, ekologiczny i tani sposób 
na przemieszczanie się.  3) Integracja wszystkich środków transportu w jeden system - jeden 
organizm (brak niektórych gmin w systemie aglomeracyjnym - Swarzędz) - zmuszenie ich do 
współpracy lub zakaz świadczenia usług w obrębie innych gmin! 

Gmina Suchy 
Las 

1. Korki na ul. Obornickiej w stronę centrum Poznania, na odcinku od ul. Szarych Szeregów 
do ul. Mateckiego - potrzebne wytyczenie dodatkowego pasa ruchu w stronę centrum na 
całym odcinku, wraz z lewoskrętem w Mateckiego,    

Gmina Suchy 
Las 

Brak dogodnych punktów przesiadkowych, brak kolei metropolitalnej, długi czas podróży 
środkami publicznymi. 

Gmina Suchy 
Las 

brak dróg rowerowych 
Gmina Suchy 
Las 

Brak nocnych autobusów podmiejskich 
Gmina Suchy 
Las 

Brak nocnych linii do Suchego Lasu. Chociażby z Podolan jakiś busz był do największych 
osiedli w gminie.  

Gmina Suchy 
Las 

Brak park&ride bezpłatnych, celem przesiadki na komunikację publiczną; fatalna 
infrastruktura rowerowa. 

Gmina Suchy 
Las 

Brak parkingów 
Gmina Suchy 
Las 

Brak parkingów P&R, wyprzedanie prawie wszystkich miejsc w strefach parkowania 
mieszkańcom (śmiesznie niska opłata), brak sensownej możliwości dojazdu koleją z 
okolicznych miejscowości 

Gmina Suchy 
Las 

Brak parkingów w celu przesiadki na transport miejski.  Odcięcie Moraska, Narażonych 
torami.  

Gmina Suchy 
Las 

Brak parkingu na pętli PST na Piątkowie - gdyby był - korzystałbym z tramwaju na dojazd do 
pracy 

Gmina Suchy 
Las 

Brak połączeń komunikacyjnych od 23 na teren gminy Suchy Las, zapchane tramwaje nocne 
w dni świąteczne   

Gmina Suchy 
Las 

Brak połączeń nocnych w miejscowości i gminie Suchy Las!!! Przy braku innych środków 
transportu, jesteśmy odcięci od świata. Inne miejscowości wokół Poznania posiadają 
możliwość przemieszczania się nocą, a my NIE! Ogranicza to aktywność kulturalną, 
towarzyską i swobodne podróżowanie (np. późne powroty pociągiem) 

Gmina Suchy 
Las 

Brak punktualności transportu publicznego, niski poziom zintegrowania autobusów z 
tramwajami ( często zdarza się, że na przesiadkę trzeba długo czekać), jakość dróg do 
poprawy, należy postawić na transport rowerowy(rozbudować sieć ścieżek rowerowych, 
zwiększyć rolę rowerzystów w przestrzeni miasta, nadać im większe znaczenie i prawa) 

Gmina Suchy 
Las 

Brak rozwiązania parkuj/jedź komunikacją, brak parkingów przy pętlach 
autobusowych/tramwajowych, brak możliwości odebrania/wysadzenia osób na transport 
miejski właściwie w każdym miejscu, aktualne rozwiązania z zakupem biletów (jedna peka dla 
jednego adresu email), brak rozwiązań kolejowych dla gmin ościennych, brak komunikacji 
"ringiem" wokół centrum - głównie "rozwiązanie" gwiazdą 

Gmina Suchy 
Las 

Brak wspólnego biletu i kolei podmiejskiej 
Gmina Suchy 
Las 

Ciągłe, niekończące się remonty w newralgicznych miejscach Poznania. Ciągłe zmiany tras 
kursowania PST (dolna trasa, górna trasa), które utrudniają zorientowanie się w komunikacji 
osobom przyjeżdżającym do Poznania. 

Gmina Suchy 
Las 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Czas oraz komfort podróży 
Gmina Suchy 
Las 

Drogie bilety ZTM przystanek Most Teatralny w stronę PST, Piątkowskiej i Połabskiej 
powinien być podwójny, bo często pasażerowie ledwo się mieszczą część tras wymaga 
korekty - np. do Chludowa jadą dwie linie, obie tą samą trasą przez wsie Złotkowo, 
Golęczewo, Zielątkowo - dla mieszkańców Chludowa korzystniejsze byłoby puszczenie jednej 
linii ul. Obornicką z pominięciem wjazdu do wsi; autobusy stoją w korkach na ul. Obornickiej 
w Poznaniu, a potem w kolejnych miejscowościach - można by skrócić czas przejazdu w 
godzinach szczytu, zmieniając trasę (np. 907 tak jak 904, przez ul. Morasko i Leśną) 

Gmina Suchy 
Las 

Jest nadal mało dróg rowerowych. Cieszyłbym się gdyby były tez osobne drogi dla rolkarzy. 
Gmina Suchy 
Las 

Mało przystanków w gminach poza Poznaniem, bardzo brudne siedzenia, na które nie chce 
się siadać i brak klimatyzacji latem i ogrzewania zimą 

Gmina Suchy 
Las 

nieustajace remonty 
Gmina Suchy 
Las 

ograniczona jest komunikacja z Suchego Lasu do Poznania, brak przystanku w okolicach ul. 
Platanowej w Suchym Lesie 

Gmina Suchy 
Las 

Problemem jest bilet jednorazowy lub 60minutowy w aplikacji skycash, który znika z aplikacji 
po 60minutach Chociaż jest jednoprzejazdowy. Już raz musiałem się odwoływać bo 
udowadniać że nie jestem wielbłądem, a i tak reklamację uznano mi tylko z dobrej woli, 
twierdząc że jest wszystko ok. Czy to jest normalne? 

Gmina Suchy 
Las 

punktualność, brak miejsc do siedzenia, środki transportu bez klimatyzacji-szczególnie latem, 
na długie trasy autobusy bez klimatyzacji 

Gmina Suchy 
Las 

Remonty, zbyt mała częstotliwość autobusów podmiejskich  
Gmina Suchy 
Las 

w godzinach szczytu tworzą się ogromne korki (w okresie wakacyjnym jest ok, ale wraz z jego 
końcem, podróże w godz 6-8 oraz 14-17 trwają 3 razy dłużej...) 

Gmina Suchy 
Las 

Za mało miejsca na drogach i parkingach dla takiej ilości aut, słabe dostosowanie przejść dla 
pieszych dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi.  To samo dotyczy środków 
transportu  

Gmina Suchy 
Las 

Zabieranie miejsca na drogach z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe. Ścieżki te powinny być 
budowane poza pasami ruchu samochodowego. Od połowy października do końca marca 
pogoda w Polsce uniemożliwia jazdę rowerem. W efekcie rowerów na mieście jest dużo 
mniej a zwężona jezdnia pozostanie niewykorzystana.  

Gmina Suchy 
Las 

Zbyt dużo rozpoczętych remontów dróg równocześnie. Jedno miejsce,  na 3 zmiany i 
skończyć,a nie grzebać tylko 8 godzin niewieka grupa ludzi.w nieskończoność. 

Gmina Suchy 
Las 

zbyt mała częstotliwość  
Gmina Suchy 
Las 

1. Niewystarczająca i nieprzemyślana infrastruktura rowerowa  2. Komunikacja podmiejska 
kursuje zbyt rzadko i jest zbyt droga, w dodatku nie można w niej przewozić rowerów nawet 
w wypadkach losowych.  3. Brak integracji komunikacji podmiejskiej z poznańską. 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Autobusy za rzadko kursują, gdyby cześciej kursowały nikt nie czepiałby sie punktualności   
Duży plus za tablice informujące za ile dany autobus/tramwaj przyjedzie :) 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Brak płynności ruchu zły stan nawierzchni 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Brak połączenia gminy Tarnowo Podg. (Przeźmierowo ) np. z pętla Junikowo. Żeby dojechać 
gdzieś w poznaniu lub okołach zawsze muszę jechać na Ogrody. Dojazd do Skórzewo się 
bardzo wydłuża.  Brak bezpośredniej komunikacji z lotniskiem Lawica. 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Brak połączenia komunikacji poznańskiej z komunikacją gminy Tarnowo Podgórne 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Brak połączenia mpk z przeźmierowem 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak ringu kolejowego wokół Poznania, brak dogodnych przesiadek na terenie powiatu.  
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Brak szybkiej komunikacji W-Z, np. Tarnowo Pdg. Swarzedz itp., brak pełnej komunikacji pln-
pld (od gorczyna do Komornik; od Sobieskiego do Suchego lasu). Fatalny stan i jakość usług 
(punktualność) kolei podmiejskiej! 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Brak wygodnych P+R 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Brak zintegrowania pomiędzy komunikacją podmiejska i miejską  
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Ciągłe remonty 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Częstotliwość pilaczen5 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Dojazd do Ogrodów komunikacją miejską sporo przesiadek, długi czas, tłok 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Dotyczące rowerzystów - powyżej + absurdalność ścieżek w centrum Poznania. Nawet jak 
jadę do pracy rowerem to po mieście nie da się nim jeździć. Bezsensowne zachowanie 
kierowców w stosunku do rowerzystów i policjantów ruchu drogowego polujących na 
rowerzystów na chodnikach nawet, jeśli jest szeroki i "prawie" pusty. Brak parkingu 
buforowego na wjazdach do Poznania (od strony zachodniej) i możliwości przesiadki na 
szybki, sprawny, czysty i tani środek komunikacji publicznej. 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Na ul. Bukowskiej utworzenie BUS-pasów doprowadziło do strasznych korków. Są one tam o 
każdej godzinie.   Skrzyżowanie ul. Droga Dębińska z ul. Królowej Jadwigi jest źle rozwiązane 
pod względem czasu zielonych świateł. Osoby jadące ul. Drogą Dębińska prosto czy w lewo 
mają o wiele krótszy czas zielonego światła, od osób z ul. Królowej Jadwigi. Często na ul. 
Królowej Jadwigi jest już pusto i wszystkie auta przejechały, a dalej mają zielone światło a na 
Dębińskiej tworzą się długie korki. Tak samo lewoskręt z ul. Królowej Jadwigi w Strzelecka i 
dalej Kazimierza Wielkiego jest dosyć krótki.  

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Problemy z przejazdami kolejowymi przy drogach dojazdowych 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

remonty dróg bez perspektywy zakończenia ich w terminie, totalny chaos  !!!! 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Remonty, wszedzie remonty 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Słabe skomunikowanie gminy Tarnowo z transportem miejskim 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Słabe skomunikowanie Wysogotowa z Poznaniem mimo niewielkiej odległości do ławicy czy 
Skórzewa,kilka kilometrów jest nie do przebycia dla np. dzieci 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Słabe skomunikowanie Wysogotowa z Poznaniem mimo niewielkiej odległości do ławicy czy 
Skórzewa,kilka kilometrów jest nie do przebycia dla np. dzieci 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Słabo skomunikowane gminy podmiejskie, brak kolei metropolitalnej,  
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Spóźniające się lub w ogóle nieprzyjeżdżające autobusy na terenie miasta Poznań, wieczne 
remonty i ogromnie przedłużający się czas podróży 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Za mało autobusów podmiejskich (gmina Tarnowo Podgórne) 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

zabieranie części ulic i zwężanie ich dla rowerów lub bus pasów 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Zbyt mało opcji Park+Ride (np.problemy z parkownaiem przy liniach tramwajowych 9, 11)  
Brak lub słaby poziom komunikacji kolejowej z centrum miasta dla gmin podpoznańskich. Dla 
okolic Tarnowa Podgórnego - zupełny brak transportu torowego. Tam gdzie taka opcja jest, 
zbyt mała częstotliwość kursowania (raz na 30 minut?)   

Gmina Tarnowo 
Podgórne 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Zbyt rzadki połączenia do Rumianka, brak nocnych autobusów 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Brak czystości i powolna jazda. Inne 

Brak węzłów przesiadkowych kolej - komunikacja miejska  Inne 

Cena biletu - nie opłaca mi się jechać tramwajem w 2 osoby wychodzi drożej niż samochód, 
do tego zakup biletu jest często utrudniony - w jednym sklepie nie ma w drugim tez 
biletomat nie działa..., Do tramwajów niektórych typów ciężko mi wejść z wózkiem i 
dzieckiem, (choć coraz więcej jest tych niskich) 

Inne 

Częste i duże zmiany tras powodowane remontami Inne 

Kilka razy potrącił mnie rowerzysta, bądź też byłam świadkiem potrącenia pieszego przez 
rowerzystę. Problemem jest, więc niewłaściwe poprowadzenie ścieżek rowerowych, bywają 
one niebezpieczne dla pieszych. 

Inne 

Korki Inne 

pociąg jedzie co 90-120min i do tego czeka na mijanie się z innymi składami, żeby 50km 
jechać 70minut !!! 

Inne 

remonty w paru miejscach na raz, co doprowadza do chaosu komunikacji miejskiej Inne 

Szkoda, że autobusy podmiejskie nie docieraj dalej (np Dębinenko, Stęszew) Inne 

test-
p16_prosze_wskazac_jakie_pani_pan_widzi_problemy_dotyczace_stanu_istniejacego_w_za
kresie_transportu_komunikacji_i_mobilnosci_na_terenie_metropolii_poznan 

Inne 

test-
p16_prosze_wskazac_jakie_pani_pan_widzi_problemy_dotyczace_stanu_istniejacego_w_za
kresie_transportu_komunikacji_i_mobilnosci_na_terenie_metropolii_poznan 

Inne 

trudno powiedzieć Inne 

- dziurawe drogi   - Stare autobusy i tramwaje w mieście Poznań  - Stary tabor kolejowy   - 
zamknięty stary dworzec w Poznaniu  - mała ilość parkingów      

Miasto i Gmina 
Buk 

Bezsensowne bilety czasowe. 
Miasto i Gmina 
Buk 

Brak autobusów podmiejskich łączących Buk i Poznań 
Miasto i Gmina 
Buk 

Brak możliwości kupna biletu aglomeracyjnego przez internet, co w przypadku powrotu po 
nieobecności oznacza przepłacenie o 1 przejazd, brak możliwości kupna jednego biletu 
jednorazowego niezależnie od przewoźnika, odległość między poszczególnymi zakątkami 
gmin a stacją uniemożliwia korzystanie z kolei osobom niezmotoryzowanym, brak dworców, 
co powoduje konieczność oczekiwania w pozycji stojącej, często z uwagi na warunki 
pogodowe w tunelach, (które dodatkowo często śmierdzą odchodami), dojście do tunelu od 
strony ulic jest nieodśnieżone i nieposypany jest chodnik (nie wiadomo czy kolej jest 
właścicielem chodnika w buku prowadzącego do tunelu?), Ostatnie pociągi są po 22giej, co 
utrudnia korzystanie z oferty kulturalnej i rozrywkowej Poznania (można dopiero wracać ok. 
4 rano) 

Miasto i Gmina 
Buk 

Brak parkingów buforowych 
Miasto i Gmina 
Buk 

Brak punktów przesiadkowych z samochodów prywatnych do komunikacji zbiorowej na 
obrzeżach Poznania. Ciągłe zmiany tras komunikacji zbiorowej z uwagi na ciągnące się 
remonty. Trudności z zakupem biletów jednorazowych. Dworzec kolejowy w Buku odległy od 
miasta - brak wystarczającego parkingu przy dworcu, brak możliwości korzystania z peronów 
w Buku przez osoby niepełnosprawne, oddalenie peronów kolejowych od poczekalni (jak to 
jest czekać 30 min. zimą na otwartym terenie (peron w szczerym polu), to wie ten, kto to 
przeżył). 

Miasto i Gmina 
Buk 

Braki w nawierzchni asfaltowej Miasto i Gmina 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Buk 

Ciągłe zmiany i kiepska informacja o remontach  
Miasto i Gmina 
Buk 

Częste awarie w autobusach. 
Miasto i Gmina 
Buk 

Częste zmiany w komunikacji miejskiej w Poznaniu - dezorientacja pasażerów zbyt rzadkie 
kursowanie tramwajów/autobusów w godzinach szczytu z i w stronę Dworca PKP w okolicach 
dworca na przystankach komunikacji miejskiej powinny stać tablice z rozkładem najbliższych 
pociągów i peronem (jest obecne na Dworcu Zachodnim, jednak potrzebne coś takiego także 
na Moście Dworcowym) 

Miasto i Gmina 
Buk 

Kolej- 
Miasto i Gmina 
Buk 

Korki 
Miasto i Gmina 
Buk 

Nie mam zdania 
Miasto i Gmina 
Buk 

Nieprzemyślane planowanie remontów, które utrudniają komunikację bardziej niż by mogły. 
Chodzi mi o zwężenia pasów, remont ronda kaponiera 

Miasto i Gmina 
Buk 

Pociągi kursuja zbyt rzadko, a dworzec PKP w poznaniu jest do niczego, podobnie przystanki 
MPK umiejscowione od ponad roku przy City Center - bardzo wydłuża to czas podrózy 
wyjeżdzają   

Miasto i Gmina 
Buk 

Pociągi podmiejskie powinny kursować przez całe miasto Poznań i kończyć na jego 
przeciwległym końcu (stojąc na stacji Poznań Główny tak długo jak na każdej innej). To 
stworzyłoby namiastkę SKM i zdecydowanie przyspieszyłoby transport dla mieszkańców 
dojeżdżających koleją. 

Miasto i Gmina 
Buk 

ul. Stęszewska - tragiczna 
Miasto i Gmina 
Buk 

Zbyt mała liczba połączeń kolejowych (zwłaszcza poza godzinami szczytu). Na dworcach PKP 
(tam, gdzie wybudowano przejścia podziemne) niepełnosprawni oraz rodzice podróżujący z 
dziećmi w wózku nie mogą dostać się na peron (trzeba dzień wcześniej informować o 
zamiarze podróży, a wcześniej zdobyć nr telefonu). Na dworcu w Poznaniu na perony trzeba 
zejść po schodach, ruchome schody są jednokierunkowe. 

Miasto i Gmina 
Buk 

zły stan niektórych dróg (szczególnie DW 306 oraz drogi powiatowe), brak ścieżek 
rowerowych 

Miasto i Gmina 
Buk 

BRAK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KOSTRZYNIE WLKP. PRAKTYCZNIE JEDYNA FORMA 
KOMUNIKACJI TO KOLEJ. 

Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Brak skomunikowania wszystkich miejscowości na terenie gminy np. z dworcem PKP 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Brak weekendowego nocnego połączenia kolejowego z poznania kierunek Września 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Brak wspólnego biletu aglomeracyjnego z gminami wokół, brak zsynchronizowanych różnych 
środków transportu (autobus dojeżdża, kiedy pociągu już dawno nie ma na peronie), brak 
parkingów na rogatkach miasta z darmowym parkowaniem po zakupieniu biletu komunikacji, 
bądź też z darmowym biletem komunikacji po wykupieniu parkingu 

Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

MAŁA LICZBA PARKINGÓW PRZY DWORCACH PKP  
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Mieszkam, na co dzień w Kostrzynie. Transport publiczny jest tutaj głównie skierowany na 
kolej, jest to w miarę szybkie i wygodne rozwiązanie, połączeń przybywa i myślę, że idzie to w 
dobrym kierunku, ale tu pojawia się problem, brak nocnego połączenia. Jest to szczególnie 
uciążliwe w weekendy. 

Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

nie dopasowane rozkłady jazdy - długi czas oczekiwania na przesiadkę,  brak bezpłatnych 
miejsc parkingowych w okolicach dworców PKP uniemożliwia dojazd transportem zbiorowym 

Miasto i Gmina 
Kostrzyn 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

z małych miejscowości, zmusza do dojazdu samochodem  

Remonty.... Bezustannie  
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

ul. Dąbrowskiego - obecny brak sygnalizacji świetlnej - Ul. Kościelna  
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

wszechobecne remonty i objazdy, mała przepustowość  ulic 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Zbyt mała częstotliwość kursów autobusów w gm. Kostrzyn  
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Zbyt rzadkie kursowanie kolei. Warto zrobic cos na wzor SKM w Warszawie 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Zbyt rzadkie połączenia kolejowe i autobusowe z kierunku Kostrzyna na Poznań.  
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

1. Autobusy podmiejskie nie docierają do niektórych osiedli, np. w okresie wakacji KOMBUS 
nie dojeżdża do osiedla "Przy Lesie" w Kamionkach, a w czasie roku szkolnego tylko o 
wyznaczonych godzinach.   2. Częste zmiany tras komunikacji miejskiej. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

1. Pojazdy komunikacji miejskiej spóźniają się i często jadą dużo wolniej, niż jest to 
przewidziane w rozpisce.  2. Zła synchronizacja połączeń – nie raz w planie jest ona dobra, ale 
plan nie uwzględnia notorycznego spóźniania się pojazdów.  3. Zbyt rzadkie kursy do 
miejscowości podmiejskich – Poznań wyludnia się i poza miastem mieszka coraz więcej osób, 
często młodych, które kursują w podobnych godzinach.  4. Przeludnienie w godzinach 
szczytu.  5. Przy wielu drogach szybkiego ruchu nie ma dróg rowerowych, a kierowcy 
samochodów często nie dostosowują prędkości do przepisów i do bezpieczeństwa cyklistów.  
6. Nie ma akcji (lub jest o nich zbyt cicho) propagujących wśród pasażerów rozsądne 
korzystanie z transportu miejskiego, takie jak przesuwanie się wgłąb pojazdu, a nie stanie 
przy drzwiach i torowanie wejścia, ustępowanie miejsc starszym, chorym, kobietom 
młodszym i starszym, kobietom ciężarnym 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

2 kilometry do pętli na Sypniewie. Kiepski dojazd do innych podpoznańskich gmin. Autobusy 
podmiejskie kursują minimum 30 min. Miejscowości i wsie w podpoznańskich gminach są 
upośledzone komunikacyjnie. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Autobusy kombus kursujące z Borowca, Szczytnik i Kamionek nie dojeżdżają do Ronda Rataje 
przez co bardzo wydłuża sie czas podróży i jest konieczność przesiadek  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Autobusy z Borówca nr 511 i 512 powinny wrócić na Rondo Rataje. I autobus 527 powinien 
dojeżdżać, tak jak dawniej do Borówca  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

bezsensowne wydłużanie tras autobusów podmiejskich poprzez dokładanie kolejnych 
przystanków w poszczególnych wioskach, zamiast utworzyć alternatywną, drugą linię dla 
danego rejonu, dzięki czemu obie miałyby krótszy czas dojazdu do Poznania. Np. Borówiec-
Kamionki-Poznań i Szczytniki-Koninko-Poznań, zamiast Borówiec-Kamionki-Szczytniki-
Koninko-Poznań (i jeszcze zjazd do Żernik, gdzie wsiada 1 osoba na tydzień...) 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak dobrego skomunikowania podmiejskiej komunikacji z pociągami (brak węzłów 
przesiadkowych przy dworcach lub niewystarczająca liczba połączeń) 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych. 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak dróg rowerowych brak szybkiej kolei podmiejskiej katowicka w Rej  chartowo  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak III ramy komunikacyjnej 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

brak konwergencji poszczególnych środków transportu 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak oświetlenia na ulicach i chodnikach Jeziorna w Szczytnikach, 
Miasto i Gmina 
Kórnik 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak parkingów buforowych dla mieszkańców dojeżdżających spod Poznania np. do pracy. 
Nie ma miejsc parkingowych. Brak wystarczającej ilości dróg rowerowych 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak parkingów buforowych. Transport komunikacja z gminy kornik zajmuje mi do 1,5h  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak parkingów P+R 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak parkingów przy przystankach dla osób dojeżdżających spoza Poznania (NAJISTOTNIEJSZY 
POWÓD BRAK KORZYSTANIA Z KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ) 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak parkingów typu park&go w szczególności na południu Poznania  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak parkingów w granicach Poznania, gdzie można zostawić samochód i przesiąść się na 
tramwaj tzw. Park&ride 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak skoordynowania ze sobą gmin podmiejskich 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak szybkiego skomunikowania z Poznaniem z Kamionek (gmina Kórnik) do jakiegoś węzła 
komunikacyjnego w Poznaniu (np. Rondo Rataje, albo M1). Szybkie skomunikowanie 
rozumiem jako w miarę częste kursy np. co 20 minut w godzinach rannych i popołudniowych 
(kiedy ludzie jadą do pracy i wracają z pracy). Szybkie skomunikowanie mam też na myśli kurs 
np. przez Koninko a nie przez Babki lub Borówiec. Może być z Borówca przez Kamionki, które 
są przecież bliżej Poznania niż Borówiec. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak ścieżek rowerowych  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak ścieżek rowerowych łączących aglomerację z Poznaniem, brak możliwości dojazdu 
koleją, brak możliwości dojazdu w okolice szkoły 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak transportu publicznego, za mało przystanków, barak komunikacji z transportem 
kolejowym, słaba sieć połączeń transportu publicznego 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak wspólnego biletu 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak wzajemnej relacji rożnych środków transportu (*np. brak parkingów P&R przy pętlach 
tramwajowych) 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak zdecydowanych działań w obszarze istotnego ograniczenia ruchu samochodowego w 
centrach Poznania i innych miejscowości Metropolii. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brak zintegrowanej komunikacji na terenie aglomeracji, konieczne stworzenie systemu 
kolejki podmiejskiej z parkingami przy dworcach 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Brakuje mocniejszej integracji transportu publicznego na wsi z resztą metropolii. Przy 
aktualnym stanie połączeń, transport publiczny nie jest alternatywą dla samochodu. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Całkowicie zbyteczne wprowadzanie utrudnień w ruchu w postaci Strefy 30 i pseudo 
uspokajania ruchu w centrum w połączeniu z ciągnącymi się latami remontami 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Ceny biletów nie adekwatne, do jakości usług, bardzo mało miejsc gdzie można kupić bilet 
jednorazowy, jak się nie ma PEKA to można iść tylko pieszo, w autobusach często brudno, 
śmierdzi, a w czasie upałów klimatyzacji włączana jest tylko o 6-7 rano żeby wyziębić autobus 
a w południe trzeba się dusić; niektóre autobusy w wakacje mają więcej kursów niż w czasie 
poza wakacjami, (z czego to wynika?); Dlaczego nie ma większej możliwości dostosowania 
odjazdów komunikacji miejskiej w skorelowaniu z przyjazdami komunikacji podmiejskiej i 
często muszę czekać 15min. na następny, bo właśnie o minutę się spóźniłam? Ale największą 
nieudolnością jest PEKA, która zabiera możliwość chwytania się czegoś przy wyjściu i 
blokowane są wyjścia przez osoby odbijające kartę przez to jest też mniej kasowników na 
zwykłe bilety mniej biletomatów ogólnie miasto zniechęca do zwiedzania przy użyciu 
komunikacji, bo jak nie jest ktoś z Poznania to nie ma gdzie kupić biletu nie ma żadnej 
informacji o tym a poza tym 3 zł za 10 min. jazdy to już ogromna przesada.   

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Ciągłe remonty powodują wieczne objazdy a brak rzetelnej informacji powoduje 
dezorganizację i zagubienie pasażerów   

Miasto i Gmina 
Kórnik 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Ciągłe, nieskoordynowane i przedłużające się remonty w całym mieście 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Czas dojazdu. Autobus z Poznania do Borowiec jedzie 45minut , to 10 godzin życia w 
tygodniu.  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Częstotliwość kursowania i jakoś taboru PKP PR na trasie Poznan-Jarocin-Krotoszyn itp., 
ciągłe remonty i zmiany tras linii tramwajowych 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Częstotliwość autobusów podmiejskich i stanie w korkach 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Częstotliwość jazdy autobusów podmiejskich. 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Dostępność, punktualność i długa trasa przejazdu bez alternatywnej trasy np. szybkiej bez 
przystankowej. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Gmina Kórnik - słaba siatka połączeń autobusowych z miastem Poznań - autobus jeździ 
zdecydowanie za rzadko i za długo - nie może być tak, ze podróż, która normalnie zajmuje 15 
minut może trwać nawet czterokrotnie dłużej komunikacją publiczną... A kurs raz na godzinę 
to też trochę za mało... 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Ilość remontów przekracza wszelkie granice- pracuję między Dąbrowskiego a rondem 
Kaponiera - do tego mam zamkniętą ul Kraszewskiego, przy której mieści się moja firma.  Do 
tego jadąc do pracy i wracając natrafiam na remont Estakady Katowickiej, - to wszystko 
wydłuża dotarcie do celu. Po drodze odbieram dziecko ze szkoły przy ul Tarnowskiej, gdzie 
dojeżdżam ul Pokrzywno- remont od wielu miesięcy 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Korki w Poznaniu, brak zjazdu z autostrady A2 na ulicę Starołęcką, Brak mostu na Warcie 
pomiędzy ulicą Hetmańską a Rogalinem 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Mała skuteczność informowania o utrudnieniach w ruchu, zbyt liczne remonty w tym samym 
czasie 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Mało połączeń z Poznaniem w Kamionkach (gmina Kórnik) 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Na moim terenie (rejon Szczytnik) jest to fatalny stan dróg, brak rond - bardzo niebezpieczne 
skrzyżowania i duże natężenie ruchu, brak możliwości dojazdu do Kórnika komunikacją 
zbiorową, mino, iż jest to miasto gdzie muszę czasami wstąpić do urzędu, czy do lekarza. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

nie mam zdania 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Nie rozumiem dlaczego nie mozecie postawic wiaty na petli Franowo. To jest petla 
przesiadkowa, to jest XXI wiek, a trzeba w polu stac na deszczu, sloncu, wietrze. Rozumiem, 
ze Ci ktorzy planuja postawienie wiat, nie jezdza komunikacja zbiorowa, wiec nie wiedza co 
to znaczy. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Niekończące się remonty  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Niewystarczająca częstotliwość podmiejskich połączeń kolejowych w stronę Gądek.  Stacja 
Gądki, która obsługuje najludniejsze miejscowości gminy Kórnik, gdzie większość 
mieszkańców pracuje/uczy się/ma dzieci w szkołach w Poznaniu - Borówiec, Kamionki, 
Szczytniki, Koninko - położona na totalnym uboczu, niebezpieczny, niewygodny, 
nieoznakowany dojazd.  Brak drogi asfaltowej do stacji - wyboje i dziurawy bruk na szerokość 
jednego auta.  Brak miejsca na zostawienie rowerów, brak ścieżki rowerowej czy chodnika 
dla pieszych, a nawet pobocza, którym można dojść do i ze stacji - pozostaje jezdnia.  Brak 
biletomatu.     

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Obecnie linie 512 i 511 mają mniej kursów, brak połączeń przesiadkowych z 527 oraz brakuje 
nocnych połączeń! Dlaczego nie można przedłużyć linii 527 do Borówca? Poza tym dojazd do 
Poznania trwa niemal godzinę, zamiast prowadzić dwie linie podmiejskie przez wszystkie 
miejscowości, można by wprowadzić nową linie autobusową i skrócić obecny czas dojazdu 
tych autobusów.  

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Pasy rowerowe. Możliwość dotarcia rowerem do Poznania trasą rowerową z miejsca Miasto i Gmina 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

zamieszkania / Borówiec/. Kórnik 

Potrzeba parkingów buforowych i częstych połączeń koleją wszystkich krańcow poznania 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Ruch tirów w obrębie miasta, remonty,  
Miasto i Gmina 
Kórnik 

rzadkie kursy linii 511 i 512 ,lepsze połączenie byłoby do Ronda Rataje w Poznaniu 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Rzadko kursujące autobusy podmiejskie 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Rzadkość kursowania lini autobusowych między Poznaniem A wsią Kamionki. Brak szybkiej 
kolei PKM 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

słabe nawierzchnie drogowe wymagające ciągłych napraw i zmian organizacji ruchu 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Tłok na ulicach 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

W weekend nie dojadę do pracy na 6 rano. Stacja PKP Kórnik.  Brak nocnego połączenia.  Do 
stacji mam 2 km pieszo. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Wieczne remonty 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

za wąskie drogi-zwiększenie ilości pasów, parkingi w okolicach przystanków tramwajowych, 
żeby można było się przesiąść z samochodu na komunikację publiczną 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

zbyt rzadkie kursowanie autobusów podmiejskich, brak synchronizacji autobusów i 
tramwajów 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Zbyt rzadkie kursy na trasie 511 niedostosowane dla pracujących w Poznianiu, linia 527 
powinna zostać wydłużona do borówca, brak peki dla linii Kombus 501, 560 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

zbyt rzadkie połączenia z Poznaniem 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Zbyt rzadko jeżdżą autobusy, 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Zbyt rzadko kursujące autobusy. 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Zła jakość drug brak infrastruktury poza miejskiej 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Zła organizacja linii 511 i 512 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

1) Połączenia kolejowe gmin ościennych z Poznaniem są zbyt rzadkie; 2) Tabor kolejowy 
przestarzały; 3) ograniczona liczba miejsc parkingowych na parkingach przy dworcach 
kolejowych; 4) Fatalne warunki termiczne w pociągach i tramwajach (latem parno i upalnie, 
zimą zimno)  

Miasto i Gmina 
Mosina 

1) Taryfa oparta na granicach gmin - powinien być wzorzec berliński odległosć od centrum i 
dwie strefy(miejska/podmiejska). W tym systemie pasażer powinien móc korzystać że 
wszystkich rodzajów transportu : tramwaj, autobus, pociąg mając jeden bilet okresowy.  2) 
Brak jednolitego standartu świadczenia usług - czyli MPK nowoczesny tabor autobusowy, 
przewoźnicy gminni niekoniecznie. Brak jednolitych kryteriów wyznaczających ilość kursów 
na danej linii.   

Miasto i Gmina 
Mosina 

Bardzo słabe połączenie Poznania z Czapurami kursują tutaj autobusy podmiejskie gdzie 
wciągu dnia powstają luki dwugodzinne a po 22 nie dojadę do domu z pracy. 

Miasto i Gmina 
Mosina 

brak dobrego skomunikowania Czapur z Poznaniem bardzo słaba częstotliwość kursowania 
autobusu podmiejskiego 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Brak dobrej komunikacji z gmina Mosina 
Miasto i Gmina 
Mosina 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak kolei metropolitalnej; brak wspólnego biletu dla komunikacji kolejowej, tramwajowej 
oraz autobusowej; niska punktualność pociągów; częste zmiany rozkładu jazdy 

Miasto i Gmina 
Mosina 

brak kolejki metropolitalnej, kursujacej często co 30min,  niewygodne przesiadanie, brak 
jednolitego biletu 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Brak połączenia Czapur (sołectwo w Gminie Mosina) z Mosiną, szybciej dojedzie się 
komunikacją zbiorową do Poznania niż do Mosiny - miasta, (bo trzeba tutaj jechać przez 
Poznań - absurd), niezbyt duża częstotliwość autobusów na trasie Czapury - Poznań (linia 
527) 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Brak połączeń kolei wielkopolskich z Mosiny do Poznania. Ruch na tej trasie obsługiwany jest 
przez jeżdżące zbyt rzadko Koleje Regionalne. Bardzo duża potrzeba na Poznańską Kolej 
Metropolitalną. 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Brak połączeń pomiędzy mniejszymi miejscowościami a miasteczkami i Poznaniem. W sobotę 
lub niedzielę jest to już niemożliwe.  

Miasto i Gmina 
Mosina 

Brak synchronizacji pomiędzy połączeniami komunikacji podmiejskiej, kolejowej i gminnej  
Miasto i Gmina 
Mosina 

Brak ścieżek rowerowych ul. Starołęcka. Brak wiaduktu na przejeździe Starołęka. 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Brak wiaduktu na przejeździe kolejowym staroleka 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Brak wiaduktu nad przejazdem kolejowym na Starołęce, rzadko kursujący autobus podmiejski 
527. 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Brak wiaduktu nad torami kolejowymi na ulicy Starołęckiej - olbrzymie korki w godzinach 
szczytu.  Rzadko kursująca komunikacja do Czapur oraz przeładowane autobusy na linii 527. 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Całkowita dyskryminacja i ignorowanie potrzeb pieszych. Nawet w miejscach gdzie piesi 
dominują, są traktowaniu jak obywatele trzeciej kategorii, zrzucani do ścieków przez 
samochody i rowerzystów. Potrzeby pieszych są ignorowane, mimo łatwości w ustawieniu 
zielonej fali dla pieszych takie rozwiązania rzadko są spotykane, światła świeca bardzo krótko 
(aleje niepodleglosci przy Zamku).   Dlaczego osoby korzystające z KM płaca za użytkowanie 
infrastruktury, a kierowcy otrzymują ja za darmo? 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Ciągłe remonty 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Częstość kursowania, standard pojazdów, skomunikowania, funkcjonalność dworca 
głównego w Poznaniu 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Jednolity podmiot zarządzający transportem w skali powiatu  
Miasto i Gmina 
Mosina 

Kolej: brak klimatyzacji w pociągach, kursują zbyt rzadko.  W chwili obecnej trwają prace i 
utrudnienia są normalne. Brak wystarczającej liczby miejsc w pociągach to standard. Brudne 
toalety. Kupno biletu miesięcznego - trzeba podać dane nawet dla biletów bez zniżki i 
trzymać zawsze jakiś dokument ze sobą! Przy tej liczbie kieszonkowców - jest to bardzo 
nieprzemyślane. Rowery: brak ciągłości tras, brak świateł dla rowerów na trasach, brak 
parkingów dla rowerów. 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Mała częstotliwość kursowania pociągów na trasie Poznań - Leszno 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Mała ilość komunikacji podmiejskiej w różne punkty Poznania, a nie np. w jeden, że wszystkie 
linie z zachodu kończą się na Ogrodach etc. 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Mały wybór i słaba dostępność biletów "papierowych". 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Nie mieszkam w Poznaniu 
Miasto i Gmina 
Mosina 

niestety nie korzystam 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Przejazd kolejowy na Starołęce Miasto i Gmina 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Mosina 

ULICA POZNAŃSKA W CZAPURACH JEST BEZ CIĄGU PIESZEGO, LUDZIE CHODZĄ BEZ 
OŚWIETLENIA WIECZOREM PO DRODZE, DZIECI TĘDY JEŻDŻĄ NA ROWERACH.  WĄSKIE 
DROGI I ROWERZYŚCI, KTÓRZY PO NICH JEŻDŻĄ, MAJĄC DO DYSPOZYCJI OBOK DROGĘ 
ROWEROWĄ.  POTRZEBNY BĘDZIE WIADUKT DLA RUCHU KOŁOWEGO NA PRZEJEŹDZIE 
KOLEJOWYM STAROŁĘKA, JEŹDZI TĘDY BARDZO DUŻO SAMOCHODÓW, A ICH LICZNA WCIĄŻ 
WZRASTA. 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Uważam, że centrum miasta powinno być zamknięte dla ruchu samochodowego (z 
wyj.dostaw itp.) i powinna być rozwinięta infrastruktura pieszo-rowerowa. Natomiast 
zdecydowanie wtedy należałoby stworzyć komfortowe parkingi buforowe dogodnie 
skomunikowane z przystankami T i A, aby kierowcy pozostawiający swoje auta nie musieli ani 
szukać przystanków, ani szukać miejsca do kupna biletu. Jestem zafascynowana 
rozwiązaniami z Holandii (znam Amsterdam), Skandynawii i Anglii. Myślę, że możnaby zacząć 
je wdrażać w Poznaniu :)  Uważam, że komunikacja miejska (szczególnie tramwaje) oraz drogi 
rowerowe powinny byc zdecydowanie lepiej rozwinięte. Chętnie korzystałabym z transportu 
miejskiego (a nie jeżdżę nim prawie w ogóle) gdyby był częściej, bardziej punktualny i byłby w 
nim mniejszy tłok. :) 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Z miejscowości leżących pomiędzy Kórnikiem a Mosiną nie ma możliwości sprawnego 
dotarcia do Poznania komunikacją zbiorową.   

Miasto i Gmina 
Mosina 

za mała częstotliwość kursowania pociągów do miejscowości na terenie Metropolii Poznań; 
za mało ścieżek rowerowych; 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Za mało mostów przez warte, brak zjazdu z autostrady na starolecka, brak parkingów park 
and ride 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Za rzadko kursujące autobusy zwlaszcza do miejscowosci podpoznanskich np. Mosina.   Brak 
punktualnosci 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Zauważam problem złego usytuowania dworca kolejowego w Poznaniu, wszędzie daleko, 
zbyt mało pociągów na trasie Poznań-Leszno, częste opóźnienia pociągów 

Miasto i Gmina 
Mosina 

zbyt mało autobusów podmiejskich -co skutkuje, ze mieszkając blisko Poznania nie można do 
niego komfortowo dojechać 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Zbyt mało połączeń i mała sieć transportu publicznego 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Żadkość kursowania pociągów na liniach Poznań-Mosina i Poznań-Wągrowiec szczególnie w 
godzinach dojazdów i powrotów z pracy czyli 6-8 i 15-18 

Miasto i Gmina 
Mosina 

awaryjność i niepunktualność pociągów, brak informacji o opóźnieniach, brak sprawnej 
koordynacji w sytuacji wypadku, czy awarii 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Brak koordynacji w połączeniach w miejscach przesiadkowych pomiędzy liniami poza Poznań 
a tymi w Poznaniu np. czas oczekiwania na przesiadkę 15 min. 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Brak sensownej sieci parkingów P&R w Poznaniu, powinny być one zlokalizowane przy 
pętlach komunikacji miejskiej, a obecnie rzadko tak jest. 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Często nielogiczne zestawienie pociągów (pewnie podyktowane obiegami albo 
uwarunkowane technicznie), kurs w środku dnia do Poznania realizowany podwójnym 
składem, zajętość miejsc maks. 30% (mowa o relacji Wągrowiec-Poznań), powroty z Poznania 
często jeden skład, przepełniony, niewentylowany / Poznań: dużo remontów, objazdów, 
zmian. 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Duże korki, remonty w kilku miejscach w Poznaniu, które ciągną się latami, brak 
przepustowości na ul. Jana Pawła II, brak przepustowości lewoskrętu na ul. Baraniaka do Jana 
Pawła II, wiecznie zakorkowana ul. Mostowa, problem z miejscami parkingowymi 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Korki w godzinach szczytu/podczas niepogody. 
Miasto i Gmina 
Murowana 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Goślina 

Kumulacja długotrwałych remontów w najważniejszych węzłach Poznania powoduje brak 
konkurencyjności transportu zbiorowego 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

na przykładzie linie autobusowej 98, skandaliczny letni rozkład jazdy, chaotyczny, zupełnie 
nieprzemyślany i niedostosowany do potrzeb osób dojeżdżających rano do pracy 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Nadal nie wykorzystuje się potencjału linii kolejowej Murowana Goślina - Poznań. Kursów 
jest zbyt mało; występuje też duża awaryjność i opóźnienia. Brakuje też parkingów park&ride 
gdzie swobodnie moznaby przesiadać się na transport zbiorowy, 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

nie wszędzie da   się dojechać 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Opóźnienia, ilość przesiadek, ilość remontów, brak odpowiedniego zgrania przesiadek 
(długość oczekiwania na przesiadkę) 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

rzadko kursujące pociągi; krótkie składy = stanie w ścisku przez co najmniej pół godziny; z 
każdym nowym rozkładem jazdy coraz to dłuższy czas przejazdu 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Z kierunku np. Wągrowieckiego brak pociągu, który przyjeżdżałby ok godz. 6:40-6:55 w celu 
dowiezienia do szkoły na pierwszą lekcję tj na 7:30. 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Z niewiadomych przyczyn w godzinach rannych i popołudniowych puszczane są nieraz 
pojedyncze składy powodujące ścisk i bardzo niekomfortową podróż. Brak umiejetnego 
korzystania z klimatyzacji przez koleje wielkopolskie ( albo nie działa albo dumach na maxa)   

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Zbyt mała przepustowość skrzyżowań, wieczne remonty - chyba celowo zatrzymujące ruch. 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Zbyt rzadkie kursy pociągu/szynobusu na trasie Wągrowiec - Poznań 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

zbyt zakorkowane miasto = opóźnienia autobusów, zbyt mała częstotliwość kursów 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

1. Rozwój komunikacji szynowej - Tramwaju Metropolitalnego. Kolej jest "za sztywna". Brak 
nowoczesnej zajezdni tramwajowej na lewym brzegu WARTY!  Niekoniecznie w obrębie 
miasta Poznania (ok. 20 ha gruntu) plus osiedle mieszkaniowe dla pracowników zajezdni.   2. 
Stosowane "trzeciego" toru tramwajowego zamiast pośrednich pętli tramwajowych typu 
"Bolkowicka", "Palacza", "Stomil". Tak już było przed renesansowym Ratuszem, a szyny 
trzech torów leżały na Starym Rynku jeszcze  długo po wojnie.  3. Nowoczesne tramwaje typu 
"wahadło" z drzwiami obustronnie i stanowiskami motorniczego. = Jest to tańsze, zajmuje 
mniej przestrzeni i nie ma kolizji z ruchem samochodowym. Przykład: miasto partnerskie 
HANOWER.  

Miasto i Gmina 
Oborniki 

autobosy odjeżdżają w prawie identycznych godzinach jak pociągi a są droższe. 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Brak obwodnicy uniemożliwia swobodny przejazd osobom, które nie kończą podróży w 
Poznaniu. 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Brak połączeń z Obornikami 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Brak synchronizacji przejazdów wieloma środkami komunikacji. W Obornikach bardzo 
ograniczona ilość połączeń kolejowych i autobusowych oraz częste nakładanie się odjazdów 
pociągów i busów. 

Miasto i Gmina 
Oborniki 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak ścieżek rowerowych, mało miejsc parkingowych,  
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Brak ścieżek rowerowych. Mało połączeń transportu zbiorowego z Obornik. 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Brak współpracy pomiędzy poszczególnymi środkami transportu. Czas podróży 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Ciągnące się remonty dróg, ciągłe zmiany w komunikacji miejskiej, niedoinwestowanie linii 
kolejowej Poznań - Koszalin 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Duże korki na drodze krajowej nr 11; fatalny stan większości pociągów kursujących w 
kierunku stacji Piła Główna/Koszalin  

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Fatalny stan taboru kolejowego, zestawy kolejowe E57-duża awaryjność   
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Mała częstotliwość kursów transportu publicznego poza obecnym zasięgiem sieci ZTM 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Niepunktualność, przestarzały, psujący się tabor, mała częstotliwość kursów, fatalny stan 
dróg, źle ustawiona sygnalizacja świetlna 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

problemy dotyczące punktualności 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Rzadkość połączeń, duża odległość przystanków 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Stare pociągi, awaryjne, niska prędkość na linii Poznań-Piła. Niska częstotliwość pociągów, 
brak możliwości powrotu z pracy po 22 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Stare pociągi. Słaba prędkość. Przystanki kolejowe nie spełniające dzisiejszych standardów. 
Słaba częstotliwość kursów. Mam na myśli linię kolejową do obornik 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Stosunkowo niska częstotliwość połączeń na lińiach podmiejskich głownie 905 i 907 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Z Obornik niema połączenia z Poznaniem do pracy na godz. 6:00, 14:00 i z powrotem a o 
22:00 z Poznania to brak powrotu. 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Zakorkowana DK11 w Obornikach, stan mostu nad Wartą w Obornikach (DK11), światła 
Mostowa- Szamotulska DK11 nigdy nie były włączone- więc po co? 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

zbyt mała częstotliwość kursów w ciągu dnia i ich niedostosowanie do godzin pracy 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Zbyt mało połączeń szczególnie w godzinach wieczornych  
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Zła komunikacja na trasie Poznań Piła.  
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Zła komunikacja na trasie Poznań Piła.  
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Bilety są tak drogie (pkp), że opłaca się jeździć samochodem (lpg) 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Brak bezkolizyjnych przejazdów kolejowych w miejscach o szczególnie dużym natężeniu 
ruchu drogowego i kolejowego. 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

brak bezkolizyjnych skrzyżowań z liniami kolejowymi np. w Pobiedziskach, Junikowo-Poznań 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Brak komunikacji miejskiej we wsi w gminie Pobiedziska 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Brak możliwości korzystania z transportu publicznego z Barcinka, Wierzonki (gm. Swarzędz), 
brak przystanków 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Brak skomunikowania miejscowości z transportem publicznym (6km do pociągu:)) 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Nie ma połączeń basowych z gimną Pobiedziska. Jest tylko pociąg. Ta gimną jest wyjątkowo Miasto i Gmina 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

słabo skomunikowana z Poznaniem, Swarzędzem i Gnieznem. Kłopoty mają ludzie starsi, 
młodzież i rodziny z dziećmi. 

Pobiedziska 

Połączenie kolejowe, autobusowe i samochodowe pomiędzy Poznaniem z kierunku 
Gniezna/Pobedzisk są tragiczne, pociągi kursują zbyt rzadko, połączeń autobusowych nie ma 
poza nierzetelnymi PKSami, dawna droga nr 5 jest w opłakanym stanie i przez kilka zim nie 
była nawet odśnieżana.  

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Przestarzałe pociągi (bez klimatyzacji) kursujące w największe upały, za małe składy w 
godzinach szczytu komunikacyjnego, często trzeba jechać w urągających warunkach 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

skomunikowanie P-ń Wschód i Garbary  (kierunek Gniezno i Września ) z miejscami pracy w  
Poznaniu, Długie dojścia do autobusu (Wschód) lub tramwaju (Garbary) i liczne przesiadki co 
skutkuje, że wielu pracujących w Poznaniu wybiera mimo korków komunikację 
samochodową (jest znacznie szybciej- a tak nie powinno być). 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Zbyt mało buduje się dróg ekspresowych, dwupasmowych a także nadal nie ma 
dwupasmowej drogi łączącej zjazd z autostrady w Luboniu z centrum miasta. Samochodów 
przybywa a nie ubywa.  

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Brak miejsc parkingowych przy dworcach kolejowych, mała liczba ścieżek rowerowych 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Brak obwodnicy wokół większych miast 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Brak strefy D w bilecie busz-tramwaj-kolej, która obejmowałaby podróże powyżej 30 km skąd 
wiele ludzi dojeżdża do szkół i pracy. 

Miasto i Gmina 
Skoki 

Mało miejsc parkingowych 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Mało miejsc parkingowych 
Miasto i Gmina 
Skoki 

niska częstotliwość kursowania pociągów Kolei Wielkopolskich, długi czas przejazdów 
pociągów Kolei Wielkopolskich 

Miasto i Gmina 
Skoki 

parkowanie  samochodów, nawierzchnia ulic 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Stanowczo brakuje ciągu ścieżek rowerowych którymi możnaby przejechać z punktu A do B 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Wjazd do Poznania od strony Czerwonaka oraz ul. Naramowicką 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Zbyt krótkie pociągi na trasie Poznań Gł. - Murowana Goślina - Wągrowiec. Przewoźnik Koleje 
Wielkopolskie nie dostrzega, że pojedyncze składy są niewystarczające i powinny jeździć w 
godzinach szczytu rano i popołudniami składy wielokrotne. 

Miasto i Gmina 
Skoki 

zbyt mało tras kolejowych, autobusowych w powiecie wągrowieckim (brak połączenia Skoki - 
Gniezno, Skoki - Oborniki) 

Miasto i Gmina 
Skoki 

zła jakość dróg (np. odcinek Rejowiec Poznański - Pawłowo Skockie), brak wystarczającej 
ilości ścieżek rowerowych na terenie Gminy Skoki, rowery poruszające się po drogach 
szybkiego ruchu (np. Obwodnica Murowanej Gośliny), brak parkingu typu B&R przy stacji 
kolejowej w Skokach  

Miasto i Gmina 
Skoki 

brak autobusów podmiejskich w gminie stęszew  
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Brak informacji na temat utrudnień, częste zmiany organizacji ruchu 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Brak ścieżek rowerowych na terenie Gminy Stęszew 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Brak wystarczającej ilości autobusów z terenu gminy Stęszew 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Częstotliwość kursowania pociągów 
Miasto i Gmina 
Stęszew 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Częstotliwość połączeń 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Głównym grzechem jest, od lat, faworyzowanie indywidualnego ruchu samochodowego. 
Dodatkowo aż prosi się o reaktywację ostatniej nieczynnej linii kolejowej w okolicach 
Poznania, czyli trasy Rokietnica-Pniewy-Międzychód z ewentualną korektą przebiegu trasy 
bliżej Tarnowa Podgórnego. Brakuje również centrów przesiadkowych (nie marketów) z 
prawdziwego zdarzenia wraz z parkingami oraz trzeciego toru na szlaku P. Główny-P.Wschód. 

Miasto i Gmina 
Stęszew 

Komunikacja podmiejska kursuje zbyt rzadko. 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Mała integracja poszczególnych gmin we włączeniu się w strefy ZTM i korzystania z PEKI. 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

słaba komunikacja publiczna Stęszewa z Poznaniem 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

W wyniku wielu remontów przeprowadzanych w tym samym czasie w Poznaniu, nie ma 
możliwości na szybkie dotarcie do miejsca docelowego. 

Miasto i Gmina 
Stęszew 

Za dużo remontów, za mało robotników na nich ;-)  I obiecanki cacanki pod względem 
tramwaju na Naramowice :-) 

Miasto i Gmina 
Stęszew 

Ze Stęszewa można szybko dojechać tylko do centrum. Pracując na Grunwaldzie podróż 
autem zabiera 35 minut a publiczną komunikacją 1 h 30 minut w jedną stronę. 

Miasto i Gmina 
Stęszew 

 Brak wspólnego biletu dla komunikacji Swarzędz i Poznań, brak komunikacji zbiorowej na 
nowych osiedlach w Gruszczynie np. osiedle Muzyków, brak chodników i dróg 
umożliwiających bezpieczne  dojście do przystanku (Gruszczyn )  - szczególnie  W okresie 
wiosenno jesienno-zimowym kiedy stan dróg uniemożliwia w zasadzie poruszanie się po nich  
pieszo ! 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

1) miejsca postojowe - brak - zupełnie się o tym nie myśli, nie tędy droga, żeby ograniczyć 
ruch kołowy, 2) korki, 3) "bezmyślnie" ustawiona sygnalizacja świetlna, w tym zielone strzałki 
które dopuszczają skręt przy "zielonym" dla pieszych/rowerzystów, bez widocznego 
sygnalizatora (na żółto migający pieszy) 4) niepunktualność komunikacji zbiorowej, zwłaszcza 
wcześniejszy przyjazd na przystanki  5) nieprzemyślany rozkład jazdy komunikacji zbiorowej, 
6) brak nocnego autobusu na linii 55, 7) zagaleriowanie Poznania bez inwestycji w układ 
komunikacyjny. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

awaryjność 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

brak bezpośrednich połączeń Gruszczyn - Swarzędz 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak bezpośredniego połaczenia z Poznaniem komunikacju Swarzedzkiej. Za malo połączeń 
ze światem. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak bezpośredniego połączenia na trasie Rondo Śródka- os. Zamoyskiego, bardzo rzadkie 
kursowanie autobusu. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

brak biletów wspólnych dla Poznania i gminy Swarzędz ( trzeba kupować oddzielne bilety) 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak biletu strefowego w kolejach wielkopolskich. Za małe autobusy 412 i za rzadko kursują. 
Brak wjazdu zauTobusu 412 do Gruszczyn jedzie tylko Swarzedzka. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

brak dostepu do biletow w pojazdach komunikacji miejskiej, ciagle objazdy 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

brak integracji i korelacji z koleją  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

brak jednego biletu między MPK a komunikacją swarzędzką, rzadkie kursy linii 55 - co 30 min, 
a w soboty i niedziele co 40 min, rzadkie kursy linii 55 do os. Leśnego w Zalasewie (w dni 
wolne w ogóle nie jadą do os. Leśnego 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak komunikacji dla Gruszczyna od strony Zielinca- idealne byłoby wydłużenie trasy linii 66 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak logiki w zarządzaniu ruchem. Rano uprzywilejowane powinny być auta wjeżdżające do 
miasta. Blokada dla ciężarówek i dostawczych w godz. 8-9.00. Po południu odwrotnie. To 
samo z zamykaniem w ostatnich latach ruchu w mniejszych ulicach. Co powoduje 
gigantyczne korki na głównych arteriach. Ruch rozłożony na mniejsze ulice jest bardziej 
sprawiedliwe. Okazuje się, że główne ulice są coraz bardziej głośne i niebezpieczne a są 
osiedla gdzie leży asfalt a nie ma ruchu. SOP to jedna wielka granda i antyreklama dla miasta 
ok. 70% moich znajomych spoza Poznania miało fatalne doświadczenia z SOP, biurem, 
płatnościami. Część boi się przyjeżdżać do Poznania. Powinna pomóc możliwość zakupu w 
sieci biletów całodniowych w promocyjnych cenach oraz zmiana restrykcyjności urzędu. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak parkingu w Kobylnicy przy stacji pkp 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak połącznia bezpośredniego z Kornikem, Obornikami, brak możliwości opłat za bilety i 
parkowanie w strefie za pomocą aplikacji mobilet  

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak powiązania remontów w taki sposób by były jak najszybsze i najbardziej efektywne np. 
przy okazji budowy trasy tramwajowej na Franowo można było od razu wyremontować Trasę 
Kórnicką czy trasę na Zegrze, byłoby to zrobione za jednym razem i byłaby to mniejsza 
niedogodność dla mieszkańców niż pojedyncze remonty, co 2/3 lata. Brak ścieżki rowerowej 
w okolicach centrum, szczególnie w pobliżu Starego Browaru, Mostu Dworcowego, MTP, ul 
Św. Marcin. Brak synchronizacji linii autobusowych, szczególnie podmiejskich względem 
tramwajów. Brak parkingów typu park&ride w pobliżu pętli tramwajowych oraz 
zintegrowanych miejsc przesiadkowych z autobusu na tramwaj, z samochodu na tramwaj, z 
roweru na tramwaj. Nie wykorzystywanie istniejącego potencjału np. linie 6 czy 15 
dojeżdżają tylko do Budziszyńskiej, a gdyby dojeżdżały do Junikowo byłoby to o wiele 
wygodniejsze dla pasażerów. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak szybkich, bezkolizyjnych, tranzytowych tras dla rowerów, skandaliczny stan istniejących 
dróg rowerowych (np. Hetmańska!), Brak spójnej sieci dróg rowerowych, brak wspólnego 
biletu, złe skomunikowanie komunikacji publicznej ze sobą, zbyt rzadkie kursowanie 
tramwajów w godzinach rannych 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak wspólnego biletu Poznań - Swarzędz 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak zgrania rozkładu pkz z mpk na stacji Garbary 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych lub przystankach 
tramwajowych/ autobusowych, brak synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie różnych 
środków komunikacji publicznej) 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brud w autobusach i tramwajach, niepunktualność 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Ceny biletów jednorazowych są jednymi z najwyższych w Polsce. W środkach komunikacji nie 
ma możliwości opłacenia biletu za przejazd przy pomocy płatności zbliżeniowych. Brak 
punktualności. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Częstotliwość kursowania 55 oraz to, że tylko wybrane kursy jeżdżą z Os. Leśnego, 
częstotliwość kursowania autobusów gminnych w Swarzędzu i brak wygodnego połączenia (z 
uwagi na częstotliwość) chcąc jeżdżąc po gminie (choćby między Zalasewem a "starym" 
Swarzędzem. Zrezygnowałam z przedszkola na Cieszkowskiego, bo nie było możliwości 
dojazdu Zalasewo - Cieszkowskiego - Poznań, bym mogła na czas dotrzeć do pracy.  

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Częstotliwość kursów 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Dojazd z Janikowa rzadko kursuje 412 szczególnie w weekendy  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Fatalna, jakość dróg, przede wszystkim w Poznaniu, brak jednego przewoźnika dla całej 
metropolii (jak np. w Berlinie), większa opłacalność korzystania z samochodu niż transportu 
zbiorowego, niewykorzystanie szlaków kolejowych 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Fatalny dojazd na Naramowice 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Kierowcy wpychają się na skrzyżowanie nawet, jeśli wiedzą, że zablokują drogę innym 
pojazdom. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Komunikacja powinna być bezpłatna dla wszystkich 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Korki wszechobecne oraz remonty porywające się  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Korki! 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Korki, zbyt rzadka częstotliwość kursowania pociągów 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Mała konkurencyjność, szybkość transportu publicznego 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Mała liczba dróg rowerowych lub brak połączeń między nimi.  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Najczęściej ludzie korzystają z jakiejkolwiek komunikacji (samochód prywatny, autobus 
podmiejski, autobus miejski, itp) w celu dojazdu do pracy. Większość zakładów pracy, pracuje 
w godzinach zmian (6.00, 14.00, 22.00). Pod takim kątem powinny być realizowane 
połączenia komunikacyjne. Pożądanym kierunkiem jest rozwój komunikacji z mniejszych 
miejscowości ze względu na powstające nowe osiedla i ilości mieszkańców- np. Rabowice, 
Zalasewo. Bardzo dużym problemem jest to, że dojazd ze Swarzędza do Poznania nie 
przebiega ulicą Poznańską i Bałtycką a dalej wedle ustaleń w stronę centrum Poznania. Przy 
tej "trasie" mieszczą się zakłady największych pracodawców w regionie- VW, BRIDGESTONE, 
UNILEVER, Spalarnia, itp. Dzięki takiemu połączeniu ( a nie "na około" przez ulicę 
Warszawską) ogrom mieszkańców korzystałaby z komunikacji podmiejskiej w celu dojazdów 
do pracy. Proszę o przemyślenie takiego kierunku działań. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

nie mam  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

nie odśnieżone drogi na czas, brak oświetleń przy przejściach dla pieszych, wysokie ceny 
biletów jednorazowych, brak komunikacji zintegrowanej wspólny bilet (gmina własna 
komunikacja - misto własna komunikacja) 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Nie widzę 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Niedostosowanie wielkości autobusów do liczby podróżnych.  Brak dobrego połączenia 
między koleją, a autobusami/tramwajami.  Brak parkingów w okolicach pętli 
tramwajowych/autobusowych (opcja park & ride - powinna obowiązywać, dla wszystkich 
osób podróżujących samochodem, a nie dla jednej)   

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Ogromne korki 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Ogromny hałas wywołany przez tramwaje  Przepełnienie ulic z uwagi na zabieranie miejsc 
kierowcom samochodów, a dawanie rowerzystom 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Paczkowo - brak całorocznej poczekalni dla podróżnych, brak miejsc parkingowych dla 
samochodów - parking przesiadkowy dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Z 
niewiadomych przyczyn nie wszytskie pociągi Kolei Wielkopolskich zatrzymują się w 
Paczkowie !!! Dotyczy to pociągów jadących w godzinach największego ruchu - rano i po 
południu. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

problemem są osoby dojeżdżające autobusem 55 i 52 do noclegowni Monar na ul. Borówki w 
Poznaniu - w autobusach zawsze śmierdzi i jest strasznie brudno.....aż się nie chce jechać.... 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Przejścia dla pieszych nie powinny posiadać sygnalizacji świetlnej. 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

różne bilety w róznych miastach Miasto i Gmina 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Swarzędz 

rzadkość kursowania autobusów podmiejskich - szczególnie w weekendy  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Słabo skomunikowany transport publiczny 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

sygnalizacja świetlna - przeregulowane ronda (Starołęka, Jeziorańskiego), długi czas 
oczekiwania dla pieszych, brak synchronizacji świateł dla tych samych kierunków ruchu 
pieszych, samochodów i rowerzystów 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Wiele zmian organizacji ruchu, średnie możliwości przesiadek, spora niepunktualność, dużo 
korków w kluczowych miejscach miasta 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Za duże przerwy między autobusami i pociągami(w dni świąteczne nawet powyżej 2 godzin), 
uniemożliwiające np. powrót z zajęć, bo traci się pół dnia żeby spędzić gdzieś godzinę. Brak 
połączenia bezpośredniego z "drugą stroną" Swarzędza. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Za wąskie drogi  i brak obwodnicy wschodniej 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Zbyt drogie bilety  
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

zbyt mała częstotliwość  w rozkładzie jazdy 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Zbyt rzadko jezdzi podmiejski na terenie gm swarzedz 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Zwiększenie ilości połączeń 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Brak miejsc parkingowych, za mało dróg dla rowerów w Szamotułach 
Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Brak zorganizowania, brak punktualności, brud 
Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Często zła estetyka przystanków - różne wzory wiat (dobra wiata powinna umożliwiać też 
schowanie się przed deszczem i śniegiem, mieć nieprzeźroczysty dach - słońce latem, być 
może dłuższe większe ławki), połamane lub niewygodne ławki, brud, śmieci, zła, jakość 
materiałów wykończeniowych. Szczególnie naganne przykłady to trasa PST oraz (tak, nawet 
po "remoncie") rondo Kaponiera (proszę zwrócić uwagę na szerokość przejścia obok windy 
na przystanku podziemnym, odkrycie instalacji i rur, brzydkie wyjścia z przystanków - kafelki 
wyglądające jak łazienkowe). 

Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Częstotliwość połączeń z miejscowości nienależących do powiatu poznańskiego z Poznaniem 
Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Jest drogi, jeżeli podróżują stale 2 osoby i więcej, mało punktualny, mało bezawaryjny (kolej i 
tramwaje), niesprawiedliwy (Są obszary metropolii ignorowane przy wprowadzaniu 
udogodnień, np. w Szamotułach nie ma możliwości kupienia biletu wspólnego kolej-bus-
tramwaj, a w Obornikach jest mimo większej ilości stacji na trasie) 

Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Mała siatka połączeń 
Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Największym problemem jest przejście dla pieszych przy Dworcu Zachodnim. Zanim włączy 
się zielone światło, akurat odjedzie jedyny tramwaj, który jedzie w moje miejsce i trzeba 
długo czekać na następny. Motorniczy są bardzo wredni i nie czekają, na dodatek poganiają 
ciągłym dzwonieniem dzwonka. Szkoda, że bilet Bus-Tramwaj-Kolej nie dotyczy Szamotuł, a 
dojeżdża stąd do Poznania mnóstwo osób. O każdej godzinie pociągi są pełne, a aby kupić 
bilety B-T-K, ludzie kupują dwa bilety miesięczne. Od Szamotuł do Rokietnicy na pkp, a od 
Rokietnicy do Poznania bilet B-T-K. 

Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Za mało połączeń kolejowych, nie wszędzie można kupić bilet w środkach transportu i kolej 
dolicza dodatkową opłatę. 

Miasto i Gmina 
Szamotuły 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Zbyt częste remonty, brak stałych tras tramwajowych, brak połączenia tramwajowego z 
Moraskiem i Naramowicami, brak kolei metropolitalnej kursującej regularnie np. co 0,5 h 

Miasto i Gmina 
Szamotuły 

brak bezpiecznego dojazdu rowerem ze Śremu na drogę wojewódzką nr 436 w kierunku 
Książa Wlkp., droga nr 434  na trasie Śrem - Dolsk - Gostyń jest niebezpieczna dla rowerów 
(brak pobocza, brak ścieżek rowerowych przy dużym obciążeniu samochodów) 

Miasto i Gmina 
Śrem 

Brak linii kolejowych w Powiecie Śrem!  
Miasto i Gmina 
Śrem 

Brak wspólnego biletu dla PKS Poznań a metropolią Poznań. Brak alternatywnego połączenia 
między Śremem a Poznaniem nie ma wyboru oprócz własnego transportu samochodowego 
bądź połączenia PKS 

Miasto i Gmina 
Śrem 

Brak współpracy między różnymi środkami transportu, m.in. autobus miejski a komunikacja 
międzymiastowa wewnątrz Metropolii, brak parkingów przy dworcach autobusowych, mała 
ilość bezpiecznych i dobrze wykonanych dróg rowerowych, pasów rowerowych i przejazdów 
rowerowych. 

Miasto i Gmina 
Śrem 

Cena biletów, dużo remontów 
Miasto i Gmina 
Śrem 

utrudnienia z powodu ciągłych remontów  
Miasto i Gmina 
Śrem 

W moich rodzinnych Manieczkach autobusy jeżdżą rzadko, a bilety są drogie. 
Miasto i Gmina 
Śrem 

Zbyt drogie bilety autobusowe komunikacji PKS - dotyczy miejscowości Śrem, zbyt dużo czasu 
zajmuje rownież przemieszczenie sie z przystawianiu nadzorcy zachodnim na dworEc      Zbyt 
drogie bilety PKS do śremu. Zbyt dużo czasu i wysiłku zajmuje przesiadka z dworca 
zachodniego na dworzec PKS 

Miasto i Gmina 
Śrem 

Brak dobrego skomunikowania czasowego transportu podmiejskiego i miejskiego, brak 
biletomatów poza Poznaniem, duże opóźnienia linii podmiejskich i autobusowych miejskich.   

Miasto Luboń 

Brak dogodnego dojazdu z Lubonia do Komorniki/Plewiska Miasto Luboń 

Brak dróg rowerowych oraz bardzo często zły stan chodników oraz dróg, co utrudnia 
ewentualne poruszanie się rowerzem czy np. hulajnogą  

Miasto Luboń 

Brak integracji taryfowej kolej wielkopolskich na terenie stref ZTM Poznań. Bilet kolej 
tramwaj bus nie jest rozwiązaniem dla osób sporadycznie korzystających z transportu 
publicznego. Uważam że znaczenie kolej regionalnej w obsłudze pasażerów w aglomeracji 
powinno być większe ze względu na korzystny czas przejazdu. Podróż do centrum z Lubonia 
autobusem i tramwajem to czas ok 40 min koleją ok 10 min.   Poważnym problemem jest 
również brak parkingów P+R, bardzo często decyduje się na transport mieszany dojeżdżając 
do pętli Górczyn prywatnym autem i dalej jadąc tramwajem. Niestety bardzo często nie mam 
gdzie zostawić auta.   Ograniczona ilość biletomatów poza miastem poznań,  w mieście Luboń 
są tylko 2 biletomaty.  

Miasto Luboń 

Brak jest możliwości szybkiego przemieszczania się pomiędzy (wszystkimi) dzielnicami miasta 
i miastami "metropolii". Całkowity brak "zielonej fali" powoduje że przejazd (nadmiernie) 
szerokim ulicami jest wolniejszy niż ta sama droga pokonana wiejskimi szutrami czy leśnymi 
duktami. 

Miasto Luboń 

Brak łatwego sposobu na kupowanie biletów przez telefon oraz powinno się do każdej strefy 
dodawać po jednym przystanku w każdą stronę poza miastem. Gdyż jest problematyczne 
bieganie z karta do czytnika gdzie za 30 sekund trzeba odbić ją ponownie, bo mimo biletu na 
strefę A pobiera opłaty jak bez biletu. 

Miasto Luboń 

Brak miejsc parkingowych, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach nie działa poprawnie. Miasto Luboń 

Brak możliwości dojazdu z Źabikowa do AWF  Miasto Luboń 

Brak parkingów Park and ride od strony Lubonia.  Miasto Luboń 

Brak spójnej sieci dróg rowerowych w centrum  Miasto Luboń 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak ścieżek rowerowych w Poznaniu Miasto Luboń 

Brak ścieżek rowerowych w Poznaniu Miasto Luboń 

Brak ścieżek rowerowych, fatalny stan dróg Miasto Luboń 

Ciągłe remonty, wiadomo infrastrukturę trzeba modernizować, ale przeciągające się remonty 
i ich mnogość utrudnia życie podróżującym komunikacją miejską (np. ciągłe zmiany tras). 
Kolejnym problemem są ceny biletów KM. Dla mnie taniej jest i szybciej jechać swoim autem 
do centrum Poznania niż autobusem... 

Miasto Luboń 

Jana Pawła II/ Baraniaka - źle ustawiona sygnalizacja świetlna dla pieszych, idących od 
Politechniki na tramwaj - denerwujące jest oglądanie odjeżdżających kolejnych pojazdów, 
kiedy samochody stoją na czerwonym świetle i piesi niestety też 

Miasto Luboń 

Korki na wjeździe do Lubonia w godzinach powrotu z pracy. Miasto Luboń 

Korki, mało miejsc do parkowania. Miasto Luboń 

Nie ma bus pasów na awf a przydały by się  Miasto Luboń 

Niedofinansowanie linii autobusowych podmiejskich, brak skutecznych rozwiązań w 
przypadku agresorów(najczęściej pijanych) na liniach nocnych. 

Miasto Luboń 

Niepunktualnosc, częste zmiany tras wynikające z remontów prowadzonych jednocześnie w 
kilku punktach miasta 

Miasto Luboń 

Opóźnienia, remonty, jeżdżąc 82/93 notoryczne spóźnienia w godzinach szczytu, przy 
wjeździe do miasta ogromne korki 

Miasto Luboń 

problem z drogami rowerowymi Miasto Luboń 

Punktualność, 603, problem ze skrzyżowaniem półwiejskia awf,garbary, korki. Brak 
niektórych autobusów z pętli dębiec wieczorem. O 18 godz tylko jeden kurs 603 z miasta. 690 
tylko w tyg ale fajnie ze jest w ogóle połączenie tej części Lubonia z centrum. Brak kładki na 
pkp poznań lubon czy przejścia podziemnego.  

Miasto Luboń 

Światłą i cały ruch jest dopasowywany do wygody kierowców, pomija się tu rowerzystów i 
pieszych. 

Miasto Luboń 

Trudności z parkowaniem ! Miasto Luboń 

w autobusach podmiejskich brak klimatyzacji! w godzinach szczytu jeżdżą autobusy, w 
których klimatyzacja nie jest włączona, a na dodatek nie ma możliwości otwarcia szyby, 
powietrze do autobusu wpada jedynie przez uchylony szyberdach. jest to niedopuszczalne! 
kierowcy na prośby włączenia klimatyzacji nie reagują, ponieważ oni mają otwarte okno i im 
jest przyjemnie, a w dalszej części autobusu ludzie siedzą, jak w saunie. wiem, że ta sytuacja i 
tak się nie poprawi, ponieważ skargi są co roku na to samo i nic się nie zmienia, ale transport 
publiczny bardzo, BARDZO traci na wizerunku przez takie sytuacje... w końcu płacimy za 
przejazdy, więc chociaż godne warunki tego przejazdu nam się należą! 

Miasto Luboń 

wszystkie trzy wjazdy do Lubonia tj. od Kotowa,Świerczewa oraz Dębca. Miasto Luboń 

za drogie bilety względem awaryjności komunikacji oraz ciągłych zmian w ruchu Miasto Luboń 

Za duzo przystankow na trasie Lubon Debiec chodzi o ul Opolska co 200m -  300 m 
przystanek to bardzo wwdluza czas dojazdu na Debiec zwlaszcza przystanek Bedzinska 
niepotrzebny rzadko kto tam wsiada poza tym za ok 200m jest kolejny przystanek 
Semolowskiej albo w driga strone przy sielance tez 200m oddslony od Bedzinsjiej wiec 
spokoknie mozna dojść  na te przystankini zupelnie zbedny chocby na przy ul. Bedzinskiej 
prsze sie przejechac rano nikt tam nie wsiada a na przystanku ok7. 00 rano zawsze  sidzi Pani 
z wozkiem swojego dorobku i nigdy nie wsiada a Kierowca zajezdza w zatoczke otwiera drzwi  
i po co to tylko laweczka dla bezdomnych chcacych spocząć  Taka sugestia  z moeje strony 
mysle ze co 200 czy 300 metrow przysanki to zbyt gęsto poza tym tam nikt nie wsiada albo co 
najwyżej  1osoba ktora ze spokojem 2 minuty ma do Sempolowskiej 

Miasto Luboń 

Zakorkowana ulica dolna wilda, z której korzysta duża liczba osób dojeżdzających w 
pobliskich miejscowości autostradą lub tradycyjnymi drogami. 

Miasto Luboń 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Zbyt duża przerwa między kursami pociągów np. kończąc prace o 14.30 pociąg mam o 14.46 
jeśli na niego nie zdążę muszę czekać do 15:38 

Miasto Luboń 

Zbyt mała częstotliwość kursów autobusów w Luboniu - szczególnie linii 602 i 603. 
Przydałoby się również przedłużenie tramwaju do Klina Dębieckiego. 

Miasto Luboń 

Zbyt małe wykorzystanie kolei (torów kolejowych) do komunikacji z gmin podmiejskich do 
centrum Poznania np. Mosina - Poznań. Dałoby to szansę na odciążenie m.in. DW 430 

Miasto Luboń 

zbyt wąskie drogi wyjazdowe z miasta - 1 pas ruchu (drogi niedostosowane do b dużego 
natężenia ruchu) 

Miasto Luboń 

zle brak mozliwosci podrozowania pkp na peke na zasadach ztm Miasto Luboń 

zła nawierzchnia dróg , złe oznakowania Miasto Luboń 

  Brak komunikacji tramwajowej w pewnych obszarach, poznania, rozkopane miasto Miasto Poznań 

- brak biletu 15 min (10 min nie starcza na przejazd,a  40 min to zdecydowanie za dużo)  - 
ciągłe remonty i bardzo częste zmiany w rozkładach jazdy  - brak stacji Roweru Miejskiego 
np. na Smochowicach  - czasami zbędne światła i przjeścia dla pieszych ze światłami  - o 7 
rano w autobusie włączona klimatyzacja na maksa, a o godzinie 15-18 autobusy kursujące 
bez klimatyzacji albo kierowca nie chce włączyć albo zepsuta i ludzie sie gotują w godzinach 
szczytu w korkach i bez klimatyzacji  -  

Miasto Poznań 

- Brak linii tramwajowych prowadzących np. na Golęcin, Os. Kopernika, Naramowice, przez 
Ratajczaka, Solna (do Alei Wielkopolskich) 

Miasto Poznań 

- brak wydzielonych torowisk, tzn auta i tramwaje poruszają się tym samym pasem, co 
powoduje spowolnienie i aut i tramwajów;  - rowery poruszające się po chodnikach  - zbyt 
krótkie "zielone światło" na Rondzie Kaponiera od ul. Zwierzynieckiej; bez biegu nie da się 
pokonać trzech przejść na jednym zielonym świetle 

Miasto Poznań 

- częste remonty torowisk -> częste zmiany tras tramwajów  - zbyt wysokie kary za jazdę bez 
ważnego biletu komunikacją miejską  - niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych  - brak 
działań informacyjnych o konieczności poszanowania wszystkich uczestników ruchu (głównie 
rowerzystów i motocyklistów przez kierowców samochodów)  - niewystarczające działania 
informacyjno-promocyjne wskazujące na większą atrakcyjność transportu publicznego nad 
indywidualnym i zachęcające do użytkowania transportu publicznego/rowerowego (ulgi, 
promocje, zwolnienia, darmowe wstępy)  - brak prób wydzielenia najważniejszych 
fragmentów miasta z ruchu samochodowego 

Miasto Poznań 

- Dominacja samochodu jako środka transportu  - Zbyt duże realne prędkości samochodów  - 
Niski poziom bezpieczeństwa rowerzystów  - Brak wydzielonej i spójnej infrastruktury 
rowerowej (konflikty z pieszymi)  - Konflikty komunikacji miejskiej z samochodową 
(opóźnienia autobusów i tramwajów) 

Miasto Poznań 

- komunikacja zbiorowa jest za droga przy jej obecnej jakości, powinno się zwiększyć 
promowanie osób płacących podatki w Poznaniu,  - brak zrównoważonej komunikacji  - zbyt 
dużo udogodnień dla kierowców, przestrzeń, nowo budowane oraz remontowane obiekty, 
światła w zbyt wielu miejscach są nadal projektowanie, organizowane głównie pod 
kierowców;  - zbyt mało pomimo obietnic wprowadzonych rozwiązań dla rowerzystów - 
pomimo złej infrastruktury liczba rowerzystów rośnie, jakby się zwiększyła gdyby poprawić 
trochę jakość przemieszczania sie po mieście ;)  - problemy z transportem są także 
konsekwencją złych decyzji związanych z budową obiektów mieszkalnych np. Naramowice, 
rozlewające się miasto bez odpowiedniej komunikacji publicznej generuje coraz większe 
koszty związane z utrzymaniem, remontowaniem dróg, a co najważniejsze wymaga sporych 
inwestycji od miasta, które mogłyby być spożytkowane na inne projekty usprawniające 
komunikacje publiczną w mieście,  - korki, zbyt często generowane przez osoby mieszkające 
pod Poznaniem, brak parkingów typu Park&Ride, dodatkowo powinno sie w ogóle ograniczyć 
możliwość wjazdu takim kierowcom do centrum miasta,  - zbyt mała częstotliwość 
przyjazdów danego tramwaju, już nie mówiąc o autobusie :), o ile tramwaje sobie jakość 
radzą z punktualnością (gorzej na odcinkach, gdzie współdzielą tory z drogą dla 
samochodów), to autobusy juz nie i jest z tym BARDZO źle, na kilku trasach autobusy ratują 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

bus pasy;  - brak edukacji, promowania środków komunikacji zbiorowej,  - do mobilności 
dołączę tez pieszych, których za mało uwzględnia sie w projektowaniu i organizowaniu ruchu 
- za dużo przejść podziemnych, mało przejść, zbyt dużo świateł, często w nieuzasadnionych 
miejscach, Światła zaprogramowane tak, że pieszy ma najniższy priorytet, zbyt duzo 
przycisków, przez które pieszy musi czekać prawie dwa cykle. Brak przestrzeni zachęcającej 
do przemieszczania się pieszo chociażby przez centrum miasta, zbyt dużo dróg, wysokie 
natężenie ruchu, brak jego wyciszenia w istotnym, odczuwalnym stopniu.   

 Na linii tramwajowej nr 8 jeżdżą głównie stare tramwaje! Miasto Poznań 

- niepunktualność środków komunikacji miejskiej   - wysokie ceny biletów  - częstość 
kursowania  

Miasto Poznań 

- problemem są pomysły zwężania dróg w Poznaniu, co zwiększy korki; brak umiejętności 
jazdy w ruchu przez rowerzystów (nie mają szkoleń obowiązkowych!); za mało przystanków 
tramwajowych w uczęszczanych miejscach (np. Kinepolis, Naramowice) 

Miasto Poznań 

- zatłoczenie tramwajów w godzinach szczytu,  - brak parkingów P&R, B&R,   - wysokie ceny 
biletów za komunikację miejską,  - duże korki w Poznaniu. 

Miasto Poznań 

 zbyt duża ilość remontów w tym samym czasie co perrowadzi co do opóźnień w kursowaniu 
oraz zbyt niska częstotliwość kursowania komunikacji zastępczej 

Miasto Poznań 

- Zła komunikacja tramwajowa w wybranych rejonach: Naramowice, Al. Polska, Os. 
Kopernika  - Przeładowanie węzła przesiadkowego na Moście Teatralnym - korki tramwajowe  
- Brak parkingów Park and Ride  - Fatalna i absurdalna komunikacja w niektórych gminach, np 
Komorniki  - Brak połączeń nocnych z podmiejskich gmin  - Brak możliwości opłacania 
przejazdu kartą Peka za przejazd w gminach, np Swarzędz  - Podział na strefę A i B na granicy 
miasta, zamiast uwzględnienia ciągłości zabudowy  - Brak planowania w zakresie siatki dróg 
na terenach atrakcyjnych dla developerów (Polanka, Naramowice)  - Budowa ulic z najtańszej 
kostki betonowej, która generuje hałas oraz jest śliska po deszczu (szczególnie w gminach!)  - 
Brak współpracy pomiędzy gminami w kwestii planowania i budowy dróg - chodniki czy drogi 
rowerowe urwane w polu na granicy gminy 

Miasto Poznań 

(1) Brak bieżącej (np. pozimowej) konserwacji przyspiesza degradację infrastruktury - 
przykład: ul. Jarochowskiego między Potworowskiego a Limanowskiego, (2) Poprawianie 
bezpieczeństwa przez dokładanie sygnalizacji zamiast wynoszenia skrzyżowań w celu 
spowolnienia ruchu 

Miasto Poznań 

1) Brak klimatyzacji we wszystkich pojazdach tramwajowych i autobusowych; w szczególności 
jest to uciążliwe latem gdy uruchomiona jest autobusowa komunikacja zastępcza za tramwaj 
i niektóre autobusy zamieniają się dosłownie w piekarnik.  2) Problem wjazdu tramwajów na 
przystanek gdy torowisko jest zastawione przez samochody oczekujące na zielone światło 
(np. przystanek Krauthofera w stronę centrum - notorycznie samochody czekają na 
pierwszych światłach i przez to tramwaj ma jeden cykl świateł "w plecy"; to samo tyczy się 
np. przystanku Matejki w stronę Grunwaldu).   3) Brak podwójnych przystanków celu 
upłynnienia ruchu w krytycznych miejscach komunikacji tramwajowej: Most Teatralny w 
stronę Winograd, Most Dworcowy w stronę Łazarza, Głogowska/Hetmańska w stronę 
Górczyna - wszędzie tam notorycznie robią się przestoje związane z tym, że tylko jeden 
tramwaj może obsługiwać pasażerów w danym momencie, przez co w tych krytycznych 
miejscach taka organizacja jest bardzo korkogenna dla tramwajów. 

Miasto Poznań 

1) Fatalna organizacja przejść w obrębie i okolicach dworca Poznań Główny, przede 
wszystkim z budynku dworca na perony 4-5-6 oraz przystanek PST. Należy jak najszybciej 
wybudować przedłużenie (np. w formie zadaszonej kładki) aż do przejścia z ulicą Roosevelta.   
2) Brak jednego wspólnego przystanku przesiadkowego dla autobusów w obrębie dworca 
Poznań Główny (na wzór dworca Rataje albo Śródka) i przystanku Bałtyk.  Przejście od 
wschodniej strony dworca do przystanku Bałtyk jest bardzo zniechęcające do korzystania z 
komunikacji publicznej.  3) Brak kładki albo tunelu dla pieszych na przejściu przez tory 
pomiędzy pętlą tramwajową Dębiec a dolną częścią ulicy 28 Czerwca 1956, gdzie często 
przejeżdżają pociągi towarowe tamując ruch, nawet pieszy i niszcząc przesiadki z autobusów 

Miasto Poznań 
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602,  610 i 651  

1) Uciążliwe i trwające ponad miarę remonty.  2) Na rozkładach jazdy ZTM absolutnie nie 
można polegać. Problem załatwia poniekąd poruszanie się z wykorzystaniem aplikacji PEKA 
Wirtualny Monitor (pokazującej przyjazdy autobusów w czasie rzeczywistym), ale... no cóż, to 
chyba nie tak powinno działać.   3) Wiem, że to zapewne niepasująca tutaj uwaga, ale mimo 
wszystko tyczy się mobilności i transportu, więc spróbuję: w miejscach, w których 
zamontowane są schody ruchome (choćby PCC i na dworcu), przydałyby się jasne i bardzo 
wyraźne informacje o tym, że po prawej stronie ludzie stoją, zaś lewa strona 
"zarezerwowana" jest dla będących w pośpiechu.  

Miasto Poznań 

1)częste remonty dróg - opóźnienia w ich zakończeniu, 2)częste remonty torowisk - co z tego, 
że zaplanowałam na sierpień kilka wizyt u lekarza, skoro teraz z pracy nie mogę dojechać do 
Kupca? Muszę dodatkowo zapłacić za przejechane przystanki albo jechać autem i wykupować 
postój auta.3)źle funkcjonujący system ITS-brak info jeśli są awarie, kolejne tramwaje 
pojawiają się wtedy na tablicach i znikają, a powinniśmy wiedzieć, że nie przyjadą na czas! 

Miasto Poznań 

1. bezpieczeństwo zapewnione przez kierowców, którzy niestety ROZMAWIAJĄ PRZEZ 
TELEFON, co zdarza się niestety coraz częściej. Kierowcy mogliby chociaż mieć zapewnione 
słuchawki bluetooth w autobusach lub wprowadzic zakaz wnoszenia telefonów do 
autobusów przez nich. Kierowcy przecież odpowiadają za nasze życie.  2. Ceny biletów. 
Bardzo dużo ludzi nie płaci za przejazdy komunikacją. Moze tak by pomyśleć o obniżeniu cen? 
Jeżeli będą tańsze weiecej ludzi będzie chciało je kupować. Bo po prostu może nas nie być 
stać na nie. 

Miasto Poznań 

1. Brak oddzielnych pasów do lewoskrętu pomimo miejsca na to (np. Komorniki - 
skrzyżowanie ulic Poznańska, Nowa, Nizinna)  2. Zbyt krótkie sekwencje świateł na 
skrzyżowaniach w niektórych miejscach (skrzyżowanie w miejscowości Łęczyca - ul. Łęczycka, 
Poznańska - tworzą się tam za każdym razem gigantyczne korki przy włączonych 
sygnalizatorach. Przy braku sygnalizacji świetlnej co zdarza się co jakiś czas tych korków nie 
ma! )  3. Przystanki autobusowe na drogach z ruchem po jednym pasie w każdą stronę (po 
mimo możliwości i miejsca na zatoczkę autobusową - brak jej )  4. Niektóre sygnalizacje 
świetlne źle zsynchronizowane (Luboń ul. Żabikowska od ronda Żabikowskiego do 
skrzyżowania z ulicami 11 Listopada i Pułaskiego - jadąc w obu kierunkach na każdych 
światłach się stoi - 750m + 3 sygnalizacje świetlne i na każdym czerwone światło dla 
kierowców a to cały czas droga z pierwszeństwem przejazdu na każdym skrzyżowaniu w 
przypadku braku świateł !)  6. ITS działa ale tylko dla komunikacji publicznej (dla tramwajów i 
autobusów z buspasem) dla pozostałych środków komunikacji NIE!  7. Podobnych absurdów 
jest jeszcze więcej - sygnalizacja świetlna w całym Poznaniu i na jego obrzeżach (w pobliskich 
gminach i miejscowościach) od Komornik po Koziegłowy działa fatalnie z miejscowymi 
wyjątkami. 

Miasto Poznań 

1. brak spójnego systemy dróg rowerowych  2. niefunkcjonalne rozwiązanie ruchu 
samochodowego, rowerowego i pieszego na obszarze Zintegrowanego (?) Centrum 
Komunikacyjnego  3. stan dróg na głównych trasach (Dąbrowskiego, Obornicka, 
Naramowicka) 

Miasto Poznań 

1. Brak wykorzystania kolei jako alternatywy dla samochodu w transporcie po aglomeracji 
poznańskiej (niska częstotliwość kursowania, brak bliskości dworców kolejowych dla nowych 
dzielnic budowanych w pobliżu Poznania, brak skomunikowania dworców kolejowych z 
podmiejską komunikacją autobusową).  2. Zbyt duży priorytet dla komunikacji 
samochodowej w porównaniu z działaniami w zakresie transportu publicznego oraz 
infrastruktury rowerowej.  3. Brak kompleksowego i przemyślanego planu budowy 
kompleksowej sieci dróg rowerowych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego  4. Brak 
zorganizowanego skomunikowania miejsc będących ważnymi węzłami transportu 
publicznego celem szybkiej obsługi pasażerów (newralgiczne punkty przesiadkowe - pętle 
tramwajowe, przystanki na wiaduktach i w pobliżu rond rondach).  5. Brak remontów miejsc 
parkingowych, szczególnie w centrum Poznania celem przystosowania do sprawniejszej i 
bezpieczniejszej obsługi ruchu (np. wysokie krawężniki, nieczytelne oznaczenia miejsc 

Miasto Poznań 
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parkingowych).   6. Totalny brak miejsc parkingowych na terenie osiedli mieszkaniowych np. 
na Winogradach - os. Przyjaźni - konieczność reglamentacji wjazdu i możliwości parkowania 
tylko dla mieszkańców tych osiedli - zameldowanych. Jest to odwieczny i nierozwiązany 
problem w skali mikro. Takie problemy o różnej skali występują praktycznie na każdym 
większym obszarze gęstej zabudowy mieszkaniowej. 

1. Czystość i bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej,  2. Przebudowa dk92 na terenie 
Poznania (budowa wiaduktów kolejowych, węzłów drogowych),  3. Obwodnica północno - 
wschodnia Poznania,  4. Ograniczenie wjazdu tranzytu do miasta,  5. Stan nawierzchni 
drogowych - złe planowanie,  5. Centrum handlowe Poznań główny! 

Miasto Poznań 

1. Fatalne sygnalizacje świetlne, które blokują zarówno pieszych jak i samochody, a te z kolei 
dalej tramwaje dla których te sygnalizacje maja priorytet.   2. Za duża ilość i bez przerwy 
tworzenie nowych sygnalizacji świetlnych pogarszając i tak bardzo słabą płynność ruchu.  3. 
Przyciski dla pieszych przy sygnalizacjach, które nie maja racji bytu przy dużym natężeniu 
ruchu, często się psujące, prowokujące do przejścia na czerwonym świetlne, całkowicie 
niepraktyczne dla rowerzystów.  4. Kompletnie niezrozumiała polityka miasta i organizacji 
społecznych, które wcale nie reprezentują interesów osób poruszających się po Poznaniu i 
działanie wbrew woli mieszkańców (vide ewentualny pomysł ścieżki rowerowej kosztem pasa 
na ul. Grunwaldzkiej), co prowadzi do upadku samorządności i społeczności lokalnej 
(milionowej!) oraz podważa między innymi sens tworzenia własnie tego typu ankiet - po co, 
skoro społecznicy wiedzą lepiej. 

Miasto Poznań 

1. Fatalnie rozwiązany węzeł przesiadkowy w pobliżu stacji Poznań Główny. 2. Brak linii 
tramwajowych na Naramowice i Podolany/Strzeszyn. 3. Ograniczona sieć komfortowych dróg 
rowerowych. 4. Zbyt wcześnie kończący się poranny szczyt komunikacyjny (powinien trwać 
do 10). 5. Brak północno-wschodniej obwodnicy miasta (brak realnej alternatywy dla II ramy 
w północno-wschoniej części Poznania i aglomeracji). 6. Brak Nowej Głogowskiej i 
Wawrzyńca, w standardzie 2x1, umożliwiających ograniczenie ruchu na Głogowskiej i 
Dąbrowskiego. 7. Przewymiarowany i zaprojektowany głównie z myślą o kierowcach węzeł 
drogowy Głogowska - Roosevelta - Kaponiera - Most Teatralny. 

Miasto Poznań 

1. Niewystarczający priorytet dla komunikacji miejskiej - tramwaje powinny mieć priorytet 
wszędzie tak, aby zatrzymywać się wyłącznie na przystankach. Autobusy powinny mieć bus 
pasy, ponieważ w innym przypadku nie mają przewagi nad samochodami razem z nimi stojąc 
w korku.  2. Brak stref uspokojonego ruchu - oprócz obszaru starego miasta strefami 
zamieszkania powinny być także takie obszary, jak np. dolny Łazarz (między Głogowską, 
Hetmańską i torami kolejowymi).  3. Parkowanie na trawnikach, chodnikach, itp. Należy 
wyznaczać miejsca do parkowania tak, jak to jest robione w strefie płatnego parkowania oraz 
stosować fizyczne ograniczniki (np. słupki)   4. Niewystarczające powiązanie komunikacji 
miejskiej z kolejową. Powinny być organizowane centra przesiadkowe na takich węzłach, jak 
Junikowo, Górczyn, Dębiec, Starołęka, Franowo itp. w taki sposób, by przesiadki były możliwe 
w systemie "drzwi w drzwi" (pociąg i tramwaj korzystają z tego samego lub nieodległego 
peronu). Podczas przesiadki odległość do przejścia nie powinna być większa niż 100 m i 
należy unikać różnicy poziomów.  5. Brak infrastruktury rowerowej - w strefach 
uspokojonego ruchu rowery mogą jeździć razem z autami, na pozostałych drogach o 
prędkości dopuszczalnej do 50 km/h należy malować pasy rowerowe, a przy drogach o 
większej prędkości dopuszczalnej budować wydzielone drogi rowerowe (nie "ścieżki", ale 
drogi). Należy całkowicie zrezygnować z dopuszczania ruchu rowerowego na chodnikach.  6. 
Wszystkie miejsca, gdzie samochody parkują łamiąc zakaz parkowania w odległości mniejszej 
niż 10 m od skrzyżowania. Pogarsza to bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg i 
chodników. 

Miasto Poznań 

1. Światła dla rowerów i pieszych sa mniej korzystne niż dla samochodów (np. 1. Rondo 
Skubiszewskiego - rowery często jadą jezdnia bo mogą pokonać skrzyżowanie na jednym 
cyklu świateł. Wystarczyłoby tam czerwone światło do prawoskrętu + zielona strzałka 
włączone przez cały czas, 2. Przejście dla pieszych pomiedzy Starym Browarem a Teatrem 
Muzycznym. Samochodem czekam tam ok. minuty, pieszo pięć)  2. Krawężniki na ścierkach 

Miasto Poznań 
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rowerowych (np. cała ścieżka wzdłuż Bułgarskiej) 

1. Za mało ścieżek rowerowych,   2. Nawierzchnia mocno utrudniająca poruszanie się 
rowerem np. Kraszewskiego, okolice Rynku Jeżyckiego, Górna Wilda.  3. Ignorancja ze strony 
kierowców wobec rowerzystów, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.  4. Brak 
konsekwencji ze strony Policji jeśli chodzi o karanie kierowców i rowerzystów podczas 
łamania prawa.  5. Karanie mandatami za poruszanie się po chodnikach, które mają co 
najmniej kilka metrów szerokości, np. Głogowska/Rosevelta na wysokości mostu 
dworcowego. 

Miasto Poznań 

1. Źle zsynchronizowane światła, bardzo często trzeba się zatrzymywać na czerwonym 
świetle (jadąc autem). 2. Zbyt długo czeka się na czerwonym świetle przy przekraczaniu ul. 
Głogowskiej w poprzek. 3. Tramwaje jeździły kiedyś o wiele sprawniej i były tańsze, teraz 
jazda komunikacją miejską jest to dla mnie ostateczność. 4. Brak infrastruktury rowerowej, 
głównie w centrum i w rejonie Łazarza. 5. Drogi rowerowe prowadzące donikąd (nagle 
urywające się), złe oznakowanie dla rowerzystów, brak sygnalizacji dla rowerzystów. 6. 
Ostatnio zauważa się często nerwowych motorniczych, którzy wożą pasażerów jakby wieźli 
worki z ziemniakami, do tego kilka przypadków nieuprzejmości z ich strony, a nawet wyjście z 
tramwaju i krzyczenie na rowerzystę, który nic nie zrobił. Same artykuły w prasie wskazują, że 
panowie motorniczy są nerwowi.  

Miasto Poznań 

1.Słabe skomunikowanie niektórych części miasta - dot. podróżowania komunikacją nocną 
(np. do mojego osiedla docierają tylko 2 kursy, pozostałe kończą trase osiedle wczesniej.....)  
2. Żle opracowany rozkład jazdy - w punktach przesiadkowych, np. Rondo Śródka, tramwaje 
jadą "jeden za drugim"-jesli się na którys nie zdąży, trzeba długo czekać (przed wyłonieniem 
ZTM ten problem praktycznie nie istniał)  3. Ustawienie sygnalizacji świetlnej - preferowanie 
ruchu samochodowego. Pieszy, rowerzysta czeka zbyt długo. Dodatkowo, jeśli przejście na 
drugą stronę ulicy wymaga pokonania 2 lub 3 sygnalizacji świetlnych - nie są one 
skorelowane ze sobą - po pokonaniu każdej z nich trzeba znowu czekać 

Miasto Poznań 

absurdalne ceny, wymuszanie peki, brak bezpośrednich połączeń autobusowych i 
tramwajowych, brak dobrej nawierzchni na istniejących ścieżkach rowerowych, zła 
nawierzchnia przy krawędziach dróg (tam gdzie rowerzysta porusza się w ruchu) - dziury, 
kostka brukowa i przede wszystkim ciągłe remonty.  

Miasto Poznań 

Absurdalnie długie cykle świateł, chociażby na Niepodległości.  Zbędne przyciski dla pieszych 
na skrzyżowaniach.  Notoryczne przekraczanie prędkości przez 90% pojazdów i częsty brak 
reakcji policji (nawet w strefie 30 połowa pojazdów jedzie 50 km/h).  Nielegalne parkowanie i 
częsty brak reakcji policji/straży miejskiej.  Parkowanie na chodnikach w ogóle - zniszczone 
drogi dla pieszych.  Zbyt niska częstotliwość kursów MPK - jeśli autobus lub tramwaj jedzie 
raz na 15 lub nawet 20 minut, to wypadnięcie jednego kursu powoduje niekiedy konieczność 
nawet 40 minut oczekiwania - absurd.  Cena biletów ZTM jest porównywalna do kosztów 
indywidualnego dojazdu samochodem i zupełnie nie kalkuluje się w przypadku podróży 2 
osób i powyżej. 

Miasto Poznań 

Aby dojechać z ZAWAD do Kupca Poznańskiego trzeba skorzystać z 3 środków transportu 
autobus + tramwaj + tramwaj nie zachęca to do kożystania z MPK 

Miasto Poznań 

agresywna jazda kierowców autobusów, brak wyrozumiałości kierowców autobusów, 
niehigieniczne warunki w pojazdach transportu miejskiego, liczne remonty utrudniające 
szybkie przemieszczanie się 

Miasto Poznań 

autobus lini 60 z przystanku Garbary: zawsze odjeżdża chwilę przed przyjazdem pociągu Miasto Poznań 

Autobus linii 51 z os. Sobieskiego w kierunku dworca glownego notorycznie sie spoznia badz 
nie przyjezdza w ogole, nawet dwa pod rzad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Miasto Poznań 

Autobusy bardzo czesto się spóźniają się lub nie przyjeżdżają wcale. Miasto Poznań 

Autobusy jeżdżą bardzo niepunktualnie. Mieszkam na Dębcu, mam pod domem przystanek 
autobusowy a mimo to wolę iść dalej na tramwaj. W godzinach szczytu nigdy nie wiadomo o 
której przyjedzie autobus 76 i 603. 71 ma opóźnienia ze względu na długą trasę. 

Miasto Poznań 

Autobusy nagminnie się spóźniają, kierowcy są opryskliwi, niechętni do pomocy i często Miasto Poznań 
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jeżdżą bardzo niebezpiecznie. 

Autobusy sie spozniaja, wypadaja. Glownie linii 51 !!! Miasto Poznań 

Autobusy w fatalnym stanie technicznym oraz estetycznym. Ceny biletów nieproporcjonalnie 
do jakości usług. Dostęp do  zakupu biletu po godzinie 18 oraz w weekendy jak i dla turystów. 
Przebieg niektórych tras nie zgodny z faktycznym zapotrzebowaniem.  

Miasto Poznań 

Awaryjność tramwajów, która blokuje cały ruch na linii. Brak klimatyzacji w tramwajach i 
autobusach. Zbyt duża liczba pasażerów w godzinach porannych i popołudniowych w 
tramwajach i autobusach.  

Miasto Poznań 

awaryjność, niepunktualność Miasto Poznań 

Bałaganiarstwo i picie alkoholu  Miasto Poznań 

Bałaganiarstwo i picie alkoholu  Miasto Poznań 

Bardzo często zła konfiguracja sygnalizacji świetlnych (np. źle zaprogramowane przejście dla 
pieszych przy Politechnice Poznańskiej na ul. Kórnickiej).  Niepunktualność tramwajów i 
autobusów. Brak miejsc w tramwajach i autobusach.  

Miasto Poznań 

bardzo fragmentaryczne ścieżki rowerowe, często kończące się bez możliwości dalszej jazdy, 
złą nawierzchnia - nierówny pozbruk; brak kolei metropolitalnej 

Miasto Poznań 

Bardzo mało kursów w soboty i w niedziele.   krótkie kursowanie lini 92 do kinepolis, 
uniemożliwia ona pójście do kina na późniejszą godzinę. Nie ma nawet autobusu nocnego z 
kinepolis do centrum. Kursowanie lini 92 w dni robocze to czasami dwa autobusy na godzinę.   
Jeszcze jednym problemem komunikacji miejskiej jest źle rozpisany rozkład jazdy, zdarza się 
że kilka tramwai jedzie jeden za drugim a potem długo długo nic  

Miasto Poznań 

BARDZO MAŁO ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, ZA DUŻO ULIC DWUPASMOWYCH W ŚRÓDMIEŚCIU, 
DURNE PRZYCISKI SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ, TRANZYT PRZEZ CENTRUM (KRÓLOWEJ 
JADWIGI, SOLNA, ROOSVELTA, GŁOGOWSKA). 

Miasto Poznań 

Bardzo nieprzyjazne przejścia dla pieszych - pieszy czeka bardzo długo na zielone światło, 
przechodząc przez jedno skrzyżowanie musi czekać 5 razy na zielone światło. Przejście przez 
jedno rondo zajmuje nawet kwadrans. Na wielu przejściach samochody mają zielone po 4-5 
razy zanim pieszy doczeka się zielonego, mimo wciskania przycisku. Są przejścia, gdzie nie ma 
prawie ruchu samochodowego, a pieszy stoi niepotrzebnie na czerwonym świetle. Osobiście 
uwielbiam chodzenie pieszo, jednak w Poznaniu idąc dokądkolwiek, muszę z góry założyć, że 
stanie na przejściach zajmie mi 3/4 całej podróży. Bywają też inne utrudnienia dla pieszych - 
brak chodników, dróg dojścia itp. Inny problem to zablokowany ruch, np. w czasie targów 
tramwaje stoją na Grunwaldzkiej w korku przez np.godzinę. Zbyt duża koncentracja sieci 
komunikacyjnej w wąskich gardłach zamiast poprowadzenia linii bardziej po obrzeżach.  

Miasto Poznań 

Bardzo słaba jakość jezdni, niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych, zbyt wiele remontów 
na trasach tramwajowych w jednym czasie, dostępność miejsc parkingowych - nawet poza 
strefą (ul. Saperska) 

Miasto Poznań 

Bardzo słabe dojścia do przystanków, zdecydowanie najczęściej tylko z jednej strony. Bardzo 
wąskie przystanki, przykład Głogowska lub K Jadwigi. Źle czuję się stojąc w tłumie na 
dwumetrowym przystanku patrząc na auta na 3,5 metrowych pasach ruchu jadące 70km/h. 
Bardzo trudne, długie przesiadki ze względu na przewymiarowane skrzyżowania. 

Miasto Poznań 

Bardzo słaby dojazd komunikacją podmiejską do Poznania. Mało linii autobusowych,  bardzo 
mało przystanków  

Miasto Poznań 

Bardzo zła komunikacja Antoninka. Przydałoby się przedłużenie lini tramwajowej z 
Miłostowa. 

Miasto Poznań 

bezrozumne wpuszczanie aut do miasta, brak zamkniętego pierścienia obwodnic Miasto Poznań 

bezsensowne przyciski dla pieszych, zbyt duże uprzywilejowanie samochodów Miasto Poznań 

Biletomaty są tylko na niektórych przystankach i w niektórych pojazdach. Będąc na mniej 
uczęszczanym przystanku nigdy nie ma się pewności, że uda się kupić bilet. Dojazd z Piątkowa 
na Naramowice bardzo ograniczony (tylko 46). 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

bilety są ZA DROGIE i bezsensownie 10 minutowe!! KPINA! to tylko zachęca do jazdy 
samochodem po poznaniu, a nie powinno tak być! 

Miasto Poznań 

blokowanie tramwajów przez samochody na niewydzielonych torowiskach, zbyt mała 
cęstotliwość połączeń (zwłaszcza w tzw. okresie wakacyjnym), zbyt długi czas oczekiwania na 
przejściach dla pieszych przy przystankach tramwajowych (tłok na przejściu i na wysepkach 
oraz "ucieczki" tramwajów mających priorytet)  

Miasto Poznań 

Brak "ringu" dla komunikacji miejskiej. Miasto Poznań 

Brak aktualizacji godzin przyjazdów na przystankach autobusów i tramwajów co do zgodności 
względem aktualnego kursowania na stronie MPK, na terenie całej metropolii nadal kursują 
stare pojazdy, które często się psują bądź są nieekologiczne i dużo marnują energii, za co 
trzeba więcej płacić i jest to szkodliwe dla środowiska. często się zdarza tak, że ludzie jadący z 
centrum poznania do gminy obok, mają mało czasu na przesiadkę z tramwaju bądź autobusu 
na inny środek podmiejski, który podwiezie ich do celu, więc muszą czekać kilkanaście minut 
na przyjazd kolejnego. 

Miasto Poznań 

Brak alternatywnych połączeń podczas remontów  Miasto Poznań 

Brak alternatywy dla samochodu. Bilety są bardzo drogie, kierowcy mpk nieuprzejmi i 
agresywni (np słynne incydenty, kiedy kierowca awanturował się z rowerzystami),mpk jeździ 
niepunktualnie, a połączenia między różnymi miejscami są często fatalnie skorelowane. 
Fatalny stan dróg, polityka korkowania miasta (np plany, wbrew woli mieszkańców, zwężenia 
ulicy Grunwaldzkiej, niebezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Żegrze, mimo że było 
bezpieczne i wygodne przejście nad drogą), za mało stacji roweru miejskiego, często 
bezsensownie poprowadzone ścieżki rowerowe (które kończą się i zaczynają (znienacka), za 
dużo znaków i świateł w niepotrzebnych miejscach (Np na Rodzie Jeziorańskiego po 
przebudowie jest tyle świateł, ze autobus tam regularnie stoi w korku, bo blokują go 
tramwaje, które nie mają możliwości zjechania z ronda, bo rondo jest za małe na tyle 
świateł).  

Miasto Poznań 

brak bieżącej informacji na temat opóźnień, brak mozliwości kupienia biletu w każdym 
tramwaju i autobusie i zapłaty kartą 

Miasto Poznań 

Brak brania pod uwagę uwag mieszkańców, niepotrzebne dwie firmy MPK/ZTM, odsyłanie 
jedna od drugiej, trudności w kupowaniu w biletomatach biletów/peki, brak odpowiedniego, 
zmiany rozkładu jazdy bez informowania wcześniej np. w miesiącu lipcu rozkład jazdy 13 o 
kilka minut w przód lub w tył zmienił się kilka razy, zarządzania remontami 

Miasto Poznań 

Brak buspasów na kluczowych dla kom. publicznej ulicach: Niepodległości, 
Garbary/Mostowa.  W kilku miejscach brakuje mi również pełnego wydzielenia ruchu 
tramwajowego (Wilda, Królowej Jadwigi od AWFu do Ronda Rataje).  

Miasto Poznań 

Brak buspasów, co powoduje duże opóźnienia autobusów stojących w korkach. Ciągłe 
zmiany tras autobusowych/tramwajowych 

Miasto Poznań 

brak chęci do drastycznego ograniczania liczby samochodów, które wjeżdżają do miasta - 
wówczas zyskałby transport zbiorowy i rowerowy; brak prawdziwego (bezwzględnego) 
uprzywilejowania komunikacji zbiorowej. Niska częstotliwość połączeń w gminach (być może 
gdyby Poznań pokrywał 100% kosztów, które gminy płacą za swoje wozokilometry w 
Poznaniu burmistrzowie i wójtowie byliby bardziej skłonni dokładać kursów na liniach 
podmiejskich), niska dostępność kolei w aglomeracji i niska częstotliwość połączeń 
kolejowych (głównie poza szczytami), olbrzymie rozproszenie przestrzenne w aglomeracji, 
brak autostrad rowerowych (tras o wysokim standardzie sięgających poza Poznań) które 
zwiększałyby zasięg podróży rowerem z przyjętych 10 km to np. 15-20 km, ograniczenia w 
przewozie rowerów komunikacją zbiorową (komunikacja podmiejska, kolej itd.), brak 
edukacji mieszkańców w zakresie wpływu codziennych wyborów środka transportu na całą 
aglomerację, brak miękkiego oddziaływania - promowania elastycznych godzin pracy wśród 
pracodawców czy pracy zdalnej, tworzenia szatni/parkingów/pryszniców dla rowerzystów w 
miejscu pracy, różnicowanie zabudowy pod względem funkcjonalnym aby ograniczyć 
konieczność dalszych podróży (nadal powstają blokowiska w polu bez sklepu czy 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

przedszkola), brak wspólnego biletu (jest bus-tramwaj-kolej ale brakuje honorowania 
zwykłych biletów komunikacji miejskiej w kolei lub na odwrót na obszarze całej aglomeracji),  

Brak ciągłości dróg rowerowych (z punktu A do B) oraz przejść rowerowych (na których nie 
trzeba zsiadać). 

Miasto Poznań 

brak ciągłości dróg rowerowych, dwupasmowe "trasy szybkiego ruchu" przez centrum miasta Miasto Poznań 

brak ciągłości komunikacyjnej np. ścieżek rowerowych, trudności z przesiadaniem 
(konieczność przechodzenia przez skrzyżowania)  

Miasto Poznań 

Brak ciągłości ścieżek rowerowych i błędne ich prowadzenie w obrębie skrzyżowań, 
konieczność naciskania przycisków w celu uzyskania zielonego światła, niewygodne 
przesiadki np. pętla Ogrody 

Miasto Poznań 

Brak czegoś w stylu SKM. Miasto Poznań 

Brak czystości w pojazdach, brak reakcji kierujących pojazdem w sytuacji zakłócania porządku 
w pojazdach MPK 

Miasto Poznań 

Brak czytelnej, pełnej i bezpiecznej sieci dróg rowerowych. Niski standard dróg w Poznaniu 
(szczególnie poza najważniejszymi arteriami) 

Miasto Poznań 

brak dobrej komunikacji pomiędzy centrum miasta a jego obrzeżami  Miasto Poznań 

Brak dobrze skomunikowanych węzłów  przesiadkowych wyposażonych w parkingi P&R, 
głównie kolej - tramwaj/autobus uniemożliwiający podróżowanie koleją w ramach 
aglomeracji. np. w okolicach przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn brak sensownej 
możliwości dojazdu komunikacją miejską na przystanek kolejowy w celu szybkiego dotarcia 
do centrum, ponadto razi brak miejsca dla pozostawienia samochodu i roweru. Poprawy 
wymaga częstotliwość połączeń komunikacji miejskiej z pętli Junikowo do przejazdu 
kolejowego Junikowo i dalej w ul. Wołczyńską.  

Miasto Poznań 

Brak drogi dla rowerów  Miasto Poznań 

Brak dróg dla rowerów, pędzące samochody, autostrady w centrum, brak pierwszeństwa dla 
komunikacji miejskiej, bałagan z parkowaniem 

Miasto Poznań 

brak dróg rowerowych, stref uspokojonego ruchu, zbyt dużo pasów dla aut w centrum Miasto Poznań 

Brak egzekucji przepisow PORD, szczegolnie w samym miescie, nagminne przekraczanie 
predkosci na ciagach glownych ulic, (Grunwaldzka, Glogowska, Krolowej Jadwigi, 
Przybyszewskiego, Jana Pawla II i zamenhoffa). Mozna odniesc wrazenie, ze w centrum 
jakakolwiek egzekucja przepisow ma miejsce tylko wobec pieszych (przejscie w miejscu 
niedozwolonym/na czerwonym) i rowerzystow (jazda po chodniku). Egzekucja przepisow 
PORD wobec samochodow w centrum jest iluzoryczna, co sprawia, ze slabsi uczestnicy sa 
wypychani z ruchu w centyum.  Brak parkingow w miejscach, gdzie przesiadka na transport 
zbiorowy ma sens, np okolice ronda rataje, okolice ronda JNJ (podejscie do boduwy parking 
P+R na junikowie to blad - najpierw wyremontowano Grunwaldzka, dajac latwy dojazd do 
RJNJ a teraz usiluje sie namowic kierowcow do pozostawienia samochodu w miejscu,z 
ktorego jezdza dwa tramwaje na krzyz, a z ktorego mozna przejechac kolejne 4 km bez 
wiekszych trudnosci i to juz po pokonaniu najwiekszego generatora korkow w okolicy - 
przejazdu na Plewiskach. Wydaje mi sie, ze to nie zadziala.  Brak komunikacji wschodnich 
dzielnic inaczej niz przez Jana Pawla II. Pilnie potrzebne jest rozwiazanie alternatywne. 

Miasto Poznań 

Brak III ramy komunikacyjnej  brak 2 lub 3-poziomowych skrzyżowań na rondach: Rataje, 
Śródka, Obornickim. 

Miasto Poznań 

brak III ramy, oraz bezkolizyjnych skrzyżowań, za dużo świateł i skrzyżowań i przejść dla 
pieszych w jednym poziomie 

Miasto Poznań 

brak informacji o opóźnieniach Miasto Poznań 

brak infrastruktury dla rowerzystów, zbyt wąski pasy na drogach dwupasmowych; słaba 
widoczność w niektórych miejscach, ludzie wchodzący z np. autobusów wprost na drogi 
rowerowe lub ulice  

Miasto Poznań 

brak integracji komunikacji miejskiej / gminnej z transportem kolejowym, niedobór węzłów 
przesiadkowych autobus/tramwaj i niewykorzystywanie wielu sytuacji do ich utworzenia 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak integracji komunikacji zbiorowej z koleją. Zbyt mało priorytetów w organizacji ruchu dla 
komunikacji zbiorowej. Konserwatywny sposób zarządzania drogami przez Zarząd Dróg 
Miejskich - za duży nacisk na drogi dla aut, zbyt mały na drogi dla rowerów.  

Miasto Poznań 

Brak inwestycji w tory tramwajowe, tabor Miasto Poznań 

Brak inwestycji w transport publiczny. Miasto Poznań 

Brak jakiegokolwiek szybkiego połączenia Starołęki z Wildą i terenami na południe od Wildy 
(trzeba robić spore koło); brak przedłużenia PST na UAM 

Miasto Poznań 

brak klimatyzacji w środkach publicznego transportu, brak nocnych autobusów do 
miejscowości podmiejskich  

Miasto Poznań 

brak kolei metropolitalnej, mała częstotliwość kursów pojazdów komunikacji miejskiej poza 
centrum Poznania 

Miasto Poznań 

Brak kolei metropolitalnej.  Rogatki na przejazdach kolejowych (brak wiaduktów/tuneli dla 
samochodów) - generowanie olbrzymich korków.  Ulice Lutycka, Lechicka - piesi i rowerzyści 
bez szans - na ulicach, po których jeżdżą tiry.  Ulica Podolańska - nawierzchnia poniżej 
wszelkiej krytyki. 

Miasto Poznań 

brak kompleksowych ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Brak komunikacji miejskiej w drugiej części Zielinca tj. Ulica Darniowa i przylegajace ulice. 
Przystanek   autobusowy oddalony ponad 2km. Droga na przystanek prowadzi ulica Darniowa 
bez chodnika i oświetlenia. 

Miasto Poznań 

-brak komunikacji tramwajowej na naramowice  -za mało dróg rowerowych  -zbyt długie 
czekanie pieszych na zielono światło 

Miasto Poznań 

Brak kultury kierowców samochodów. Miasto Poznań 

Brak kultury u pracowników przewoźnika, drakońskie ceny biletów w stosunku, do jakości 
świadczonych usług, nie zwracanie kosztów biletu podróżnym, którzy po skasowaniu biletu 
muszą opuszczać środek transportu (autobus, tramwaj) podczas awarii autobusów czy 
tramwajów. 

Miasto Poznań 

Brak linii tramwajowych na duże osiedla - Kopernika, Naramowice. Zbyt duży ruch 
samochodowy z Powiatu Poznańskiego, brak park & ride, zbyt duża prędkość samochodów, 
hałas  

Miasto Poznań 

Brak Metra/Szybkiej Kolei, Zbyt rzadkie kursowanie pociągów do miejscowości w Powiecie, 
Ciągłe remonty i zmiany ruchu tramwajowego, Brak ścieżek rowerowych/pieszo jezdni 
wzdłuż niektórych głównych dróg (Ulica Głogowska, Most Dworcowy, Dąbrowskiego od 
Mostu Teatralnego do Żeromskiego, Ulice Grunwaldzka, Hetmańska, Grochowska, 
Arciszewskiego, Królowej Jadwigi, Garbary, Małe Garbary, Solna), Częste problemy 
techniczne Poznańskiego Roweru Miejskiego, Waga rowerów PRM, Ograniczone możliwości 
przewozu rowerów środkami komunikacji miejskiej. Brak nocnej sieci tramwajowej, zbyt 
rzadkie kursowanie nocnych autobusów w godzinach 23-2. 

Miasto Poznań 

Brak miejsc do parkowania Miasto Poznań 

Brak miejsc gdzie można zostawić/zaparkować/przypiąć rower Miasto Poznań 

Brak miejsc postojowych dla inwalidów na Placu Kolegiackim Miasto Poznań 

Brak możliwości przesiadania się z tramwaju w autobus na tym samym przystanku Miasto Poznań 

Brak możliwości przesiadek bez oczekiwania kilkunastu nawet minut. Dużą ilość terenów 
nieobsługiwana transportem publicznym. Niska częstość kursów linii 4 i 11. 

Miasto Poznań 

Brak możliwości szybkiej przesiadki, sytuacje, kiedy z jednego przystanku odjeżdżają w 
krótkim czasie 3 autobusy pod rząd a potem przez 10 min nic nie jedzie, brak punktualności i 
brak informacji o nagłych awariach 

Miasto Poznań 

Brak oddzielenia transportu publicznego od pozostałego ruchu, pozytywne wyjątki: PST, 
Polanka 

Miasto Poznań 

Brak odpowiednich ułatwień dla rowerzystów Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak odpowiednio poprowadzonych tras dla rowerów - ładne drogi rowerowe potrafią 
wyprowadzić "na manowce", ścieżka się kończy i trzeba włączyć się w wąską drogę z jednym 
pasem.  Przejazd tramwajem z przystankami Most Dworcowy i Dworzec Zachodni - 
komunikacja w tych miejscach jest niewydajna.  Zbyt długie zielone światło dla samochodów 
na ul. Głogowskiej - piesi zbyt długo czekają na zielone, jest tam poza tym niebezpiecznie, 
chodniki i wyspy przystankowe są wąskie - powinna być strefa 40km/h. 

Miasto Poznań 

Brak parkingów buforowych typu P+R; faworyzowanie rowerzystów kosztem innych 
użytkowników ruchu drogowego - wyznaczanie ścieżek rowerowych, z których i tak 
rowerzyści nie korzystają; brak synchronizacji rozkładów jazdy; fatalnie działający system ITS; 
remonty ulic w kilku miejscach na raz, które nie są kończone w terminach; fatalny stan jezdni 
- nawierzchnia szybko ulega korozji tuż po remoncie 

Miasto Poznań 

Brak parkingów P&R oraz większej ilości stacji rowerowych na obrzeżach miasta. Źle 
rozwiązane ułożenie dróg rowerowych - np. kończą się w dziwnych miejscach, kluczą między 
chodnikiem a pasami ruchu samochodów. Złe skomunikowanie przesiadek na komunikacje 
podmiejską. Zbytnie pokrywanie się linii autobusowych (76 i 603) 

Miasto Poznań 

Brak parkingów park & ride i parkujące samochody w śródmieściu Poznania, którzy traktują 
śródmiejskie uliczki, jako darmowy parking (na Wildzie i Łazarzu) 

Miasto Poznań 

Brak parkingów typu park and ride np. przy trasie PST Miasto Poznań 

Brak parkingów wielopoziomowych parkingów nad i podziemnych; parkingów buforowych na 
obrzeżach miasta i śródmieścia. Nieodpowiednie parkowanie i ich niska karalność. 

Miasto Poznań 

Brak parkingu buforowego na os. Sobieskiego  Fatalna baza ścieżek rowerowych  Spóźniające 
się/ w ogóle nie przyjeżdżające autobusy na przedmieściach  Drogie bilety 

Miasto Poznań 

Brak pewności czy coś przyjedzie, brak skorelowania połączeń np. podjeżdża tramwaj na 
Armii Poznań. Na przejściu czeka dużo osób, a w momencie, kiedy zapala się zielone światło 
dla pieszych kierowca T14 zamyka drzwi i odjeżdża pustym autobusem. 

Miasto Poznań 

Brak Piętrowych Autobusów, które pomieściłyby 2x więcej osób niż zwykłe a ich długość była 
by taka sama. Brak Bus Pasów - Stworzenie "Szybkiego Autobusu" jak trasy "PST” było by 
tańsze (uwzględniając cenę torów, trakcji i infrastruktury przystankowej, cena torów 
autobusowych jest znacznie tańsza). Przykładem może być trasa autobusu torowego 
Cambridge-Huntington.  

Miasto Poznań 

Brak połączenia MZK Poznań oraz TP BUS z Tarnowa Podgórnego Miasto Poznań 

Brak połączenia szynowego do Tarnowa Podgórnego, za mało tras tramwajowych Miasto Poznań 

Brak połączeń autobusowych między peryferyjnymi dzielnicami Poznania np. 
Wola/Smochowice - Podolany. Większość linii kursuje do centrum. Żeby dostać się z Woli na 
Podolany muszę jechać Wola - Ogrody, Ogrody - Św. Marcin, Św. - Marcin - Podolany. 
Samochodem zajmuje mi to mniej niż 10 min, a komunikacją miejską ponad godzinę.  

Miasto Poznań 

Brak połączeń autobusowych/tramwajowych z osiedla Wola - mam tu na myśli jego początek 
- okolice dużej krzyżówki na Dąbrowskiego przy salonie Opla. Teraz dojechać tam można T2, 
ale jak już go nie będzie mieszkańcy pobliskich terenów chodzą pieszo cały odcinek 
Dąbrowskiego wzdłuż Ogrodu Botanicznego od Przystanków na Ogrodach. Latem, wiosną 
jesienią, gdy jest jasno jest ok., ale zimą, gdy jest ciemno nie jest to najbezpieczniejsza trasa i 
odległość dla pieszych.  Szkoda, że ten przystanek ma być zlikwidowany - był dużym 
ułatwieniem dla mieszkańców. 

Miasto Poznań 

Brak połączeń nocnych podmiejskich  Miasto Poznań 

Brak porozumień dot. transportu z gminami ościennymi np. gm. Tarnowo Podgórne, 
Wysogotowo ul. Skórzewska 

Miasto Poznań 

Brak północnej obwodnicy Poznania, zabudowa mieszkaniowa dzielnic Poznania bez 
wcześniejszego doprowadzenia dróg i odpowiedniego transportu publicznego 

Miasto Poznań 

Brak priorytetu dla komunikacji publicznej oraz pieszych, rozkłady jazdy uniemożliwiające 
wygodną i szybką przesiadkę (szczególnie w przypadku autobusów podmiejskich), długi okres 
oczekiwania na światłach, przepełnione tramwaje, ekstremalnie długie remonty, brak 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów 

Brak priorytetu dla transportu publicznego (wydłuża się czas przejazdu), problem z 
częstotliwością i funkcjonowaniem komunikacji publicznej poza centrum miasta (na 
obrzeżach, np. Morasko), zbyt mała liczba ścieżek rowerowych, brak połączeń między 
istniejącymi 

Miasto Poznań 

Brak programu sygnalizacji usprawniającej przepływ ruchu samochodów; likwidacja 
zbędnych sygnalizacji w miejscach o mniejszym/uspokojonym ruchu pojazdów 

Miasto Poznań 

Brak przejścia dla pieszych przez ul. Inflancką do parku na os. Oświecenia - w rejonie 
skrzyżowania ulic Inflanckiej i Bobrzańskiej pod estakadą B. Krzywoustego. 

Miasto Poznań 

Brak przeprawy przez rzekę Wartę na wysokości Koziegłowy- Czerwonak, zbyt wiele 
remontów ulic z terminami zakończenia prac wielokrotnie przekroczonymi, w niektórych 
miejscach, jakość asfaltu tragiczna po roku lub dwóch już pojawiają się dziury 

Miasto Poznań 

Brak przewidywalności komunikacji miejskiej (częste zmiany tras), Drogie bilety jednorazowe, 
Brak ciągłości ścieżek rowerowy, Równoległe remonty powodujące paraliż całych części 
miasta, Brak długoterminowego planowania prac remontowych i nowych inwestycji w 
obszarze mobilności.  Totalna degrengolada informacyjna i komunikacyjna dworca Poznań 
Główny. Ten obiekt nawet nie łączy się ze wszystkimi swoimi peronami! 

Miasto Poznań 

Brak punktualności często wypadające kursy rzadkość kursów Miasto Poznań 

Brak punktualności  Miasto Poznań 

Brak punktualności  Miasto Poznań 

Brak punktualności (czasami wypadają dwa tramwaje z kursu i trzeba czekać 2h), smród i 
brud w tramwajach, awarie tramwajów, brak klimatyzacji, potwornie drogie bilety normalne. 

Miasto Poznań 

Brak punktualności mpk, brak higieny pasażerów, za mało ścieżek rowerowych, (chociaż i tak 
jest ich już dość sporo, ale przydałoby się więcej) 

Miasto Poznań 

Brak punktualności, częste opóźnienia szczególnie komunikacji autobusowej, autobusy 
wypadające z rozkładu, brak informacji na żywo odnośnie godzin przyjazdu 
tramwaju/autobusu - tablice elektroniczne na przystankach, koszt przejazdów 

Miasto Poznań 

Brak punktualności, zbyt mała częstotliwość kursów, źle dopasowane wielkości autobusów 
np. w ciągu godzin szczytu (autobus 64) 

Miasto Poznań 

Brak punktualności.  I mam tu na myśli także odjeżdżanie 3 minuty przed czasem tramwajów 
z przystanku Polanka.  Do tego grzejąca klimatyzacja latem!  No i bilety drogie. A tramwaje 
często się psują.  

Miasto Poznań 

Brak racjonalności w ilości i czasie planowania remontów i inwestycji. Wiele jednoczesnych 
remontów paraliżuje ruch. Poznań jest najgorszym miastem dla samochodów w Polsce. 

Miasto Poznań 

Brak rozbudowanego transportu kolejowego; trudne dojazdy podmiejskie; brak wspólnych 
biletów z gminami sąsiadującymi z Poznaniem (np. Tarnowo) i z pociągami (obowiązuje 
osobny bilet na pociąg); słaba częstotliwość kursowania autobusów podmiejskich; częste 
spóźnienia i awarie;  

Miasto Poznań 

Brak ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Brak sieci dróg rowerowych, brak możliwości dojazdu ścieżka rowerowa do centrum (np. z 
Grunwaldu) 

Miasto Poznań 

Brak skomunikowania pomiędzy różnymi rodzajami transportu - pociąg-tramwaj Miasto Poznań 

Brak skomunikowania różnych form transportu zbiorowego. Brak rozwoju transportu 
kolejowego wokół aglomeracji - czyli w całym regionie (skupianie się na dojeździe do 
Poznania, w zupełności pomijając i skazując do degradację linie kolejowe pomiędzy innymi 
miejscowościami). 

Miasto Poznań 

Brak skomunikowania transportu zbiorowego, ciągłe remonty i utrudnienia, problemy z 
miejscami parkingowymi, brak parkingów P&R wraz ze skomunikowaniem transportu 
zbiorowego 

Miasto Poznań 

Brak skomunikowania ze sobą poszczególnych linii, brak punktualności  Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak skomunikowania ze sobą poszczególnych rozkładów jazdy. Brak punktualności. Rzadkość 
kursowania tramwajów w godzinach 19-22. Krótki czas kursowania tramwaju nr.20(powinien 
jeździć cały dzień). 

Miasto Poznań 

Brak skomunikowań między koleją a miejskim transportem publicznym (przystanki oddalone 
od stacji, np. na Woli, Junikowie, Dębinie; brak stacji w newralgicznych punktach (np. 
wiadukty na Niestachowie i na Hetmańskiej) niespójny system ścieżek rowerowych i jakość 
ich wykonania inwestycje sprzeczne z polityką miasta (wielopasmowa ul. Roosevelta i 
przerośnięte Rondo Kaponiera w obszarze planowanym do ograniczenia ruchu 
samochodowego) 

Miasto Poznań 

Brak skoordynowania transportu podmiejskiego w ramach peka (jednolita taryfa z gm. 
Swarzędz) 

Miasto Poznań 

Brak skorelowania różnych środków transportu Miasto Poznań 

Brak spójnego systemu dróg rowerowych, bezpieczeństwo, nieustające remonty, samochody 
poruszające się na torowiskach,  

Miasto Poznań 

Brak spójnej infrastruktury rowerowej (brak ciągłości ścieżek rowerowych, niska ich jakość, 
niejasne oznaczenia) 

Miasto Poznań 

Brak spójności i ciągłości dróg rowerowych. Miasto Poznań 

Brak sprawnego połączenia z Obornikami Wlkp. Już niedługo się tam przeprowadzę i będę 
codziennie dojeżdżać do pracy do Poznania. W Obornikach brakuje sensownych połączeń 
komunikacyjnych rano a także popołudniu. Mieszkańcy bardzo często zmuszeni są do 
korzystania z samochodów prywatnych podczas dojazdu do pracy. Patrząc jak wygląda 
komunikacja publiczna w Poznaniu czy gminach ościennych, w Obornikach brakuje 
sensownego rozwiązania w kwestii komunikacji z Poznaniem. Rozwiązanie powinno być 
dalekosiężne, a nie takie, które sprawi, że za pół roku zabraknie autobusu czy pociągu do 
Poznania. 

Miasto Poznań 

Brak strategii w zakresie ograniczania liczby samochodów w mieście. Ścieżki rowerowe 
powinny powstać przed wprowadzeniem ograniczeń dla kierowców. Najłatwiej i najtaniej w 
moim przekonaniu wydzielić cześć szerokich chodników dla rowerów. Przykłady: 
Grunwaldzka, Głogowska, Roosevelta, Most Dworcowy. Plus koniecznie przejazdy rowerowe 
na przejściach dla pieszych, żeby Policja nie wystawiała mandatów rowerzystom. 

Miasto Poznań 

Brak synchronizacji komunikacji, nierównomierność transportu miejskiego. Proszę 
porozmawiać z byłym prezesem mpk z lat około 2007wtedy komunikacja jeździła pięknie, 
równomiernie, była zgrana przesiadkowo. 

Miasto Poznań 

Brak synchronizacji pomiędzy rozkładem jazdy a faktycznym przyjazdem autobusu/tramwaju. 
Długi czas przejazdu tramwajem przez ronda (Rondo rataje, rondo starołęka). 

Miasto Poznań 

Brak synchronizacji świateł zarówno dla pieszych, jak i samochodów. Znikające ścieżki 
rowerowe. 

Miasto Poznań 

Brak synchronizacji świateł- zielona fala. Ilość świateł! Dodawanie przejść dla pieszych w 
miejscach gdzie występują kładki (żegrze) i przejścia podziemne (!!!). Zbyt blisko przejścia dla 
pieszych przy zjazdach w prawo, np. na rondzie staroleka zjazd z zamenhoffa w hetmanska, - 
za bisko zjazdu przejście i synchronizacja zielonego da kierowców i zielonego dla pieszych jest 
w tym samym momencie, co powoduje wejdzie pieszych na przejście w sytuacji, kiedy ruszaj 
auta a to regularnie powoduje korki w tej okolicy (takich miejsc jest więcej, ale to najczęściej 
widzę). 

Miasto Poznań 

Brak ścieżek i pasów rowerowych! Chętnie jeździłabym rowerem, ale nie wśród 
samochodów. 

Miasto Poznań 

Brak ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Brak ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Brak ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Brak ścieżek rowerowych na terenie Łazarza (m.in. okolice parku Kasprowicza) Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Brak ścieżek rowerowych, nie wszystkie tramwaje są niskopodłogowe, co stanowi problem 
dla matek z dziećmi w wózkach. Brak podjazdów dla wózków, np. Przejście podziemne przy 
przystanku Wierzbięcice czy Śródka. 

Miasto Poznań 

Brak ścieżek rowerowych, opóźnienia autobusów (północ Poznania), brak parkingów 
buforowych 

Miasto Poznań 

Brak tramwaju i szerokiej drogi naNaramowickiej. Miasto Poznań 

Brak tramwaju nas naramowice ogromne korki na naramowicach Miasto Poznań 

brak tramwaju nocnego na PST (poniedziałek/wtorek), za rzadkie kursy tramwajów w nocy i 
soboty 

Miasto Poznań 

Brak wiedzy rowerzystów o przepisach ruchu drogowego, kiepska, jakość nawierzchni Miasto Poznań 

Brak wspólnego biletu okresowego na kolej i ZTM; częste bezkarne łamanie regulaminu 
przewozów (żebranie w środkach komunikacji miejskiej, picie alkoholu, smród itp.), brak 
poczucia bezpieczeństwa (kieszonkowcy, osoby awanturujące się); konieczność częstych 
reklamacji źle naliczonych opłat na karcie PEKA; częste awarie i spóźnianie się tramwajów i 
autobusów; utrudnienia dla pieszych (szczególnie przy przesiadkach: brak przejść 
podziemnych i naziemnych lub zagrożenie przy przejściu przez pasy lub ze strony 
rowerzystów) 

Miasto Poznań 

Brak wydzielonego torowiska na ulicach Grunwaldzkiej i Dąbrowskiego. Miasto Poznań 

Brak wydzielonych i bezpiecznych ścieżek rowerowych. Zbyt wysokie krawężniki na 
przecięciu ścieżki rowerowej z ulicami. Zbyt mała liczba tramwajów w pełni 
niskopodłogowych (Moderusy to porażka). Jakość dróg? 

Miasto Poznań 

Brak wydzielonych ścieżek rowerowych, również przez duże skrzyżowania. Brak tras 
tramwajowych w wielu częściach Poznania (np. z Piątkowa na Śródkę jedzie się przez 
centrum - czas 1h) 

Miasto Poznań 

Brak wydzielonych torowisk - Grunwaldzka (Bukowska - Matejki), Głogowska (Krauthofera - 
Daleka), most Królowej Jadwigi.    Brak przystanków podwójnych - "Most Dworcowy" i 
"Głogowska/ Hetmańska" kier. Górczyn, "Półwiejska" kier. Matyi, "R.Śródka" - przystanek 
południowy kier. Zawady    Przejścia podziemne (bądź naziemne) do przystanków 
komunikacji miejskiej (ul. Warszawska, ul. Żegrze, R. Śródka, ul. Dąbrowskiego - Smochowice 
i Wola, przyst. Wierzbięcice)     Dojścia do przystanków tramwajowych w miarę możliwości 
powinny znajdować się na obu ich końcach (nie zrobiono tego przy obecnej przebudowie 
przystanku bus-tram Żeromskiego), np. Półwiejska, Małe Garbary (wystarczy zlikwidować 
barierki po zachodniej stronie przystanku), Głogowska/Hetmańska (ul. Głogowska), 
Smoluchowskiego (kier. centrum), Marcinkowskiego (kier. Gwarna).    Zła lokalizacja 
przystanków autobusowych na węzłach przesiadkowych - zbyt od siebie oddalone (mogłyby 
się znajdować bliżej przejść dla pieszych):  - przystanek autobusowy "R. Solidarności" kier. 
Naramowicka  - przystanek 74 "AWF" kier. Rataje  - cały węzeł Dębiec i węzeł Starołęka  - 
"Ściegiennego" kier. Inea Stadion  - "Rolna" - linia 71     Przystanki przy ul Bukowskiej 
(Szylinga/ Polna-Szpital/ Grodziska i Szpitalna) są tak zlokalizowane, że przesiadki na inne/ z 
innych linii (64,7,93,82,91) jest bardzo uciążliwe i trochę nielogiczne - przystanki nie znajdują 
się przy skrzyżowaniach. Podobnie jest na skrzyżowaniach ulic Piątkowskiej z Al. Solidarności, 
Solnej z Niepodległości i Nowowiejskiego - brak możliwości wygodnych przesiadek. Przystanki 
autobusowe przy ul. Piątkowskiej (linie 90 i 905 w kier. północnym) są zlokalizowane tak, że 
praktycznie znajdują się bezpośrednio przy ul. Słowiańskiej i niedaleko Al. Solidarności (ale 
nadal za daleko aby np. przesiąść się na 83 w kier. Podolan) a żadnego nie ma pośrodku, tak 
aby obsługiwać samą ul. Piątkowską.     - "Wilczak II" kier. Koziegłowy    Dodajmy do tego fakt 
bardzo wielkich i rozbudowanych skrzyżowań (np. Naramowicka/ Serbska, Małe Garbary/ 
Garbary/ Estkowskiego, Arciszewskiego/ Ściegiennego, R. Rataje, Głogowska/ Ściegiennego/ 
Krzywa, Św. Marcin/ Niepodległości) który sprawia, że dojście z jednego przystanku do 
drugiego na tym samym węźle czasem trwa dłużej niż 5 min, a niektóre autobusy kursują co 
30 minut. Często, aby przejść na drugą stronę tak "wielkiej" ulicy trzeba stać dwa razy na 
czerwonym świetle.    Brak przejść dla pieszych do przystanków autobusowych: - Szylinga - na 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

wysokości ul. Wawrzyniaka.   - "Głogowska/ Hetmańska" - brak przejścia dla pieszych po 
południowej stronie skrzyżowania - utrudniona przesiadka z autobusu 79 w kierunku 
wschodnim.  - "Palacza" kier. Górczyn - aby dostać się z tego przystanku na drugą stronę ul. 
Arciszewskiego gdzie znajduje się największe skupisko bloków trzeba iść na około przez całe 
skrzyżowanie, przechodząc 6 razy przez światła - niezsynchronizowane.   

Brak wydzielonych torowisk, brak szybkiej kolei miejskiej, brak linii tramwajowych pod 
nowsze osiedla, słaba punktualność oraz szybkość komunikacji miejskiej, mała ilość i 
spójności PRM, za mało kontrapasow rowerowych i ulic pod prąd dla rowerów, słaba 
integracja komunikacji miejskiej z innymi srodkami transportu np. pętla Ogrody, brak P&R, 
Niedopasowanie rozkładów relacji autobus/tramwaj podczas przesiadek, brak przedłużenia 
ul. św. Wawrzyńca i alternatywy dla ul. Jana Pawła II w relacji północ-południe 

Miasto Poznań 

Brak wystarczającej ilości dróg rowerowych; remonty i zmiany w organizacji ruchu - kierowcy 
nie zwracają uwagi na zmiany znaków. 

Miasto Poznań 

Brak wystarczającej ilości ścieżek rowerowych, brak wydzielenia tras tramwajowych na 
wildzie, brak parkingów wielopoziomowych dla samochodów na wildzie! 

Miasto Poznań 

Brak wystarczającej ilości ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Brak wystarczającej ilości ścieżek rowerowych, ścieżki nie mają ciągłości (urywają się nagle), 
użytkownicy ruchu nie przestrzegają przepisów, np. ograniczenia prędkości czy ustąp 
pierwszeństwa, co zwiększa ryzyko wypadków 

Miasto Poznań 

Brak wystarczająco gęstej sieci transportu szynowego - tramwaje w Poznaniu i PKM w 
województwie. uważam, że linie tramwajowe powinny być wybudowane nie tylko na 
Naramowice ale i do Strzeszyna,na Wolę, do Antoninka, Lubonia, Dw. Wschodni. W 
przypadku Os.Kopernika obecnie planowana linia powinna być wydłużona do ul. 
Grunwaldzkiej co dałoby możliwość objazdu w razie awarii. Uważam też, że powinniśmy przy 
pętlach(np.Dw.Wschodni czy Antoninek budować małe centra przesiadkowe likwidując 
molochy typu Rondo Śródka. Co do PKM - powinna być tym, czym jest tramwaj w Poznaniu? 
Uważam, że trzeba uruchomić jak najwięcej tras PKM a przedsiębiorstwa PKS z różnych miast 
połączyć w jedno "PKS wojewódzkie" a połączenia "ustawić" pod rozkład PKM. Po prostu 
dowozić pasażerów do kolei pozostawiając połączenia dalekobieżne w sytuacji, gdy nie ma 
innej możliwości. 

Miasto Poznań 

Brak zielonej fali na głównych arteriach miasta, a jeżeli jest fala to jedne przejście dla 
pieszych "na przycisk" całą fale burzy (najbardziej to widać na al solidarności) - 1 pieszy 
potrafi zatrzymać cały płynny ruch na odcinku 5km.  

Miasto Poznań 

Brak zintegrowanego systemu bezpiecznych dróg rowerowych. Miasto Poznań 

Brak zintegrowanej sieci dróg rowerowych w mieście mimo ciągłego rozwoju rowery 
miejskiego, niewystarczający priorytet dla komunikacji zbiorowej  

Miasto Poznań 

Brak zsynchronizowania polaczeń Miasto Poznań 

Brak. Miasto Poznań 

Brak/mało rozbudowana infrastruktura rowerowa Miasto Poznań 

Brakuje spójnej infrastruktury rowerowej. Miasto Poznań 

Brakuje tramwaju wysuniętego bardziej Poznań - Północ  Miasto Poznań 

Bruk na wildzie, brak wydzielonych pasów rowerowych.  Miasto Poznań 

Brzydki zapach osób bezdomnych korzystających z pojazdów komunikacji miejskiej. Miasto Poznań 

Brak możliwości zakupu biletów w niektórych miejscach w mieście - dlaczego kierowcy nie 
mogą awaryjnie sprzedawać biletów? 

Miasto Poznań 

Budowanie przejść podziemnych, po których boję się chodzić po zmroku, zamiast 
"inteligentnych" świateł, które działają na guzik, które przyciska się jak chce się przejść a 
przez resztę czasu jest zielone dla samochodów 

Miasto Poznań 

Byle, jakość wszystkich Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Cały Poznan w remoncie, niekończące się pracę modernizacyjne, duży ruch, niska, jakość 
transportu miejskiego 

Miasto Poznań 

Cena biletów MPK- są drogie, (choć wiadomo, na terenie PL też są i tańsze, i porównywalne 
ceny niekiedy). Bilety okresowe mógłby być tańsze.  

Miasto Poznań 

Cena biletów, mała synchronizacja przesiadek, po 2 latach od wprowadzenia systemu PEKA 
nadal niedziałający poprawnie, zbyt mała częstotliwość komunikacji 

Miasto Poznań 

Cena biletu Miasto Poznań 

Cena punktualność Miasto Poznań 

Ceny biletów jednorazowych, mała częstotliwość autobusów. Miasto Poznań 

CENY BILETÓW!!!! Do tego niepunktualność i często wszechobecny brud Miasto Poznań 

Ceny biletów; na niektórych kluczowych przystankach brakuje biletomatów; objazdy 
spowodowane remontami  

Miasto Poznań 

Chaos, niepunktualność, wypadanie kursów, chamstwo kierowców MPK Miasto Poznań 

Ciągle remonty   Miasto Poznań 

Ciągle remonty - przez co jest problem z dotarciem na miejsce na czas, duże korki - brak 
wydzielonych pasów dla autobusów 

Miasto Poznań 

Ciągle zmiany tras przejazdu MPK związane z niekończącymi się remontami. W Lodzi np. 
remonty przeprowadza się o wiele sprawniej. Bilety natomiast są o wiele tańsze. W 
Bydgoszczy natomiast od 60 roku zżycia jeździ się za darmo. 

Miasto Poznań 

Ciągle remonty, ciągłe rozpoczynanie nowych remontów /budów, gdy poprzednie nie są 
ukończone. 

Miasto Poznań 

Ciągłe remonty  Miasto Poznań 

Ciągłe remonty  Miasto Poznań 

Ciągłe remonty i zmiany tras komunikacji miejskiej utrudniające poruszanie się po mieście, 
awarie tramwajów, wysokie ceny biletów. 

Miasto Poznań 

Ciągłe remonty, problem z parkowaniem Miasto Poznań 

Ciągłe remonty, brak tramwaju na Naramowice. Brak parkingów Park&Ride. Miasto Poznań 

Ciągłe zmiany rozkładu jazdy, objazdy, nieodpowiednia komunikacja zastępcza, brak 
punktualności, zbyt drogie bilety 

Miasto Poznań 

Ciągłe zmiany rozkładu jazdy, objazdy, nieodpowiednia komunikacja zastępcza, brak 
punktualności, zbyt drogie bilety 

Miasto Poznań 

Ciągłe zmiany tras spowodowane remontami Miasto Poznań 

Ciągłe, niekończące się remonty.   Stan nawierzchni ulic jest w tragicznym stanie - dziura na 
dziurze lub koleiny np. na królowej Jadwigi (obok MCfit) jezdnia jest aż "pofalowana", co jest 
bardzo denerwujące w trakcie jazdy 

Miasto Poznań 

Ciągłe, nieustające remonty Miasto Poznań 

Coraz rzadsze kursowania autobusów i tramwajów.  Ścieżki rowerowe powstające słabo 
zintegrowane z ulicami, ciężko na nie wjechać z ulicy i zjechać sportem, gdy odcinek ścieżki 
się kończy. No nowa ścieżka wzdłuż św. Jadwigi - ba skrzyżowaniu Przy PCV jest wjazd z ulicy, 
ale przy Wierzbicki cach nie ma wjazdu na ulicę. Ścieżka się kończy i nie ma jak włączyć się 
spowrotem do ruchu ulicznego jadąc prosto... 

Miasto Poznań 

Coraz rzadziej jeżdżą, przesiadki nie są dopasowane; na podwójnych przystankach kierowca 
pierwszego pojazdu nie czeka aż pasażerowie z drugiego się przesiądą 

Miasto Poznań 

Czas oczekiwania na zielone światło Miasto Poznań 

Czas podróży, ceny biletów Miasto Poznań 

Czekanie na autobus 74 ponad 50 minut, bo dwa poprzednie wypadły... Miasto Poznań 

Czerwona fala, źle zorganizowane objazdy, brak miejsc do parkowania w centrum Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Czerwone fale świateł Miasto Poznań 

Częste awarie tramwajów starego typu oraz brak klimatyzacji: ( W tych pojazdach 
podróżowanie nie należy do przyjemnych ( linia 1) 

Miasto Poznań 

Częste blokowanie tramwajów przez samochody (ul. Mostowa, Grunwaldzka, Fredry, Św. 
Marcin, Głogowska, Dąbrowskiego), długie postoje na skrzyżowaniach, przestarzały tabor,  

Miasto Poznań 

Częste remonty, które zmieniają rozkłady jazdy Miasto Poznań 

Częste wypadanie autobusów z trasy. Brak punktualności. Częste opóźnienia. Problem z 
kupnem biletu papierowego. 

Miasto Poznań 

Częste zmiany organizacji komunikacji miejskiej; niedostosowanie częstotliwości kursowania 
do ilości pasażerów - duży tłok; wypadanie kursów na trasach, gdzie nie ma alternatywy dla 
danego autobusu/tramwaju; kiepska informacja na tablicach świetlnych i szyldach pojazdów 
oraz na tablicach świetlnych na przystankach 

Miasto Poznań 

Częste zmiany tras komunikacji miejskiej Miasto Poznań 

Częste zmiany tras, punktualność, zbyt rzadkie przejazdy tramwai niskopodłogowych, cena 
biletów/przejazdów 

Miasto Poznań 

Częste zmiany w kursowaniu poszczególnych linii tramwajowych Miasto Poznań 

Często wyłączone światła na rondach, brak policjantów kierujących ruchem, przez co tworzy 
się chaos i niebezpieczne sytuacje, parkowanie na pasach jezdni - nagminnie, rozkopane ulice 
z powodu budowy CH Posnania, pozapychane studzienki kanalizacyjne i po najmniejszym 
deszczu powódź na ulicach, przepełnione samochodami ulice, wiecznie przedłużające się 
remonty, zmiany organizacji ruchu, brak miejsc parkingowych, to wszystko, moim zdaniem, 
jest przyczyną frustracji kierowców a dalszą tego konsekwencją jest nerwowość, 
przekraczanie prędkości i inne zachowania utrudniające współużytkowanie jezdni. Ponadto 
komunikacja jest ostatnio (od 7 lat) na niskim poziomie przez częste zmiany w rozkładach 
jazdy, bardzo rzadkie czasy kursowania ( z jakiegoś powodu od chyba 2 lat komunikacja 
miejsca kursuje rzadziej niż przedtem), drogie bilety (jak na oferowane standardy, nie mam 
nic przeciwko płacenie tej ceny za punktualną, czystą i szybką komunikację), brudne pojazdy, 
spóźnienia a także np. tzw. "wypadanie" z rozkładu. 

Miasto Poznań 

Częstotliwość Miasto Poznań 

Częstotliwość jazdy tramwajów, czyli zdarzają się duże przerwy między przyjazdem kolejnego 
składu na dany przystanek 

Miasto Poznań 

Częstotliwość kursowania  Miasto Poznań 

Częstotliwość kursowania autobusów, przestarzały tabor, niepunktualność,  Miasto Poznań 

Częstotliwość objazdów i remontów (mam świadomość, że są potrzebne, ale wszystko 
zmienia się tak szybko, że nie zawsze jestem przygotowany na zmiany - znalezienie trasy 
alternatywnej, dojazd z drugiej strony).  W trakcie remontów komunikacja zastępcza nie 
obejmuje całego rejonu (w ramach remontu rozjazdów pod Kupcem autobusy 76, i 603 
kursowały przez przystanek Grobla; teraz przy remoncie - nie).  Kaponiera, Dąbrowskiego - 
porażki wizerunkowe.  Problemem też jest to, że ludzie zawsze będą się buntować, narzekać, 
ale nic z tym nie zrobicie. 

Miasto Poznań 

Częsty brak priorytetu dla przejazdu tramwaju, co powoduje spowolnienie jazdy (np. przejazd 
przez rondo Starołęka na dwie raty) 

Miasto Poznań 

Długi czas przejazdu, środki transportu publicznego jeżdżą zdecydowanie za rzadko tj., co 10-
15 min. 

Miasto Poznań 

Długi czas oczekiwania na przesiadki mpk, wysokie ceny biletów ztm, wakacyjny rozkład 
jazdy, korki na ulicach, brak ręcznego kierowania ruchem w przypadku awarii sygnalizacji na 
dużych skrzyżowaniach 

Miasto Poznań 

Długi przejazd trasą naramowicka z powodu braku polaczenia tramwajowego Miasto Poznań 

Długie oczekiwanie na odholowanie blokującego tramwaje auta, niska dostępność i wysoka 
cena biletów ZTM, brak tablic informujących o realnym czasie przyjazdu pojazdu MPK we 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

wschodniej części miasta, brak priorytetowego traktowania komunikacji autobusowej oraz 
długie oczekiwanie na przejściach dla pieszych(uprzywilejowanie komunikacji indywidualnej) 

Długość remontów dróg i torowisk, długość przeprowadzanych inwestycji jest skandaliczna. 
Często podróżuję po Europie zachodniej i wiem w jak krótkim czasie podobne inwestycje 
powstają. Niedopuszczalna jest też krótkotrwałość np. wyremontowanych dróg czy torowisk. 
Jest to chyba efekt niewiedzy bądź głupoty decydentów. Mam nadzieję, że to nie korupcja... 

Miasto Poznań 

Dojazd do peryferyjnych dzielnic Poznania/miejscowości podmiejskich Miasto Poznań 

Dojazd na Naramowice, długotrwały remont Kaponiery, kiepski dojazd tramwajem na 
dworzec PKP. 

Miasto Poznań 

Dojazd z północy Poznania do Centrum  Miasto Poznań 

Dominacja indywidualnego ruchu samochodowego, nadmierna prędkość samochodów, 
przyciski wzbudzające zielone światło dla przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, 
niewystarczająca infrastruktura rowerowa, mała ilość ulic o uspokojonym ruchu. 

Miasto Poznań 

Dostępność biletów, zbyt szeroki zakres remontów, Miasto Poznań 

Dramat braku / małej ilości ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Dramatyczne korki, opieszale przeprowadzane remonty infrastruktury zarówno tramwajowej 
jak i drogowej, brak widocznych inwestycji mających na celu kompleksowe poprawienie 
płynności ruchu w mieście. 

Miasto Poznań 

Drastyczne niewykorzystanie pojemności transportu miejskiego. Za duże jednostki 
transportowe, jestem logistykiem, ta sprawa aż wyje. Mniejsze jednostki, częstsze kursy. 
Rozdzielenie gdzie się da ruchu samochodowego, od rowerowego. 

Miasto Poznań 

Drogi rowerowe nagle się kończą, jeśli autobus lub tramwaj wypada - brak informacji. Miasto Poznań 

Drogi rowerowe nie są spójne, nagle się urywają. Brak dróg rowerowych (pasów) na 
Głogowskiej, Grunwaldzkiej, Hetmańskiej, Al. Niepodległości... 

Miasto Poznań 

Drogi rowerowe, kończą się często w dziwnych miejscach, ich kontynuacja jest kiepsko 
oznakowana i są zwyczajnie niebezpieczne  

Miasto Poznań 

Drogi są niedostosowane do rowerzystów, mandatowanie rowerzystów za jazdę po chodniku 
należy uznać za absurd. Większe zagrożenie stanowią na jezdni.  

Miasto Poznań 

Drogie bilety  Miasto Poznań 

Drogie bilety jednorazowe oraz brak dobrego dostępu do przystanków w rejonach Łazarza. 
Słabe połączenie Natamowic z centrum 

Miasto Poznań 

Drogie bilety oraz niezbyt dobra opinia na temat komunikacji publicznej prowadzą do 
wybierania przez mieszkańców innych możliwości - samochodu i roweru. Niestety Poznań 
zdecydowanie jest miastem samochodowym: szerokie, szybkie ulice i tysiące samochodów 
nie wpływają dobrze na nasze samopoczucie i wygląd miasta. Chciałabym, by było mniej 
spalin, a ludzie byli mniej sfrustrowani od stania w korkach! 

Miasto Poznań 

Drogie bilety, fatalne dojście przy obfitych opadach na pętlę Różany potok - jedną wielką 
kałuża i błoto  

Miasto Poznań 

Drogie bilety, opóźnienia tramwajów, częste awarie Miasto Poznań 

Drogo i mało komfortowo Miasto Poznań 

Drogo i mało komfortowo Miasto Poznań 

Duża awaryjność taboru, niepunktualność. REMONTY i komunikacja zastępcza - przy 
zmniejszeniu ilości kursów wydłuża moją 30 minutową podróż - do godziny.  

Miasto Poznań 

Duża ilość remontów i częste zmiany organizacji ruchu komunikacji miejskiej. Miasto Poznań 

Duża ilość remontów prowadzona w kilku miejscach jednocześnie, słaba (czasem bardzo 
słaba), jakość dróg rowerowych,  

Miasto Poznań 

Duża ilość samochodów Miasto Poznań 

Duże natężenie ruchu samochodów na terenie miasta Poznania powoduje częste opóźnienia 
w komunikacji miejskiej, zwłaszcza w transporcie autobusowym. Niedostateczna ilość miejsc 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

parkingowych wpływa na blokadę dróg, często na wąskich fragmentach gdzie przejeżdżają 
tramwaje, co wstrzymuje często ich ruch (np. na Wildzie). Częste remonty dróg, jak również 
torowisk powodują dezorientację pasażera w zakresie kursowania komunikacji miejskiej. 
Rozkłady jazdy są ciągle zmieniane, kursowanie pojazdów zawieszanie, co utrudnia w 
codziennym przemieszczaniu się do pracy. Przez to także dużo osób może decydować się na 
jazdę samochodem, zamiast komunikacją miejską.  

Duże przerwy w przyjazdach autobusów lub tramwajów na przystanku, tj. przyjeżdżają 
wszystkie w ciągu kilku minut, by potem przez dłuższą chwilę nic nie jechało.   

Miasto Poznań 

Dużo pojazdów bez klimatyzacji Miasto Poznań 

Dyskryminacja kierowców, brak miejsc parkingowych w SPP po godz. 18. Miasto Poznań 

Działanie świateł komunikacji na skrzyżowaniu Małych Garbar z Estkowskiego- światła dla 
pieszych działają za krótko. 

Miasto Poznań 

Fatalne węzły przesiadkowe Miasto Poznań 

Fatalnej, jakości nawierzchnie, brak stosowania asfaltu na drogach rowerowych, brak 
nadzoru nad wykonywanymi remontami, wadliwe odtwarzanie nawierzchni po remontach 
infrastruktury podziemnej, chodniki, na których chodząc pieszo można się połamać 

Miasto Poznań 

Fatalny stan techniczny i wizualny pojazdów.  Ceny biletów nieproporcjonalnie wysokie w 
stosunku, do jakości usługi.   Trudny dostęp dla turystów.   Przebieg niektórych tras 
niezgodny z faktycznym zapotrzebowaniem.   Brak skomunikowań międzyliniowych.   Mała 
ilość pojazdów z klimatyzacją lub jej niesprawność.  

Miasto Poznań 

Fatalny stan torowisk, nieumiejętne kierowanie pojazdami przez motorniczych/kierowców 
(zbyt duże przyspieszenia i gwałtowne hamowania) 

Miasto Poznań 

Faworyzowanie rowerzystów kosztem kierowców samochodów  Miasto Poznań 

Fragmentacja ścieżek rowerowych (ich urywanie się jak np. przy szpitalu na Bukowskiej, 
ścieżka po różnej stronie, co chwile na Przybyszewskiego, kawałeczek na Grunwaldzkiej) Brak 
trasy tramwajowej na os. Kopernika, brak tramwaju na kampus UAM Morasko 

Miasto Poznań 

Frustrujące światła, na których człowiek czeka, czeka, czeka i wraz z oczekiwaniem coraz 
bardziej odczuwa nienawiść w stosunku do Miasta Poznana (szczególnie, gdy na ulicy pusto, a 
światła nadal są czerwone.  Np. Bukowska/Kraszewskiego, Solna/Al.Niepodleglosci, Al. 
Niepodległości/Powstańców Wielkopolskich, Głogowska/Wyspiańskiego itd., itd... 

Miasto Poznań 

Głównym problemem jest zakorkowane miasto. Niestety przyczynia się do tego system ITS, 
który jest źle zaprogramowany, lub kompletnie nieskuteczny w naszym mieście. Okres 
wakacyjny jest to czas, w którym korki nie dokuczają mieszkańcom - w tym kierowcom - w 
takim stopniu jak okres roku szkolnego. Mimo wszystko w obecnym okresie wakacyjnym 
wydłużył się czas przejazdu. Ma to zapewne związek z owym systemem gdyż pierwszeństwo 
ma komunikacja miejska. Widać to porównując poprzednie lata funkcjonowania transportu w 
mieście. Niestety początek okresu szkolnego może nasilić występowanie problemu. Niestety 
mimo wszystko, iż system ten faworyzuje komunikacje zbiorową w mieście, jej punktualność 
pozostawia również wiele do życzenia. Awaryjność pojazdów komunikacji zbiorowej w 
mieście jak i kolizje "na trasach" blokują przejazd dodatkowo korkując "punktowo" miasto. W 
związku z powyższym system korkuje miasto dając priorytet komunikacji, która sama z tego 
"nie korzysta" tylko traci czas podczas awarii i kolizji. Kolejnym elementem są remonty. Są 
one potrzebne jednak ich ilość i rozmieszczenie w newralgicznych punktach w tym samym 
czasie tylko pogarsza sytuację. Dodatkowo nieudolność wykonawców i niestety czas, który w 
związku z tym się wydłuża wpływa na negatywne oceny z tym związane. Remonty 
infrastruktury drogowej w mieście powinny być lepiej przemyślane. Z tego względu, że 
wykonuje się je wiele razy np. wykonano infrastrukturę podziemną i wszystko zakończono 
zagospodarowując teren zielenią, po czym po pół roku znowu "rozkopano" tworząc coś 
innego, co było wcześniej w planach. Trzeba w taki wypadku zrobić to od razu, a nie kolejny 
raz zamykać ulice i chodniki tworząc objazdy. Jakość wykonanych remontów też pozostawia 
wiele do życzenia. Świeżym przykładem ulica Dąbrowskiego, gdzie asfalt jest do wymiany 
przez poprzedniego wykonawcę. Po raz kolejny ucieka czas pieniądze, a wszyscy stoją w 

Miasto Poznań 
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korkach. 

Grunwaldzka - brak ścieżki rowerowej od Smoluchowskiego do Centrum.   Zbyt szybki ruch w 
mieście. W Bułgarii ponoć stosowane są delikatne progi zwalniające na drogach o V ok 50 
km/h. Jeżeli ktoś jedzie zgodnie przejedzie bez problemu, inaczej to odczuje. Prosto, tanio i 
skutecznie. Bez fotoradarów i policji. Wystarcza małe wzniesienie.  

Miasto Poznań 

Brak punktualności, wyłączane na okres wakacyjny linie tramwajowe np 3, włączone 
ogrzewanie w okresie wakacyjnym i zamknięte okna w autobusie, CIĄGŁE REMONTY PÓŁ 
MIASTA JEST ROZKOPANE! Zero poczucia odpowiedzialności, że remont Kaponiery trwa 
prawie 5 lat! Małe przystanki i wiaty np. przystanek stadion Inea w stronę miasta jest 
malutki, wąski, gdy pada deszcz/śnieg zacina, że daszek nic nie daje. Monitoring Peki jest 
nierzeczywisty! Czasami okres 5 minut na tablicy wisi tam przez 15 minut. Linia T2, co chwila 
wypada! Nie zliczę aż. 

Miasto Poznań 

Horrendalne ceny biletów, zbyt rzadkie kursy, źle rozplanowane i przedłużające się remonty, 
brak integracji połączeń, brak sieci metropolitalnej (dojazd z i do podpoznańskich 
miejscowości), czystość pojazdów, jakość taboru, niewiele (lub zupełny brak) połączeń po 
godzinie 22.30/23.00 

Miasto Poznań 

Ignorancja pieszych/ okrajanie chodników dla ścieżek rowerowych i spychanie pieszych przed 
wiaty przystankowe, wymuszanie pieszych slalomów/ Bukowska!!!/ Aha, podsłuchałam, jak 
młodzi mężczyźni twierdzili, ze w auto. i tramw, jeżdżą tylko kobiety i dzieci~! 

Miasto Poznań 

Ilość jednocześnie trwających remontów Miasto Poznań 

Im dalej od śródmieścia, tym coraz większe odległości między ulicami łączącymi poszczególne 
rejony Poznania - to generuje nadmierny ruch na niektórych ulicach. Przykłady: między 
Polską i Przeźmierowem nie ma żadnej ulicy łączącej Dąbrowskiego i Bukowską, a więc np. 
Wolę z Ławicą i Junikowem (przeszkoda: lotnisko), między Jana Pawła II i Browarną (3 km) nie 
ma ulic łączących Warszawską i Baraniaka i Dymka (przeszkoda: jezioro Maltańskie i Nowe 
ZOO), taka sama sytuacja między Lutycką i Szarych Szeregów.  Inny problem: brak parkingów 
wielopoziomowych na Łazarzu, Jeżycach i Wildzie. A także za mało mostów drogowych przez 
Wartę. 

Miasto Poznań 

Integracja wizualna przewoźników wchodzących w skład ZTM (numery linii, barwy pojazdów, 
wspólne planowanie rozkładów jazdy), brak dogodnych przesiadek pociąg-tramwaj/autobus 
(np. Poznań Garbary, Poznań Wschód, Poznań Wola, Poznań Dębina), brak stacji kolejowych 
na Strzeszynie Greckim, Miłostowie przy cmentarzu. Brak linii minibusowych w Poznaniu 
(Polanka, dojazd ze Strzeszyna Greckiego do centrum/PST, Wola) 

Miasto Poznań 

Integracja z liniami podmiejskimi nie wpłynęła na zwiększenie częstotliwościowi kursowania 
dla mieszkańców przedmieścia Poznania. Na przykładzie linii 67, co drugi dotychczasowy kurs 
obsługuje linia 911. Czyli jest jak było, a nawet gorzej, ponieważ 911 z uwagi na odległe kursy 
są bardzo zapchane. Wcześniej kursowały niezależnie linie podmiejskie i MPK, sumarycznie 
było więcej kursów. Nieznaczne zwiększenie kursowania sprawiłoby, że więcej osób 
zrezygnowałoby z dojazdu autem. Obecnie jest to bardzo ryzykowne, wypadnięcie jednego 
autobusu to 30 minut straty. Można by utworzyć więcej krótszych linii autobusowych np. w 
kierunku PST, która sprawdza się genialnie. 

Miasto Poznań 

Jadąc w dwie osoby bilet jednorazowy komunikacji miejskiej jest droższy niż koszty przejazdu 
samochodem 

Miasto Poznań 

Jakość dróg jest bardzo niska zarówno w centrum jak i poza nim? Gdyby siatka tramwajów 
była lepsza(gęstsza) to pewnie do pracy bym jeździł tramwajem. 

Miasto Poznań 

Jakość dróg, Tiry, brak drogi rowerowej? Miasto Poznań 

Jakość pracy sygn świetlnej bardzo zła Miasto Poznań 

Jest jeden główny problem. Brak sieci ścieżek rowerowych, szczególnie w Centrum. Chętnie 
przesiadłbym się na rower, ale nie podejmę ryzyka jeżdżenia po tej samej jezdni, co 
samochody. Poza tym strategia budowania pięknych szerokich dróg w mieście i w kierunkach 
wylotowych zwiększa liczbę osób wyprowadzających się poza miasto, co powoduje 

Miasto Poznań 
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zmniejszenie liczby mieszkańców, czyli mniejsze wpływy podatkowe, większy ruch 
samochodowy. 

Jest za mało parkingów w centrum. Dużym utrudnieniem są remonty, ale nie chodzi o to, że 
się remontuje, bo to super - ale w nieprzemyślany sposób. Już 3 rok z rzędu bodajże będzie 
remont na ulicy Fredry jakby nie nożna było tego zrobić raz a porządnie. Jak już jest remont i 
wyznaczona jest komunikacja zastępcza - to zamiast zrobić autobus, który dojeżdża do 
Kaponiery (ostatni remont i T10) to został uruchomiony autobus, który woził w kółko 
winograd. Nie wspominając już o tym, że jeździł jak chciał. 

Miasto Poznań 

Jest za mało ścieżek rowerowych, nie wszystkie światła są dobrze synchronizowane z ruchem 
pieszych np. na skrzyżowaniu al. Niepodległości z Solną czeka się nawet do 5 minut na 
światłach.  

Miasto Poznań 

Jestem zadowolona z komunikacji, z zielonego światła dla tramwaju Miasto Poznań 

Jeśli chodzi o komunikację publiczną: zbyt małe przystanki tramwajowe (np. Most Teatralny 
w stronę PST, ul. Półwiejska po obu stronach).  Jeśli chodzi o indywidualną komunikację 
rowerową: brak konsekwencji w sposobie wyznaczania dróg rowerowych (czasem jest to 
część chodnika, czasem część ulicy, czasem odrębna droga; na niektórych odcinkach 
nawierzchnia drogi rowerowej ma barwę czerwoną, na innych nie), 

Miasto Poznań 

JEŻYCE - coraz gorsza komunikacja...  Miasto Poznań 

Kiepskie polaczenia w rejonie suchego lasu, podmiejskie autobusy jeżdżą głownie przez 
obornicką, tylko 1 nr 901 jeździ po suchym lesie i zdecydowanie w okresie powrotu z pracy z 
niska częstotliwością np. przystanek borowkowa bus jest 15,17 potem dopiero 15.52, Brak 
pomiędzy np. po 15,30 jak już się skończy prace 

Miasto Poznań 

Kiepskie połączenia podmiejskie drogie bilety jednorazowe mało ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

KIEROWCY NIE PRZESTRZEGAJĄ OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI. To jest powód poczucia zagrożenia 
numer jeden.     Infrastruktura rowerowa jest też średnia, ponieważ jest nieciągła, nielogiczna 
i nieraz trudna do zrozumienia (np. wyjazd z miasta przez Golęcin: DDR jest po lewej stronie 
drogi, ale gdy jadę z kładki jestem na prawym pasie, jak mam wjechać na ten DDR?). No, ale 
mam świadomość, że to się zmienia, bo wymaga czasu zbudowanie spójnej i logicznej sieci 
dróg.     Wolałbym jednak żeby kierowcy nauczyli się, że rower to też pojazd, żeby można było 
swobodnie jeździć po drogach bez myślenia o śmierci. Jest coraz lepiej, ale wciąż jest wiele 
niebezpiecznych miejsc.     KIEROWCY NIE ZACHOWUJĄ BEZPIECZNEGO DYSTANSU. To jest 
powód numer dwa. Jeśli mogę wyciągnąć rękę i dotknąć lusterka to znaczy, że auto jest za 
blisko. Dodam, że jestem zatwardziałym rowerzystą i poruszam się sprawnie po mieście (30-
40km/h tam gdzie zdążę się rozkulać) i nie piszę tego dla przechwałek. Poruszam się szybko i 
sprawnie a mimo to odczuwam zagrożenie. Jak muszą się czuć osoby starsze czy po prostu 
słabsi cykliści, którzy muszą walczyć o każdy skrawek asfaltu?  

Miasto Poznań 

Kierowcy w planach drogowych traktowani są jak "święte krowy", a piesi jakby dla planistów 
nie istnieli 

Miasto Poznań 

Kolizyjność dróg i ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Kompletna nieznajomość przepisów ruchu drogowego wśród rowerzystów Miasto Poznań 

Kompletny zastój, jeśli chodzi o rozwój sieci tramwajowej od czasu wybudowania PST. 
Gigantyczne pieniądze władowane w nieefektywne węzły drogowe, podporządkowane 
jedynie ruchowi samochodowemu. Brak działającej kolei aglomeracyjnej mimo bardzo 
rozlewającej się aglomeracji. Brak bezpiecznych tras rowerowych do centrum. 

Miasto Poznań 

Komunikacja jest rozwijana głównie z i do osiedli, poza nimi warunki się pogarszają np. 
Wydłużenie linii 80 do Auchan bez zwiększenia częstotliwości kursowania, krótkie autobusy 
na długich liniach np. 93, wydzielenie bus-pasów dla 1 czy 2 linii, rowerzyści na jezdni zamiast 
na ścieżkach rowerowych (np. wzdłuż Grunwaldzkiej), brak parkingów buforowych i miejsc 
do parkowania 

Miasto Poznań 

Komunikacja miejska - słabe połączenia. Miasto Poznań 

Komunikacja miejska: punktualności i częstotliwość tramwajów i autobusów, niewygodny Miasto Poznań 
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dojazd z niektórych dzielnic do pozostałych części Poznania (np. Raszyn-Morasko, czy Łazarz-
Nowe Miasto), komfort jazdy w autobusach i tramwajach, przykładowo: w tramwajach typu 
105N nie można wytrzymać latem, kiedy to ciepło idzie dodatkowo od podłogi; duży wpływ 
ma także styl prowadzenia przez motorniczych, nieprzyjemne są nagłe hamowania czy 
gwałtowne skręty. Tabor powinien być bardziej dostosowany do osób niepełnosprawnych, 
starszych i rodzin z dziećmi (wózki).Jazda autem: przydałaby się bardziej sensownie 
ustawiona sygnalizacja świetlna, bezkolizyjne skrzyżowania oraz drogi, na których zmieści się 
zarówno rowerzysta, jak i kierowca auta. Przydałoby się również więcej świateł 
ostrzegających kierowców o zielonym świetle dla pieszych i bardziej sensownie rozlokowane 
oraz dostępne miejsca parkingowe. 

Komunikacja publiczna jest droga i kursuje ze zbyt małą częstotliwością  Miasto Poznań 

Kongestia. Miasto Poznań 

Konieczna jest spójna kampania promująca wzajemną przyjaźń i życzliwość pomiędzy 
rowerzystami, pieszymi i kierowcami. Mam wrażenie, że wszyscy wszystkich nienawidzą już 
bardziej z zasady niż zdroworozsądkowych argumentów. Obecna formuła konsultacji 
społecznych, co pokazał problem drogi rowerowej w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, jest 
kompletnie bez sensu - odbywają się wiece, gdzie zwolennicy i przeciwnicy proponowanych 
rozwiązań nadmiernie ulegają emocjom i doprowadzają do paraliżu decyzyjnego. Jeśli 
rzeczywiście Poznań ma być miastem o zrównoważonym transporcie na wzór miast 
zachodnich, niektóre rozwiązania trzeba wprowadzić siłą a nie unikać ich jak ognia kierując 
się koniunkturalizmem politycznym, który w ostatecznym rozrachunku i tak prowadzi do 
niezadowolenia wszystkich użytkowników dróg. 

Miasto Poznań 

Konieczna rozbudowa terenów mieszkalnych w obrębie istniejących linii i przystanków 
kolejowych w celu pobudzenia rozwoju kolei metropolitalnej, zły stan infrastruktury 
drogowej/tramwajowej/kolejowej, brak parkingów park and ride, brak integracji węzłów 
komunikacyjnych, słabo rozwinięta, niekompletna i kiepskiej, jakości infrastruktura 
rowerowa, poprawa bezpieczeństwa na drogach w okolicach szkół i głównych szlaków 
prowadzących do szkół, konieczne zachęcanie młodzieży do korzystania z roweru podczas 
dojazdu do szkoły 

Miasto Poznań 

Korki Miasto Poznań 

Korki Miasto Poznań 

Korki Miasto Poznań 

Korki Miasto Poznań 

Korki     Miasto Poznań 

Korki     Miasto Poznań 

Korki Drogie bilety Niespójność - Swarzędz  Miasto Poznań 

Korki spowodowane remontami dróg szczególnie, jeżeli w danej dzielnicy prowadzone jest 
kilka remontów jednocześnie. 

Miasto Poznań 

Korki spowodowane remontami.  Dojazd do miejscowości pod Poznaniem (praca) praktycznie 
niemożliwy- dziennie zajęłoby by mi w dwie strony 4-5h (autem w korkach ok 1,5-2) 

Miasto Poznań 

Korki w mieście, które powodują opóźnienia w komunikacji, źle ustawiona sygnalizacja  Miasto Poznań 

Korki! Nieodpowiednio dzialajaca.Sygnalizacja świetlna! Bardzo kiepska komunikacja 
kampusu uam z reszta miasta 

Miasto Poznań 

Korki, dziury, brak synchronizacji świateł, zbyt wąskie ulice, zbyt dużo remontów i odjazdów 
naraz.  

Miasto Poznań 

Korki, mała częstotliwość autobusów Miasto Poznań 

Korki, spóźnienia, wysokie ceny biletów, ograniczone możliwości przesiadek, rzadkość 
kursów 

Miasto Poznań 

Korki. Wysokie ceny biletów. Mało linii tramwajowych, które łączyłyby się z koleją. Autobusy Miasto Poznań 
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są za wolne w mieście korków. 

Krótko świecące światła zielone dla pieszych, zatoki dla buszów w centrum, chamstwo 
rowerzystów (sic!) I kierowców, uprzywilejowanie kierowców, spychanie pieszych do roli 
trzeciej kategorii, za dużo sygnalizacji świetlnych, złe wyjścia i wejścia na przystanek 

Miasto Poznań 

Krzywe chodniki, brak ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Kursowanie lepszych autobusów po kursach zastępczych przykładowo linia T2, zła 
synchronizacja przesiadek, wypadające kursy tramwajów i autobusów, duże opóźnienia, 
Kursowanie starych tramwajów linii 1,18. 

Miasto Poznań 

Liczba przejazdów kolejowych w ciągu DK92 brak kolei miejskiej/aglomeracyjnej mimo gęstej 
infrastruktury 

Miasto Poznań 

Likwidacja ZBĘDNEJ sygnalizacji świetlnej na wysokości dawnego M Donald - niedaleko 
zachodniego dworca PKP, na ul. Głogowskiej w kierunku na Górczyn. 

Miasto Poznań 

Ludzie korzystają bardzo dużo z samochodów, ponieważ inne środki transportu są albo wolne 
albo uciążliwe. Jeżeli chodzi o komunikację publiczną należy zwiększać częstotliwość 
kursowania pojazdów oraz tworzyć buspasy oraz wydzielone torowiska tramwajowe, ważne 
są też liczne modernizacje i rozbudowy tras tramwajowych, najlepiej w formie szybkiego 
tramwaju tak, aby usprawnić i przyspieszyć transport publiczny. Co do dróg rowerowych 
proponuję stworzyć w Poznaniu spójną strategię rowerowych ram komunikacyjnych tak jak 
jest z samochodowymi, w wakacje jeżdżę do pracy rowerem i bardzo ciężko jest znaleźć 
dobrą trasę, zwykle albo jadę po chodniku albo po ruchliwej, wielopasmowej ulicy, 
dodatkowo przydałoby się stworzyć dużą liczbę parkingów rowerowych z zadaszeniem gdzie 
każdy by mógł bezpiecznie i wygodnie zostawić rower? 

Miasto Poznań 

Ludzie spożywający alkohol w środkach masowego przejazdu oraz ogólny brak 
bezpieczeństwa podczas podróży nocnych a czasem i dziennych. Częste spóźnienia na liniach 
podmiejskich (np. w Luboniu). 

Miasto Poznań 

Mała częstotliwość jazdy danych linii. Często na danym odcinku trasy np. wzdłuż jednej ulicy 
po kolei, jeden za drugim, jedzie tramwaj, a później przez pusto. Częste awarie tramwaju, 
powodujące blokadę toru.  

Miasto Poznań 

Mała częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej, słabo skoordynowane przesiadki, mało 
dróg rowerowych 

Miasto Poznań 

Mała częstotliwość kursowania komunikacji szczególnie w godzinach wieczornych Miasto Poznań 

Mała ilość bus pasów, niewydzielone odcinki torowisk np. Grunwaldzka.  Brak parkingów 
buforowych  

Miasto Poznań 

Mała ilość dróg rowerowych, mała ilość miejsc parkingowych, zły stan dróg, niepunktualność 
komunikacji miejskiej (w szczególności w okresie roku szkolnego) 

Miasto Poznań 

Mała ilość połączeń nocnych Miasto Poznań 

Mała ilość ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Mała przepustowość niektórych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, brak lewoskrętów na 
trudnych, ruchliwych skrzyżowaniach,  

Miasto Poznań 

Mała punktualność linii autobusowych - nie można na nich polegać; wysokie ceny biletów; 
zbytnie ograniczenia dla transportu samochodowego (np.: zabranie pasa ruchu na ul. 
Grunwaldzkiej na odcinku od Szylinga do Ronda Kaponiera - niebawem);  

Miasto Poznań 

Mało dróg rowerowych i ich nieciągłość Miasto Poznań 

Mało infrastruktury rowerowej  Miasto Poznań 

Mało pasów, korki, nieuważni kierowcy Miasto Poznań 

Mało przystępny transport kolejowy, zbyt mała liczba pojazdów niskopodłogowych, brak 
kursowania niektórych linii w niektórych godzinach/dniach, dosyć wysoka cena biletów 
jednorazowych, słabe skomunikowanie pobliskich dzielnic (czasem szybciej dojechać do 
centrum niż dostać się 2 osiedla dalej) 

Miasto Poznań 

Mało ścieżek rowerowych w centrum miasta, co zmusza rowerzystów do korzystania z dróg Miasto Poznań 
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razem z samochodami a korzystanie z chodników dla własnego poczucia bezpieczeństwa 
najczęściej kończy się mandatem. Ponadto najgorszym problemem jest rozpoczęcie naprawy 
powierzchni asfaltowej bądź torowiska w wielu miejscach a w tym samym czasie, co znacznie 
zmniejsza komfort jazdy i powoduje wielkie korki. Stwarza to wszystko możliwość kolizji. 
Kolejnym minusem jest mało miej czasu parkingowych w centrum miasta. 

Mało wydzielonych dróg dla rowerzystów, na światłach proponuję zrobić liczniki czasu do 
zmiany światła - bardzo poprawia to bezpieczeństwo  

Miasto Poznań 

Masakra z czerwonymi światłami na pustych skrzyżowaniach, stanie na skrzyżowaniu przez 2 
min gdzie wszyscy mają czerwone światło, wliczając w to pieszych. Aleja niepodległości od 
Niezłomnych do św. Marcina  

Miasto Poznań 

Menele Miasto Poznań 

Miasto faworyzuje transport indywidualny. Miasto Poznań 

Miasto jest zakorkowane i jazda samochodem jest katorgą: stoją zawsze ronda śródka i 
rataje, solna/niepodległości - dodatkowo ciągnące się latami remonty nie pomagają 

Miasto Poznań 

Miasto Poznań- totalny brak koordynacji prac remontowych, remonty, które powtarzają się 
w krótkim okresie czasu, brak jakiegokolwiek nadzoru ze strony PIM nad pracami 
remontowymi- przykład remont ul. Dąbrowskiego, trasy objazdów, które powodują tylko 
stratę czasu i stres mieszkańców, co zniechęca do komunikacji zbiorowej. 

Miasto Poznań 

Mieszkam na końcu ulicy Marcelińskiej, Ulica ta była spokojna, gdy wprowadzałam się do 
mieszkania cztery lata temu. Z upływem lat okazało się, że bloków dookoła jest coraz więcej, 
co więcej okazało się, że ulica ta stała skrótem dla mieszkańców z miejscowości pod 
Poznaniem, w związku, z czym ruch samochodowy wzmógł się znacznie. Budując duże osiedla 
mieszkaniowe powinno się zadbać o to, by ruch samochodowy był tam jak najmniejszy. Przy 
ulicach okalających osiedla powinny być ekrany akustyczne albo ograniczenia prędkości 
(obecnie koło mnie samochody rozpędzają się do 70-90 km/h) - jestem za ułożeniem progów 
zwalniających na jezdni, a moim marzeniem byłoby całkowite zaślepienie ulicy. Ruch z 
miejscowości pod Poznaniem powinien natomiast być kierowany na główne arterie miasta, a 
nie na osiedlowe ulice. Jeśli będzie skrót, to kierowcy na pewno z niego skorzystają.  

Miasto Poznań 

Mieszkam na Naramowicach i niestety dojazd do mojego miejsca zamieszkania jest tragiczny 
- zarówno, jeśli chodzi, o jakość drogi, jej dramatyczną przepustowość oraz brak 
bezpieczeństwa rowerzystów. Transport publiczny nie jest tutaj żadną alternatywą dla 
poruszania się samochodem prywatnym, ponieważ autobus nie ma żadnych buspasów - nie 
ma, więc tutaj w ogóle mowy o punktualności. Konieczne jest jak najpilniejsze rozszerzenie 
dojazdu ulicą Naramowicką do ul. Lechickiej - w postaci poszerzenia pasa lewoskrętu (jadąc w 
kierunku centrum miasta) - główną przyczyną dramatycznych korków w godzinach porannych 
jest słaba przepustowość dla osób podążających prosto w kierunku centrum, z uwagi na 
samochody skręcające w lewo w ul. Lechicką, które blokują pas. 

Miasto Poznań 

Mieszkam na osiedlu Morasko-Radojewo - dotarcie do centrum miasta wymaga korzystania z 
samochodu, brak parkingów buforowych, brak ścieżek rowerowych, jako bezpiecznego ciągu 
a także brak w wielu miejscach chodników na tym osiedlu 

Miasto Poznań 

Mieszkam na Świerczewie dojście do przystanku autobusowego to prawie kilometr tramwaj 
jeszcze dalej. Jednak najbardziej denerwujące jest, że zarówno z pętli na Dębcu jak i 
Górczynie autobusy odjeżdżają "Stadami" i jadą w dogodnym dla mnie kierunku, po czym jest 
długa przerwa i nie jedzie nic. Często odjeżdżają po sobie autobus MPK i Luboński jadąc tą 
samą trasą.  

Miasto Poznań 

Mimo wszystko zbyt mało ścieżek rowerowych, brak kultury jazdy, zły stan dróg, drogie bilety 
komunikacji miejskiej 

Miasto Poznań 

Mnóstwo remontów  Miasto Poznań 

MPK ma rozkład jazdy... Ale chyba tylko dla dekoracji... Do szkoły dostaję się autobusem linii 
nr. 69... Wiele razy było tak, że czekałem nawet godzinę... Mój przystanek to Naramowice... 
9:30 Byłem na przystanku by dojechać na lekcje o 10: 10 a 69 przyjechał o godzinie 11:20... I 
potem ja mam spóźnienie w szkole/pracy i to jest wina MPK, ale nie mam jak tego 

Miasto Poznań 
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Miejsce 

usprawiedliwić i to ja potem mam problemy... 

Myślę, że głównym problemem są podmiejskie gminy, które maja kiepską synchronizację z 
poznańską komunikacją miejską, głównie mam tu na myśli dojazdy do pracy ludzi żyjących 
poza miastem i vice versa. 

Miasto Poznań 

Na naramowice od strony zawad jedzie tylko jeden autobus 78, to duże utrudnienie. 
Natomiast autobus. 78 wracając na rondo środka za każdym razem się spóźnia. 

Miasto Poznań 

Na wielu skrzyżowaniach czas oczekiwania pieszych na światłach jest bardzo długi a zielone 
światło pali się bardzo krótko. Doprowadza to do sytuacji kiedy zniecierpliwieni piesi 
przechodzą na czerwonym świetle. Zdarza się również, że osoby starsze nie zdążą przejść na 
drugą stronę ulicy na zielonym świetle    Istotnym problemem jest również infrastruktura 
rowerowa, która mimo ciągłego rozrastania się nie zawsze jest mądrze zintegrowana. Ścieżki 
rowerowe kończące się nagle i brak możliwości kontynuowania jazdy przy jednoczesnym 
braku obniżenia krawężnika aby umożliwić rowerzyście zjazd na ulicę a także wysokie 
krawężniki przy przejazdach dla rowerów to nadal częsty widok na poznańskich ulicach.     
Warto byłoby również - tam gdzie to możliwe - doprowadzeniu ścieżek rowerowych do PRM. 
Stacja PRM w rej. ulic Głogowskiej i Hetmańskiej zlokalizowana jest po stronie ulicy 
Hetmańskiej  po której nie biegnie ścieżka rowerowa - jest ona po przeciwnej stronie ullcy.    
Rozumiem, że w miarę możliwości wymienany jest tabor pojazdów komunikacji miejskiej, 
cieszą nowe autobusy, ale stare tramwaje to niestety nadal codzienność. Podobnie z 
remontami i zmianami tras. Wiadomo, że to konieczność ale wydaje się, że remontów w 
Poznaniu nie ma końca.  

Miasto Poznań 

Nadal uprzywilejowany jest ruch samochodowy. Oczekiwałabym priorytetu dla komunikacji 
publicznej, utworzenia buspasów tam gdzie droga ma po 2 pasy ruchu w jedną stronę. 
Zwiększenia liczby dróg rowerowych i uzupełnianie o brakujące fragmenty np. przy rondzie 
rataje część przejść ma też przejazdy, a część nie, przy dworcu autobusowym brakuje drogi, 
podobnie przy rondzie Śródka gdzie wzdłuż ulicy Podwale droga nagle skacze na drugą 
stronę, gdyby się tą drugą stroną pojechało to zostaje dźwigać rower przez przejście 
podziemne, co jest totalnym absurdem, kończy się to tym że prawie wszyscy rowerzyści jadą 
niezgodnie z prawem chodnikiem (warto by było to zalegalizować tworząc drogę pieszo- 
rowerową z pierwszeństwem pieszych).  Tak dla pieszych jak dla rowerzystów sygnalizacja 
świetlna to dramat, na rondach czy na krzyżówce JP2 z Kurnicką każda część sygnalizacji żyje 
własnym życiem i przechodzenie trwa wieki, nie dziwne że ludzie maja dosyć i przechodzą na 
czerwonym.  Mam też nadzieję że środkowy fragment Wartostrady (po stronie wschodniej) 
zostanie szybko wykonany, bo obecne fragmenty są cudne i jazda sprawia ogromną 
przyjemność, niestety brak "łącznika" sprawia że wygodniej jest mi jednak jechać drogami 
rowerowymi przy ulicach Hlonda-Podwale, JP2, Zamenhofa. 

Miasto Poznań 

Nadmiar samochodów, brak dobrych dróg rowerowych Miasto Poznań 

nadmiar sygnalizacji świetlnych np. ul. Winogrady, Nad Wierzbakiem (stoją wszyscy - 
transport publiczny, piesi i samochody), sygnalizacje świetlne na rondach - Rondo 
Solidarności jest wystarczająco duże by samo płynnie regulować ruch (tak dzieje się gdy nie 
działa sygnalizacja), przy czym przy działającej sygnalizacji tworzą się korki. Kompletnie nie 
działa nowy system regulacji ruchu - ITS!!! 

Miasto Poznań 

nadmierna rozbudowa dróg rowerowych i uprzywilejowanie cyklistów, kosztem innych 
uczestników ruchu kołowego 

Miasto Poznań 

Nadmierne pijaństwo w komunikacji miejskiej - nie dotyczy personelu. Miasto Poznań 

Nadmierne przyzwyczajenie do samochodu, brak alternatywy dojazdu z obszarów 
podmiejskich. 

Miasto Poznań 

nagonka na kierowców zabije miasto: bez handlu i biznesu nie będzie pieniędzy na tramwaje 
i inne komunistyczne zachcianki 

Miasto Poznań 

Najważniejszy problem i brak: III rama komunikacyjna. Doczekamy się jej w końcu? Do tego 
budowa wiaduktów / tuneli na wszystkich przejazadach kolejowych na terenie miasta 
Poznania. Należy oddzielać wszelkie możliwe formy ruchu przez budowę przejść 

Miasto Poznań 
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Miejsce 

podziemnych i kładek oraz ścieżek rowerowych. Konieczna budowa północnej obwodnicy 
miasta (S92). Budowa parkingów podziemnych i wielopoziomowych w centrum miasta pod 
każdym większym placem.  

Największą bolączką komunikacji tramwajowej w Poznaniu są pojedyncze przystanki 
tramwajowe. Jest to najbardziej uciążliwe w centrum, gdzie np. na,  Półwiejskiej stoją 3 
tramwaje pod rząd, czekając na wjazd na przystanek, generując tym samym opóźnienia i 
frustracje pasażerów. Problemem nr 2 są wszędobylskie sygnalizacje świetlne, w wielu 
miejscach totalnie niepotrzebne. Priorytet komunikacji miejskiej na "światłach" jest w 
Poznaniu totalną fikcją, poza kilkoma skrzyżowaniami w ogóle nie istnieje.  

Miasto Poznań 

Największym problemem jest brak bezpośredniej komunikacji publicznej z przedmieść do 
centrum, a także do innych rejonów miasta. Często, żeby pokonać kilku kilometrowy odcinek 
konieczne są 2 lub trzy przesiadki. Problemem jest częstotliwość kursowania komunikacji na 
przedmieściach, szczególnie poza godzinami szczytu i dni wolne. Żeby dojechać do pracy do 
centrum (ok. 8 km) z przedmieść (południe Poznania przy wylocie na Wrocław) potrzebuję 
przynajmniej 1 godziny, samochodem jadę 15-20 min. Przejazd z Górczyna w stronę 
Komornik poza godzinami szczytu często kończy się rezygnacją z jazdy autobusem i 
pokonaniem drogi pieszo (okazuje się że czas oczekiwania na autobus wynosi 30 - 40 min lub 
więcej!). Sens korzystania z komunikacji miejskiej widzę wtedy, gdy nie będę musiał 
poświęcać 2 - 3 godzin dziennie na przejazdy, co jest możliwe tylko w przypadku linii 
bezpośrednich z przedmieść. Okazuje się, że Sieć komunikacyjna Poznania spełnia swoją rolę 
tylko w centrum, poruszanie się po obrzeżach miasta komunikacją publiczną to jakieś 
nieporozumienie. Zauważyłem, że  z w ostatnich latach przyjeżdżam do centrum tylko gdy 
naprawdę muszę (praca, urzędy). Okazuje się, że do centrum Poznania można szybciej 
dojechać autobusem lub pociągiem np. z Mosiny lub Kórnika niż z przedmieść w okolicach 
Lubonia i Komornik. 

Miasto Poznań 

Największym problemem jest możliwość zakupu biletów jednorazowych. W niektórych 
miejscach nie ma takiej możliwości ani w kioskach, nie ma biletomatów miejskich ani 
autobusowych. Wymagają Państwo od pasażerów, ale nie od siebie. Może dobrym 
pomysłem byłaby sprzedaż biletów przez kierowców? 

Miasto Poznań 

Największym problemem jest punktualność autobusów miejskich - na co wpisywać kursy, 
które zawsze wypadają z rozkładu? (linia 91, 322 - wiecznie opóźniona, 83 - w godzinach 
szczytu jeździ jak wyjdzie). Powoduje to powstanie odczucia, że na transporcie zbiorowym 
nie można polegać.     Ulica Solna i dalej Małe garbary, Estkowskiego - jak tam jechać 
rowerem (zgodnie z przepisami)? W jezdni, dla większości rowerzystów, wydaje się skrajnie 
niebezpieczne.   Występują niespójności w infrastrukturze rowerowej - droga się urywa, i co 
dalej? jak kontynuować podróż? => brak zjazdów i wjazdów na i z DDR.  Jazda po centrum nie 
jest zła, ALE nawierzchnia w postaci "kocich łbów" obniża bezpieczeństwo, szczególnie wśród 
niedoświadczonych rowerzystów.  Zupełnie nie funkcjonalne rozwiazanie rowerowe przy pl. 
Wolności - rowerzyści nagminnie jadą pod prąd, piesi chodzą po DDR - oraz na Fredry - piesi 
non stop na DDR - może problem do rozwiązania za pomocą "oparć" dla pieszych (jak na ul. 
Strzeszyńskiej przy nowej DDR) 

Miasto Poznań 

Największym problemem są krzywe torowiska, które znacznie spowalniają ruch. Problemem 
są też skrzyżowania na których nie ma priorytetu dla komunikacji miejskiej, przez co 
transport zbiorowy nigdy nie będzie konkurencyjny z prywatnym środkiem transportu. 
Czasami bywa problem z dostępem do przystanku tramwajowego dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, przez tunele podziemne lub kładki dla pieszych, problem ten 
występuje na przystankach m. in. Łomżyńska, Termy, czy przystanku wzdłuż ulicy Chartowo.  

Miasto Poznań 

Największym problemem są prowadzone równolegle remonty na ważnych węzłach 
utrudniające ruch w całym mieście. 

Miasto Poznań 

nakładanie się na siebie zielnego światła dla pieszych i skręcających samochodów, za krótka 
zmiana dla pojazdów skręcających w lewo, które muszą puścić auta jadące na wprost - 
proponuje aby zjeżdżający mieli chwile dłużej na opuszczenie skrzyżowania 

Miasto Poznań 

Naprawy na wielu trasach.  Miasto Poznań 
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Naramowice - brak komunikacji miejskiej (stoi w gigantycznych korkach) Miasto Poznań 

Naramowice - rozkład jazdy to fikcja, autobusy stoją w korkach, w godzinach szczytu pieszo 
jest szybciej niż komunikacją miejską 

Miasto Poznań 

Naramowice są w obecnej chwili szybko rozwijającą się częścią Metropolii Poznań a jeśli 
chodzi o mobilność transportu i komunikacji pozostawia wiele do życzenia,zarówno częstość 
kursowania jak i logistyka połączeń 

Miasto Poznań 

Naramowice za rubieżą. Nie jedzie nic do śródki przez lechicką. 46 jeździ za żadko a 67 jest 
zawsze spóźniony 

Miasto Poznań 

naramowicka/lechicka Miasto Poznań 

Nie działające co chwile swiatla Miasto Poznań 

nie jest punktualny, mała częstotliwość kursów, ciągłe remonty i zmiany tras, bardzo drogie 
bilety 

Miasto Poznań 

nie mam zdania Miasto Poznań 

Nie ustające remonty - rondo Kaponiera głównie Miasto Poznań 

Nie wszystkie tramwaje niskopodłogowe, częstotliwość kursowania szczególnie w godzinach 
wczesnoporannych w soboty i święta, zbyt krótki czas komunikacji dziennej - za wczesne 
przechodzenie na komunikację nocną, która jest bardzo kiepsko zorganizowana i ma zbyt 
małą częstotliwość kursów, brak poczucia bezpieczeństwa w komunikacji nocnej; ciągła 
zmiana tras linii tramwajowych. 

Miasto Poznań 

nie wykorzystywanie radarów do zdjęć przejazdu na czerwonym świetle  Miasto Poznań 

nie wystarczająca częstotliwość połączeń ogólnie w centrum, poza centrum to połączenia w 
odstępach 30minutowych to porażka.  czy nikt nie analizuje tego że autobus Kleszczewski 
jeżdzący maksymalnie co godzinę często jedzie w 2-3 minutowym odstępnie za lub przed 54, 
który też jeździ co 20 minut? jeźdzą parami  

Miasto Poznań 

nie wystarczająca liczba pojazdów w godzinach szczytu, brak klimatyzacji w większość 
tramwajach,  

Miasto Poznań 

Niebezpieczni są rowerzyści na chodnikach, powinno to być zakazane. Przydałoby się więcej 
ławek na ulicach. Zbyt dlugie oczekiwanie na światłach dla pieszych. 

Miasto Poznań 

niedoinwestowanie w infrastrukturę na wschodzie Poznania, niestabilność tras autobusów i 
tramwajów, nieciągłości w infrastrukturze rowerowej 

Miasto Poznań 

-niedostatecznie skomunikowanie centrum, a dla przykładu wadliwości: Al. Przemysła-Pl. 
Wolności; Sporna-Ewangelicka; Dolna Wilda-Garbary (!!!)  -brak autobusu na ul. Głogowskiej. 
W przypadku częstej awarii tramwaju, trakt ten jest zablokowany.  -częste, fragmentaryczne 
(niekompleksowe), przedłużające się remonty 

Miasto Poznań 

Niekończące się remonty Miasto Poznań 

niekończące się remonty drogowe.... Miasto Poznań 

niekończące się remonty i objazdy, ciągłe zmiany linii komunikacji miejskiej Miasto Poznań 

Niekończące się remonty, korki, niepunktualność szczególnie autobusów. Oceniam transport 
publiczny w Poznaniu, jako najgorszy w Polsce. 

Miasto Poznań 

Niekończące się remonty, słaba jakość dróg, kiepskie drogi rowerowe (oznakowanie, 
niespójność), Sterowanie ruchem - niespójność w kwestii przycisków na przejściach dla 
pieszych, które nie wiadomo czy działają, konieczność czekania na przejściu dla pieszych 
nieraz po kilka cykli sygnalizacji (np. przejście przez ul. Piotrowo przy skrzyżowaniu z 
Kórnicką). 

Miasto Poznań 

Niekończące się remonty... i związane z nimi zmiany organizacji ruchy w newralgicznych 
punktach miasta. 

Miasto Poznań 

Niektóre skrzyżowania (przykładowo Rondo Rataje w przypadku pieszych) ma moim zdaniem 
źle ustawioną częstotliwość zmiany sygnalizacji świetlnej. Podobnie jest na skrzyżowaniu ulic 
Estkowskiego/Garbary (tu przykład dla komunikacji). Zdecydowanie obniża to płynność 
ruchu. 

Miasto Poznań 
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Niektóre z autobusów notorycznie się spóźniają przez co w wiele miejsc również ja jestem 
spóźniona, jest to szczególnie problematyczne jeśli chodzi o dojazd na uczelnię/do pracy/na 
autobus/pociąg. Również brak reakcji na obszczanych,śmierdzących meneli nie polepsza 
komfortu jazdy, wręcz przeciwnie. A, i kierowcy nie wożą worów z pyrami tylko ludzi. 

Miasto Poznań 

Nieodpowiednie rozmieszczenie sygnalizacji drogowej Miasto Poznań 

Niepojemne i nieestetyczne wiaty tramwajowe  Miasto Poznań 

nieproporcjonalnie drogie bilety MPK, tramwaje kursuja co 15 min- to zdecydowanie za 
rzadko 

Miasto Poznań 

niepuktualność oraz mała ilośc kursów Miasto Poznań 

niepunktualnosc i wypadani autobusów z rozkładu...za malo linii na niektóre osiedla 
szczególnie do naramowic 

Miasto Poznań 

Niepunktualność autobusów Miasto Poznań 

Nieskonczone remonty i zaczynanie kolejnych mnozac problemy z dojazdami Miasto Poznań 

Nieskoordynowane remonty , brak logiki w licznych remontach Miasto Poznań 

niespójna sieć dróg rowerowych; niska częstotliwość kursowania KM Miasto Poznań 

niespójność Miasto Poznań 

Niespójność i brak ciąglosci drog rowerowych oraz ich fatalna jakosc. Po 2 zbyt malo ulic z 
uspokojonym ruchem 

Miasto Poznań 

Niespójność i brak ciąglosci drog rowerowych oraz ich fatalna jakosc. Po 2 zbyt malo ulic z 
uspokojonym ruchem 

Miasto Poznań 

niespójność ścieżek rowerowych, brak chodników, bałagan w ZTM/MPK-nie wiem, gdzie 
dojadę danym tramwajem (zbyt czeste zmiany), nienawisc miedzy kierowcami, pieszymi i 
rowerzystami (w kazdej konfiguracji) 

Miasto Poznań 

Niestabilny rozkład jazdy, niekończące się remonty, niespójność systemów komunikacyjnych 
objętych działaniem ztm. 

Miasto Poznań 

Nieterminowość wykonywania prac drogowych. Są potrzebne, a wręcz konieczne, i z chęcią 
się dostosuję gdy dana ulica jest w trakcie remontu, bo efektem chwilowych niedogodności 
jest zwiększony komfort jazdy po wykonaniu prac remontowych, ale sytuacją 
niedopuszczalną jest, gdy remont Kaponiery z planowanych dwóch lat przeciągnął się do 
siedmiu, a wykonawca ulicy Dąbrowskiego schodzi z z placu budowy bez jej ukończenia. 
umowy zawierane z wykoanwcami muszą być tak zawarte, by za przeciąganie terminów 
ponosili wszelką odpowiedzialność karną i finansową. 

Miasto Poznań 

niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Niewystarczająca infrastruktura rowerowa Miasto Poznań 

Nieznajomość przepisów uczestników ruchu drogowego. Nie stosowanie się do sygnalizacji 
świetlnej przez rowerzystów.  

Miasto Poznań 

Niska częstotliwość kursów komunikacji zbiorowej. Brak priorytetów dla tramwajów i 
buspasów we wszystkich potrzebnych miejscach. Niedostatecznie rozbudowana sieć 
tramwajowa i ograniczone możliwości organizacji objazdów. Faworyzowanie ruchu 
samochodowego kosztem komunikacji zbiorowej i rowerowej. Brak spójnej sieci dróg 
rowerowych. Przejścia podziemne zamiast naziemnych. Długi czas oczekiwania na zielone 
światło dla pieszych. Niepotrzebna sygnalizacja świetlna na wielu przejściach dla pieszych. 

Miasto Poznań 

NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ KURSÓW TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW Miasto Poznań 

niska częstotliwość zbiorkomu,  brak alternatywy dla ul. J.P. II  we wschodniej części 
Poznania. Brak wschodnio-północnej obwodnicy Poznania, brak integracji transportu 
kolejowego z MPK,  

Miasto Poznań 

Niski poziom informacji o planowanych zmianach w komunikacji miejskiej, brak informacji o 
aktualnych awariach na liniach tramwajowych. Niska ocena wynika z faktu, że o zmianach 
podróżujący nie są informowani stale np na 2-3 miesiące przed ich nastaniem. Jako kiepskie 

Miasto Poznań 
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określam również grafiki informujące o zmianach tras. Są słabo czytelne. 

Notoryczne spóźnianie się komunikacji miejskiej, brak parkingów buforowych, za dużo 
samochodów, za mało roweru miejskiego 

Miasto Poznań 

Notoryczne spóźnianie się komunikacji miejskiej, brak parkingów buforowych, za dużo 
samochodów, za mało roweru miejskiego 

Miasto Poznań 

Notoryczne spóźnianie się komunikacji miejskiej, brak parkingów buforowych, za dużo 
samochodów, za mało roweru miejskiego 

Miasto Poznań 

Notoryczne zmiany trasy przez ciagle remonty  Miasto Poznań 

np. skrzyżowanie przy Moście Teatralnym jest sprawnie przejezdne dla tramwajów tylko w 
przypadku gdy nie działają światła, kiedy są one włączone tworzą się zatory z tramwajów a 
powinny mieć one wszędzie pierwszeństwo 

Miasto Poznań 

np.korki na szwajcarska i kurlandzka korki sie tworzą bo ktoś zmienił organizacje siwiateł, 
jadac ul.dymka od stacji pb do browarnej co chwilę stoi sie na swiatłach- brak 
synchronizacji,rondo starołeka sie korkuje przez pośrednie śiwatła - nawet rowerem stoi sie 
3-4 razy, masakra - szybciej przejade wzdluz całą starołęcka niż samo rondo,kolizyjne 
kzyżówki - rolna-hetmańska i palacza-głogowska,brak przejazdu pod torami na kościelnej - 
drugiego aby ruch był obustronny,roziwazac inaczej ruch - górna,dona wilda z królowej 
jadwigi,no i obornicka poszeżenie również z mostem,rondo na własnie przebudowanej 
ul.kurlandzkiej z dziadoszanska i wyjazd z dziadoszanskiej na ul,obodrzycka -tam czesto 
coezarówki jeżdżą, na ul, kurlandzkiej i wyrysowac pas dla rowerów aby połączyć ścieżki - jest 
to szeroka ulica,przejazd na junikowie , 

Miasto Poznań 

Nu  Miasto Poznań 

Oczekiwanie na zielone dla pieszych. Konieczność pokonywania ulic i skrzyżowań na parę 
razy - co czyni przesiadki beznadziejnie długimi np. Teatralka, Garbary/Estkowskiego. Brak 
wydzielonych torowisk/buspasów. Beznadziejne wykorzystanie kolei. Brak P&R. 

Miasto Poznań 

Odległości pomiędzy przystankami w przypadku przesiadek. Miasto Poznań 

Odległość do najbliższych przystanków ok. 2 km Miasto Poznań 

Ograniczana jest liczba miejsc parkingowych i pasów ruchu. Ludzie pracujący w urzędach lub 
korporacjach mogą pozwolić sobie na jazdę komunikacją. Prowadząc działalność muszę 
jednego dnia odwiedzać miejsca odległe o 30-40 km, w tym centrum. Nie mogę korzystać z 
komunikacji, a utrudnia mi się korzystanie z samochodu. Wszyscy moi znajomi mający stałe 
miejsce pracy w centrum korzystają z MPK. nie ma potrzeby ich dalej zachęcać, kosztem ludzi 
którzy muszą używać samochodu. 

Miasto Poznań 

Olbrzymi problem z parkowaniem przez zabieranie miejsc parkingowych na rzecz nic nie 
wnoszacych trawników. Polityka celowo prowadzona przez lokalnych radnych  - siłowe 
przekonywanie ze samochody są złe.  

Miasto Poznań 

Opóźnienia w komunikacji, źle skomunikowane przesiadki, duża ilość przesiadek, bardzo 
ukierunkowany tor jazdy komunikacji miejskiej ( np z Dębca dojadę 6-cioma liniami do 
centrum i 3 na północ, ale żadna na wschód i obecnie na zachód) 

Miasto Poznań 

Opóźnienia, częste zmiany trasy, słaba jakość niektórych odcinków tras tramwajowych. Miasto Poznań 

Parkowanie , brak sekundników przy sygnalizacji, aby kierowcy sprawniej ruszali i nie tworzyli 
korków  

Miasto Poznań 

Parkowanie w bramach i zastawianie skrzyżowań przez ludzi nie potrafiących parkować. Miasto Poznań 

Pesta jest zawsze, nawet po 21.00 przepełniona. Obecnie liczy się równiez konfort podróży, 
nie można w XXI w podróżować tramwajem jak sardynki w puszcze.  

Miasto Poznań 

piesi zbyt dlugo musza oczekiwac na swiatlach na przejscie przez pasy, przez to czesto nie 
mozna zdazyc na autobus/tramwaj po drugiej stronie ulicy; nagminne stosowanie 
wlacznikow przy swiatlach dla pieszych, aby bylo zielone dla pieszych (brak analogicznego 
rozwiazania dla kierowcow); wiecej linii tramwajowych przyspieszyloby poruszanie sie po 
miescie; brak sieci linii kolejowej podmiejskiej wokol Poznania - mozna wykorzystac lepiej 

Miasto Poznań 
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aby sprawniej poruszac sie po miescie, nie tracac czasu na dlugie przejazdy z jednego na 
drugi koniec miasta 

plaga rowerzystów rozjeżdżających pieszych i blokujących ruch na jezdni Miasto Poznań 

Podróż autobusem, który zatrzymuje się co 150 m, bo tak często są rozmieszczone 
przystanki, Dla mnie zbyt gęsto.  BRAK PARKINGÓW BUFOROWYCH. Dojeżdżam od strony 
Warszawskiej. Dlaczego tam nie można zrobić parkingu buforowego. Wsiadam do tramwaju i 
jadę do centrum. 

Miasto Poznań 

Podróż ulicą Naramowicką od Września do Czerwca - lepiej wybrać się na piechotę... Miasto Poznań 

Podstawowym problemem jest bardzo duża awaryjność tramwajów, oraz punktualność. 
Zawsze brak informacji dlaczego nic nie jedzie. Czasami czeka się na przystanku po 20 - 40 
min. i nie wiadomo czy tramwaj przyjedzie czy nie. Następny problem to brak możliwości 
wejścia do tramwaju z powodu zbyt dużej liczby osób. Za rzadko jeżdżą. Bezsensem jest pętla 
dla tramwaju nr 5 przy Stomilu. Wszyscy muszą wysiadać na Rondzie Starołęka i czekać na 
następny tramwaj, który dojeżdża do pętli na Starołęce, a tramwaj nr 5 jedzie pusty do 
Stomila. To bezsensowna strata czasu. Następnym bardzo dużym utrudnieniem jest autobus 
nr 94 i 89 który jeżdżą bardzo rzadko - a to przecież jeszcze obręb Poznania, a nie wieś!!! Na 
przystanku czeka się ponad 19 min.  

Miasto Poznań 

pogarszająca się dostępność wjazdu samochodem do centrum oraz do miejsc parkowania dla 
osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Miasto Poznań 

Polityka ogólnego uprzywilejowania ruchu samochodowego (wielopasmowe ulice w nowych 
inwestycjach (np. Roosevelta i Kaponiera), krótkie czasy świateł dla pieszych, przyciski do 
aktywowania świateł dla pieszych 

Miasto Poznań 

Połączenia tramwajowe, łączące centrum z północnym-wschodem Poznania - tylko 2 linie 
tramwajowe (4 i 10). Spóźnienia autobusów obsługujących trasę od ul. Słowiańskiej (PST) w 
kierunku Os. Wichrowe Wzgórze, a także z Al. Solidarności (PST) w tym kierunku. 

Miasto Poznań 

Posiadamy zbyt mało linii lub zbyt rzadko kursujących w obrębie całego Poznania, zwłaszcza 
w wieczornych godzinach. Często jeżeli spóźni się tramwaj lub autobus to na następną 
przesiadkę należy czekać 20-30 min, co uważam za oburzające w tak wielkim mieście. Mamy 
najdroższe bilety, a jedną z najgorszych komunikacji miejskich. Miałam okazję mieszkać przez 
chwilę w Krakowie, gdzie komunikacja jest o wiele bardziej punktualna, na każdym 
przystanku jest biletomat, w każdym tramwaju również. Tablice informujące kiedy przyjedzie 
dany tramwaj, też znajdują się na każdym przystanku. 

Miasto Poznań 

potrzeba budowa/ukończenie bezkolizyjnej "ramy" Poznania Miasto Poznań 

Potrzebna jest większa częstotliwość i powiększenie sieci połączeń (nowe trasy tramwajowe 
na Naramowice, os. Kopernika, Falistą), dobrze wykorzystywać możliwe i proste rozwiązania 
dla tramwajów (skręt z Towarowej w Święty Marcin) 

Miasto Poznań 

Potrzebny jest szyki dojazd tramwajem do dworca PKP Junilkowo i trawaj wzdłuż 
grochowskiej, Bułgarskiej i łacznik Kopernika z Hetmańską 

Miasto Poznań 

Powinny byc polaczone z ztm okoliczne gminy, no Tarnowo Podgorne Miasto Poznań 

Powolne tramwaje, brak zdecydowanego rozwoju sieci (m.in. Naramowice, ale i Ratajczaka, 
Solna), brak spójnej sieci dróg rowerowych. 

Miasto Poznań 

Powszechne na obszarze miasta Poznania złe ustawienia świateł na przejściach dla pieszych. 
Światła świecą się zbyt krótko, przez co nie można przejść za jednym zamachem całej 
szerokości drogi (a jestem osobą relatynie młodą i w pełni sprawną - dla starszych musi to 
byc prawdziwym utrapieniem), bądź mamy do czynienia z trzema światłami (jezdnia, 
torowisko, jezdnia), które zsynchronizowane są tak, że nie da się ich przejść płynnie. Na 
skutek powyższego często ucieka środek komunikacji. Niektóre skrzyżowania są tak 
rozwiązane, że piesi mają "czerwone" mimo że samochody również mają "czerwone", 
ewentualnie zieloną strzałkę, która najwyraźniej ma wyższy priorytet. Kolejna sprawa to 
przyciski wywołujące "zielone" - nie ma sensu montować ich na skrzyżowaniach, skoro i tak w 
określonych momentach cyklu auta nie mogą jechać przez dane przejście dla pieszych - 

Miasto Poznań 
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powinno to być sprzężone na sztywno. 

poznań, Bukowska Miasto Poznań 

Prace remontowe spowalniaja ruch Miasto Poznań 

Prawie wcale nie jest wykorzystywana kolej do podróży na terenie Miasta Poznania. Np. 
dlaczego nie ma szybkiego połączenia kolejowego Naramowice-Centrum? Tory są.  

Miasto Poznań 

Problem komunikacji Naramowicka z centrum. Miasto Poznań 

Problemem jest brak wystarczającej infrastruktury rowerowej oraz brak alternatywnych 
wygodnych środków transportu publicznego dla mieszkańców gmin powiatu, przez co 
znaczne natężenie ruchu w centrum jest generowane przez mieszkańców powiatu 
dojeżdżających do centrum. Problemem jest również brak strefy parkowania w śródmiejskich 
dzielnicach, przez co trudności z zaparkowaniem mają mieszkańcy tych dzielnic. 

Miasto Poznań 

Problemem jest nadmiar świateł dla pieszych na drogach osiedlowych, gdzie ruch 
samochodowy jest znikomy. Trzeba nacisnąć przycisk aby przejść na drugą stronę, po kilku 
sekundach zapala się ponownie czerwone światło, a następny pieszy ponownie wciska 
przycisk.  W tym czasie samochody cały czas mają zielone. 

Miasto Poznań 

Problemem jest usilne łączenie wszystkich rodzajów transportu w ramach jednego ciągu 
komunikacyjnego, czyli wpychanie tramwajów, dróg rowerowych, wielopasmowych jezdni, 
chodników w ramach jednej ulicy. Niemożliwe jest wtedy pogodzenie interesów wszystkich 
użytkowników takiej drogi, no chyba, że każde skrzyżowanie będzie wielopoziomowe... Takie 
rozwiązanie było dobre w latach 90 ubiegłego wieku gdy trzeba było rozbudować 
infrastrukturę pod gwałtownie rosnący ruch kołowy i przenieść jednocześnie ciężar 
transportu zbiorowego z autobusów (stojących w korkach) na tramwaje. Teraz to się nie 
sprawdza i dobrze, żeby miasto nie powtórzyło tego błędu przy budowie "nowej 
Naramowickiej". 

Miasto Poznań 

Problemem jest zbyt długa podróż z jednego krańca miasta na drugi komunikacją miejską gdy 
nie ma możliwości jazdy bez przesiadek i/lub jazda bez przesiadek odbywa się okrężną drogą 
dodatkowo spowalnianą przez korki (autobus) i przystanki.  Poruszanie się samochodem po 
niektórych częściach Poznania w godzinach szczytu oznacza stanie w korkach i problemy z 
parkowaniem 

Miasto Poznań 

Problemem jest zwiększający się ruch rowerowy . Ścieżki rowerowe trzeba tworzyć w ciągu 
jezdni a nie chodników , nawet kosztem tworzenia większej ilości dróg jednokierunkowych 

Miasto Poznań 

Problemy z komfortem jazdy w środkach komunikacji publicznej latem, wynikające z nie 
działającej lub nie włączanej klimatyzacji. Zwłaszcza w nowych modelach pojazdów, w 
których nie można otworzyć okien. Uważam to za skandaliczne zachowanie przewoźnika. 

Miasto Poznań 

Problemy z realizacją projektu uspokojenia ruchu na Grunwaldzie  Miasto Poznań 

promowanie danego srodka transportu kosztem utrudniania zycia innym zamiast skupienia 
sie na rozwiazywaniu problemow wynikajaych z wyborow mieszkancow 

Miasto Poznań 

Przeciągające się w nieskończoność remonty... Miasto Poznań 

Przede wszystkim  brak parkingów buforowych na pętlach dla przyjeżdżających spoza miasta Miasto Poznań 

Przede wszystkim brak ciągłości ścieżek rowerowych na drodze do centrum Poznania, np. 
żeby dojechać z Łazarza/Grunwaldu do 27 grudnia 

Miasto Poznań 

Przede wszystkim brak kolei metropolitalnej, to powinien być w tym momencie priorytet. 
Mogłaby połączyć Poznań z wszystkimi miastami satelickimi. 

Miasto Poznań 

Przede wszystkim problemy z punktualnością. Tramwaje mogłyby również nie "ślimaczyć" się 
na linii prowadzącej na Franowo. 

Miasto Poznań 

Przede wszystkim punktualność. Jeżeli trasa planowano zajmuje 30 min - pojazdy KM muszą 
tyle czasu jechać. Głównie dlatego, że spora część mieszkańców przynajmniej raz przesiada 
się w czasie jazdy KM. Jeżeli pojazd A jedzie 10 min, są 3 min na przesiadkę, i pojazd B jedzie 
17 min, to 3-minutowe opóźnienie pojazdu A oznacza, ogólnie opóźnienie podróżującego o 
10-15 min (kolejny kurs pojazdu B).  A już nieco konkretniej - największym problemem są 

Miasto Poznań 
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miejsca, gdzie KM jedzie wspólnie z samochodami. Widać to m. in. na Dąbrowskiego, gdzie 
(jak jeszcze przed wiekami jeździły tramwaje (żart z brodą)) tramwaj regularnie był 
przyblokowywany przez auta.  

Przede wszystkim wszędzie są remonty, tworzą się straszne korki, więc ciężko gdziekolwiek 
się dostać, a później zaparkować. 

Miasto Poznań 

Przedłuzające się remonty i chaos.  Miasto Poznań 

Przedłużające się remonty (np. ul. Dąbrowskiego), zbyt rzadka sieć tramwajowa, brak 
pełnego priorytetu na światłach dla pojazdów komunikacji miejskiej 

Miasto Poznań 

Przedłużające się remonty i źle zorganizowana komunikacja zastępcza  Miasto Poznań 

Przedłużające się remonty prowadzące do nagromadzenia się robót budowlanych, co 
prowadzi do komunikacyjnego zapchania i paraliżu. Chaotyczne budowanie krótkich 
odcinków niepowiązanych tras rowerowych- lepsze byłoby wybudować jedną długą linię 
zbierającą ruch z okolicy, jak ta wzdłuż PST. Tragiczna infrastruktura transportowa do  
rozwijających się osiedli, np. Naramowice, Plewiska, które będzie prowadzić do coraz 
większych korków, w dodatku brak atrakcyjnej alternatywy dla samochodu i roweru w 
postaci transportu zbiorowego. 

Miasto Poznań 

Przedłużające się remonty. Wysokie ceny biletów. Miasto Poznań 

Przedłużające się w nieskończoność remonty. Rozwój sieci komunikacji miejskiej nie nadąża 
za urbanizacją i rozwojem miasta np. jak na Naramowicach. 

Miasto Poznań 

przejazd kolejowy na Starołęce, podczas maratonu i półmaratonu Starołęka Wielka i Mała są 
całkowicie odcięte od Poznania, to jest ewidentne narażenia zdrowia i życia mieszkańców - 
karetki na sygnale wielokrotnie zawracały przy zamkniętych rogatkach na przejeździe, nie 
wspominam już o takich sytuacjach jak przyjazd policji czy straży pożarnej, ta część miasta 
jest po prostu odcięta od reszty Poznania,  idiotyczne, totalnie nieskomunikowane ze sobą 
rozkłady jazdy autobusów odjeżdżających z węzłów przesiadkowych i tramwajów np. pętla 
Starołęka, czy rondo Starołęka - tramwaj jadący w kierunku Grunwaldu odjeżdza tuż przed 
przyjazdem tramwaju wiozącego mieszkańców ze Starołęki, konieczność czekania kilkunastu 
minut na kolejny tramwaj na praktycznie nieoświetlonym przystanku tramwajowym na 
Rondzie Starołęka zimą o 6 rano to sama rozkosz - dla masochistów  tragiczna infrastruktura 
przystankowa - brak oświetlenia na przystankach, brak wiat przystankowych, brak 
utwardzonej nawierzchni na przystankach, błoto, śnieg po kostki a często i po kolana (błoto 
pośniegowe po odśnieżeniu ulicy), brak chodników, brak zatok autobusowych 
umożliwiających bezpieczne i płynne prowadzenie ruchu kołowego, np. cała trasa ze 
Starołęki do Sypniewa.  Idiotyczne eksperymenty z dostrajaniem sygnalizacji świetlnej - np. 
skręt w lewo ze Starołęckiej na Hetmańską na trzy zmiany świateł, czekanie na 
skrzyżowaniach przez wieczność na zapalenie się zielonego światła dla pieszych, wiecznie 
niedziałające przyciski dla pieszych - Rondo Starołęka, centrum miasta, czasy sygnalizacji za 
krótkie by przejść skrzyżowanie na jednej zmianie - Solna, al. Niepodległości  wiecznie 
niedziałające tablice informacyjne lub pokazujące nieprawdziwe informacje np. pętla 
autobusowa Starołęka, pętla tramwajowa na Starołęce,  tramwaje nie odjeżdżające o czasie z 
pętli - nagminne w godzinach rannych opuszczanie kursów z pętli Starołęka - tramwaj 
planowy po prostu nie odjeżdża i należy czekać na kolejny - kurs ni z tego ni z owego wypada 
pomimo, że tramwaj danej linii stoi na pętli,  nagminne odjazdy z opóźnieniem lub przed 
czasem z pętli,  brak oczekiwania na przystankach pośrednich na właściwy czas odjazdu z 
przystanku (w Warszawie tramwaje oczekują na odpowiednią godzinę odjazdu z przystanku 
jeśli przyjadą przed czasem)  wiaty niechroniące przed wiatrem i deszczem - idiotycznie 
wąskie boczne ściany wiat  ławki na których nie da się usiąść  brak koszy na śmieci, kosze 
przepełnione, nieopróżniane przez wieki,  przystanki nieodśnieżone, nieposypane piaskiem w 
przypadku gołoledzi  MPK działające w myśl zasady rozkład jazdy sobie a my sobie  
tolerowanie picia alkoholu w środkach komunikacji zbiorowej - motorniczowie i kieriwcy 
autobusów nie reagują na widok osób pijących alkohol nawet gdy te osoby robią to tuż przy 
kabinie  palenie paierosów na przystankach,  brak interwencji straży miejskiej w przypadkach 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

naruszenia przepisów porządkowych na przystankach - straż miejska widoczna tylko w 
ścisłym centrum miasta 

przeładowane w czasie szczytów, nie dojeżdżanie do pętli Junikowo wszystkimi tramwajami  Miasto Poznań 

Przeprowadzanie remontów bez przemyślenia, nakładające się remonty i nieumiejętność 
miasta co do doboru wykonawców. Zarówno dawna jak i obecna władza sobie z tym nie 
radzi. System ITS powoduje natomiast korki, komunikację miejską stawia się na wyższym 
miejscu niż samochodową. 

Miasto Poznań 

przepustowość ulic i ciągłe zmniejszanie ich przepustowości przez zawężenie ulic ze względu 
na wydzielanie dróg rowerowych itp. oraz nie kończące się remonty 

Miasto Poznań 

Przepustowość ulicy Naramowickiej Miasto Poznań 

Przestarzała flota tramwajów, brak bieżącej oceny sytuacji w zakresie opóżnień i korków. Miasto Poznań 

Przestarzały tabor tramwajowy Miasto Poznań 

Przestarzały tabor tramwajowy, brak rozkładówGPS na przystankach, brudne nieestetyczne 
przystanki,brak biletomatow w tramwajach i autobusach ( patrz mpk Wrocław ). 

Miasto Poznań 

Przy obecnych remontach i związanych z tym zmianach w rozkładzie brak mi najczęściej czasu 
na analizowanie, którędy dziś będę mogła dostać się do celu, czy będzie przesiadka i jak 
długo może zająć przejazd (czyli jaki bilet kupić) więc częściej wybieram rower lub idę pieszo. 
Może po ustabilizowaniu się tras i rozkładów będę częściej korzystać z transportu 
zbiorowego. Na duży minus dla transportu zbiorowego wpłynęła też zmiana biletów 
czasowych z 15 do 10 minut, co oznacza, że mieszkając 30 minut pieszo od ratusza muszę 
kupić bilet na 40 minut, żeby dojechać tramwajem z Pamiątkowej np. pod Kupca, co przy 
podróżowaniu w dwie osoby zaczyna być zbliżone cenowo do taksówki, a taxi odbierze spod 
domu i dowiezie do samego celu. 

Miasto Poznań 

Punktualność autobusowych linii miejskich pozostawia wiele do życzenia. Miasto Poznań 

Punktualność, mała częstotliwość kursowania autobusów  Miasto Poznań 

punktualność, stereotypowa wizja transportu publicznego jako środka komunikacji dla 
ubogich, niepotrzebne marnotrawienie pieniędzy na "twór" jakim jest ZTM, który zupełnie 
nie potrafi zarządzać komunikacją na terenie Poznania 

Miasto Poznań 

Remontowanie wszystkich ulic dojazdowych do centrum w tym samym czasie. Serio? Kto to u 
was wymyśla?  

Miasto Poznań 

remonty Miasto Poznań 

Remonty  Miasto Poznań 

Remonty - konieczne, ale uciążliwe.  Miasto Poznań 

remonty dróg wykonywane z niezachowaniem terminów, równoczesne remonty w kilku 
strategicznych miejscach (np. dzielnica Jeżyce) 

Miasto Poznań 

REMONTY WIECZNE 
REMONTY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Miasto Poznań 

Remonty!!!!!!!!! Miasto Poznań 

Remonty, Parkingi, Bezmyślne ustawienie znian sygnalizacji ulicznej. Miasto Poznań 

remonty, remonty, i jeszcze raz rozkopany cały Poznań Miasto Poznań 

Rowerzyści Miasto Poznań 

Rowerzyści - uważają, że są najważniejsi zarówno na drodze, ścieżkach rowerowych 
(przejścia/przejazdy) oraz na chodnikach. Bezdomni w pojazdach komunikacji publicznej. 
Stare pojazdy zajmujące miejsca parkingowe oraz blokujące chodniki. Dziury w jezdni. 

Miasto Poznań 

Rowerzyści często przejeżdżają przez przejście dla pieszych, co jest problemem na przejściach 
bez sygnalizacji. Z drugiej strony źle jeździ się na rowerze, ze względu na wykonanie wielu 
ścieżek/dróg rowerowych z polbruku i brak możliwości przejazdu przez przejście, gdzie to 
rzeczywiście miałoby sens. Opracowanie spójnego systemu dróg rowerowych 
(asfaltowych)!!! 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Rowerzyści-mało dróg rowerowych, stanowią więc zagrożenie, wszechobecne remonty Miasto Poznań 

-rozkład jazdy to fikcja, szczególnie w przypadku autobusów  -zbyt rzadkie kursowanie, 
szczególnie autobusów  -ilość remontów przeprowadzana na raz (ja wiem, że trzeba, ale na 
litość boską, jak mozna tak pół miasta paraliżować?!)  -podróżujący bezdomni (ja wiem, że to 
okropne napisać coś takiego, ale jak czasami 4 razy dziennie się jedzie na wdechu 
(szczególnie w autobusie) to się zmienia perspektywa)  -BRAK KLIMATYZACJI (wielokrotnie 
nie jest włączona, pomimo, że autobus i tramwaj, które podjeżdżają, są do tego 
przystosowane)  -bezsensownie ułożony rozkład, gdzie wszystkie autobusy jadące w jednym 
kierunku jadą o tej samej porze (np. 63 i 69 z przystanku Polna/Szpital- dwa autobusy, które 
jadą dalej niż do Kaponiery z Grunwaldu i jadą w tej samej minucie lub zaraz po sobie. Gdzie 
tu logika?) 

Miasto Poznań 

rozpoczęte i nie skończone inwestycje drogowe,  Miasto Poznań 

Rozpoczynanie dziesiątek remontów w tym samym czasie, mała płynność ruchu w centrum Miasto Poznań 

Ruch rowerowy na ulicach. Brak sciezek. Miasto Poznań 

rzadkie kursowanie i ceny  Miasto Poznań 

skrzyżowania na których powinny byc ronda Miasto Poznań 

Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska Miasto Poznań 

Slaba dostepnosc przystankow na naramowicach Miasto Poznań 

Slaba jakość nawierzchni dróg Miasto Poznań 

Slabo robudowana sieć tramwai na obrzeżach miasta. Brak szybkiego połączenia np. 
Przeźmierowem i giełdą samochodową przy uzyciu ulicy Bukowskiej 

Miasto Poznań 

słaba jakoś dróg, duża liczba samochodów a tym bardziej tirów, samochodów dostawczych, Miasto Poznań 

Słaba jakość nawierzchni dróg, brak remontu Rondo Rataje, brak transportu publicznego na 
Smochowice 

Miasto Poznań 

Słaba synchronizacja kursów komunikacji publicznej, niedostosowanie sygnalizacji świetlnej 
do warunków panujących na drodze 

Miasto Poznań 

Słabe skomunikowanie Smochowic (przystanki autobusowe są zbyt daleko od sporej części 
zabudowy). Kiepskie skomunikowanie metropolii z koleją. Dobrym pomysłem wydają mi się 
linie autobusowe dowożące pasażerów oddalonych od linii kolejowych miejscowości. Można 
byłoby pomyśleć np. o linii autobusowej między stacją kolejową w Stęszewie, do Mosiny, 
Kórnika, czy nawet Kleszczewa. Oczywiście taka linia autobusowa musiałaby być 
skomunikowana z maksymalną liczbą pociągów na trasie przejazdu autobusów. Podaję tutaj 
jedynie pomysł, podobne rozwiązanie można zastosować również w innych rejonach 
metropolii (np. Murowana Goślina - Oborniki).   Obecne rozwiązanie, czyli długie linie 
autobusowe np. z poznańskich Rataj do pomniejszych miejscowości gminy Kleszczewo to 
fatalne rozwiązanie, strasznie wydłużające podróż, szybciej jedzie się do stacji w Kórniku, a 
potem parę kilometrów na piechotę (zwłaszcza biorąc pod uwagę sobotni rozkład jazdy w 
gminie Kleszczewo, rzadkie kursy autobusów). Myślę, że trzeba rozwijać kolej metropolitalną, 
promować ją oraz zapewniać do niej dojazd z mniejszych miejscowości. Nie można też 
zapominać o stojakach dla rowerów na stacjach i INFORMOWAĆ mieszkańców pobliskich 
wiosek o podejmowanych działaniach. 

Miasto Poznań 

słabe skomunikowanie, niemożność przesiadek transport publiczny / kolej, drogie bilety i 
sieciówki, ciągłe objazdy i remonty 

Miasto Poznań 

Słabo rozwinięta sieć komunikacji publicznej w południowej części Poznania. Brak 
bezpośrednich połączeń z centrum i przedmieściami. Bardzo długi czas przejazdu między 
różnymi dzielnicami miasta komunikacją zbiorową (częste przesiadki). Brak wschodniej 
obwodnicy Poznania (droga na Bydgoszcz jest obwodnica tylko z nazwy). 

Miasto Poznań 

Słabo rozwinięta sieć tramwajowa, niewygodne przesiadki, dodatkowo wszystkie ulice 
boczne od głównych powinny być równorzędne i bez sygnalizacji - zwiększyłoby to 
bezpieczeństwo oraz zmniejszyło prędkość poruszających się pojazdów. 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

słaby zasięg w niektórych regionach,  Miasto Poznań 

Spiętrzenie robót drogowych (zwłaszcza w centrum) powodujące niezliczone objazdy, brak 
parkingów typu Park and Ride, za mało dróg rowerowych, słabo rozwinięta infrastruktura 
komunikacji zbiorczej (np. brak pętli na Ogrodach z prawdziwego zdarzenia, pasażerowie 
muszą przemieszczać się z ulicy na ulicę podczas przesiadek) 

Miasto Poznań 

spóźniające się lub nie przyjeżdżający autobus Miasto Poznań 

Spóźnianie sie tramwajów/autobusów Miasto Poznań 

Stale pojawiające i nie kończące się remonty Miasto Poznań 

Stan dróg i niekończące sie remonty istotnych punktów komunikacyjnych  Miasto Poznań 

Stan torowisk w Poznaniu powoduje to, że tramwaj nie może poruszać się na tyle szybko aby 
być realną alternatywą dla samochodu.  

Miasto Poznań 

Stan torów tramwajowych w ciągu ul. Głogowskiej mniej więcej na wysokości Parku Wilsona, 
ul. Fredry, Nietrzeźwi pasażerowie oraz odrzucający bezdomni w komunikacji miejskiej. 
Rowerzyści jeżdżący po miejscu przeznaczonym dla pieszych w ciągu ul. Hetmańskiej (pod 
wiaduktem kolejowym)  

Miasto Poznań 

Stare tramwaje Miasto Poznań 

Stare tramwaje powinny być wymienione na nowe, m.in. ze względu na częste awarie, 
nieestetyczny wygląd i brak biletomatów. Autobusy powinny poruszać się osobnym pasem, 
gdyż często stoją w korkach. Brakuje ścieżek rowerowych. 

Miasto Poznań 

stare tramwaje, bardzo awaryjne, ZBYT WYSOKIE CENY BILETÓW Miasto Poznań 

stare tramwaje, drogie bilety na MOBILET Miasto Poznań 

stare tramwaje,mało niskopodłogowych, Miasto Poznań 

sygnalizacja świetlna Miasto Poznań 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Jana Pawła z Baraniaka. Zbyt długi czas oczekiwania na 
przejście, ciągłe korki.  Małe Garbary - przejście dla pieszych i bardzo mało czasu na przejście 
przez dwie jezdnie (starsi ludzie muszą przechodzić na dwa razy, co zajmuje ogromnie dużo 
czasu).  Brak automatów biletowych na wielu przystankach. Na Rondzie Śródka jest tylko 
jeden, do którego trzeba pokonać przejście dla pieszych, co zajmuje więcej czasu. 

Miasto Poznań 

Szczepankowo - autobus jedzie tylko po głównej ulicy - mieszkańcy bocznych dróg mają po 
kilka kilometrów do przystanku. Dodatkowo linia 54 dojeżdża tylko na Franowo,  anie jak 
przedtem prosto na rondo rataje. To znacznie wydłuża czas podrózy i ostecznie zniechęca z 
korzystania z transportu zbiorowego 

Miasto Poznań 

Szkodliwe działania policji (szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma i zwiększanie poczucia 
bezkarności kierowców).  Fatalny na tle innych miast transport publiczny: nierealne rozkłady 
jazdy (autobusy i tak spóźniają się po 20-40min), brak buspasów, błędy w planowaniu (sieć 
tramwajowa z północy skupiona w 1 punkcie na Teatralce), brak rozwoju sieci tramwajowej 
(nieefektywne do kosztów inwestycje PST na dworzec, most rocha i franowo), brak węzłów 
przesiadkowych (Roosevelta to antywęzeł).  Brak infrastruktury rowerowej: brak spójnej 
koncepcji i zasad budowy dróg rowerowych, większość infrastruktury jest błędnie 
zaprojektowana, często niebezpieczna i nikt z tym niczego nie robi. Fatalna pozycja na tle 
innych miast.  Błędy inwestycyjne: brak rozwoju sieci tramwajowej, budowa dróg tam gdzie 
są niepotrzebne (nowa Bukowska, odbudowa Grunwaldzkiej, Estakady i Kaponiery), brak 
dróg tam gdzie potrzebne (północna i wschodnia (bliżej) obwodnica Poznania)  Zła 
organizacja ruchu: wymuszanie ruchu samochodowego na 1 ramie, priorytety dla ruchu do/z 
centrum na 2 ramie 

Miasto Poznań 

Ścieżki rowerowe nie tworzące ciągów, skłaniające rowerzystów do jazdy chodnikami lub 
drogami wielojezdniowymi, brak polityki umożliwiającej jak najsprawniejszy ruch pojazdów 
wokół centrum, co znacznie poprawiłoby zarówno jakość powietrza (proponuję sprawdzić 
analizy wydechu dla obrotów optymalnych i niskich).  

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Ścieżki rowerowe prowadzące do nikąd. Mało ścieżek rowerowych w centrum - Stare Miasto, 
Stary Rynek - okolice. Brak miejsc parkingowych dla rowerów.  Duża liczba wypadków z 
udziałem rowerzystów. 

Miasto Poznań 

Środki transportu publicznego są niehigieniczne, brudne, śmierdzące. Fatalnie 
skomunikowane są węzły przesiadkowe lub przystanki z większą ilością linii - na raz 
przyjeżdżają wszystkie autobusy/tramwaje i potem trzeba czekać bardzo długo na cokolwiek 
następnego. Kompletny brak punktualności, często kursy wypadają niejako 'z założenia'. W 
większości przypadków kierowcy/motorniczy nie ułatwiają korzystania z komunikacji 
miejskiej - nie otwierają drzwi na przystankach, gdzie czekają na czerwonym świetle mimo 
długiego postoju, odjeżdżają 'sprzed nosa'. 

Miasto Poznań 

światła na których trzeba długo czekać (JPII/Baraniaka, Małe Garbary/Garbary) Miasto Poznań 

światła na których trzeba długo czekać (JPII/Baraniaka, Małe Garbary/Garbary) Miasto Poznań 

Terror rowerzystów i fanatyzm rządzących Miasto Poznań 

tragiczna sieć rowerowa, tragiczne ścieżki rowerowe na bruku, na kostce, fatalne 
poprowadzenie ścieżek rowerowych, brak ścieżek rowerowych, bardzo słabe połączenia 
transportu publicznego poza centrum miasta 

Miasto Poznań 

Tramwaje kursują za rzadko, zwłaszcza w wakacje. 15 minut to zdecydowanie za długo. W 
godzinach 7-18 powinny kursować co 8-10 minut. Poza tym rozkłady jazdy są zaplanowane w 
ogóle bez przemyślenia przesiadek, przykładowo jadą z przystanku Poznań City Center do 
przystanku osiedle Tysiąclecia jedynym bezpośrednim połączeniem jest tramwaj linii 18, ale 
mógłbym wybrać również opcję z dojechaniem 6 na Kórnicką i przesiadką w inny tramwaj w 
kierunku Tysiąclecia na Kórnickiej. Nie ma to niestety sensu w tym momencie, ponieważ 
zawsze kończy się tak, że po tym, jak wysiądę z 6 to następny tramwaj, który podjeżdża na 
Kórnicką i w który mogę się przesiąść ZAWSZE jest 18, więc ta przesiadka nie funkcjonuje w 
ogóle. Jest na pewno wiele takich bezsensownych miejsc... 

Miasto Poznań 

Tramwaje powinny jeździć częściej i powinny być nowe trasy tramwajowe. Miasto Poznań 

Tramwaje powinny kursować również w późnych godzinach  - rzadziej (np 30 min) ale chociaż 
do 2-giej. 

Miasto Poznań 

Tramwaje powinny mieć priorytet na skrzyżowaniach, piesi nie powinni dusić przycisków 
przed przejściami dla nich, tylko normalnie powinno się dla nich świecić zielone światło w 
każdym cyklu. 

Miasto Poznań 

tramwaje, busy odjeżdżają z przystanka zbyt szybko. NOTORYCZNIE spotykam się z tym na 
trasie tramwajowej Most Teatralny-Piątkowska. Tramwaje odjeżdżają o 2 minuty za 
wcześnie. 

Miasto Poznań 

Transport publiczny - problemy z przejściami dla pieszych, na wysokości przystanków 
przejścia dla pieszych powinny być na obu krańcach przystanku, zbyt długie przystanki, co 
powoduje dużą odległość od przejścia dla pieszych do wejścia. Transport indywidualny - zbyt 
rozbudowany system sygnalizacji świetlnej powodujący spowolnienie ruchu na dużych 
węzłach, dotyczy to w sumie też komunikacji zbiorowej i pieszych.  

Miasto Poznań 

Transport publiczny to jest kpina - zwłaszcza jeśli chodzi o punktualnośc i awaryjność . Nigdy 
nie przesiądę się na transport publiczny w sytuacji gdy nie będę miec do niego zaufania - że 
dojade na czas do pracy, do Sądu na rozprawę, do Urzędu lub z klientem na spotkanie. 
Oczywiście pozostaje wiele do życzenia poruszanie się po mieście w dni jesienne i zimowe - 
zalegająca woda na jezdni oraz śnieg utrudniają bezpieczne poruszanie. Kolejnym problemem 
z mojej perspektywy jest fatalne rozwiązanie komunikacji tramwajowej w centrum. Dostaję 
szału jak jadę tramwajem i stoi on na światłach lub w korku na ulicy. Ten transport powinien i 
miał być alternatywą do budowy metra w Poznaniu dlatego też powinien on jeździć 
bezkolizyjnie.  

Miasto Poznań 

trasy rowerowe koszmar zabieranie chodników , jezdni pod nie  Miasto Poznań 

Trasy tramwajowe i autobusowe zmieniają się na tyle często, że wchodząc do tramwaju i tak 
nie wiem, w którą stronę on pojedzie. Odświeżanie aplikacji dotyczącej rozkładu jazdy jest 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

konieczne praktycznie co tydzień. W niektórych miejscach (np. przy dworcu zachodnim) 
bardzo długo czeka się na zmianę świateł na zielone - a przecież pociąg nie poczeka.  

Trasy tramwajowe zmieniają się co chwilę, nie ma połączeń bezpośrednich np. Junikowa z 
Dębcem, wiele tramwajów jeździ na około, np. trasa tramwaju nr 27 (dawne 2) na Dębiec już 
od Mostu Teatralnego pokrywa się z trasą tramwaju nr 9 na Dębiec, co stanowi 2/3 połączeń 
tramwajowych na Dębiec, które obsługują ten sam, jeden odcinek mapy tramwajowe 
Poznani 

Miasto Poznań 

Trudno dojechać do okolicznych miejscowości bez użycia samochodu, połączenia są bardzo 
rzadkie. W weekendy to niemożliwe. Chodzenie piechotą w Poznaniu jest nieprzyjemne ze 
względu na silny hałas i spaliny. Trudno jest kogoś zawieźć lub odebrać z dworca PKP.  

Miasto Poznań 

Trudności z wsiadaniem u osób starszych i ludzi z ograniczoną mobilnością. Miasto Poznań 

uboga oferta zbiorowego transportu publicznego nie zachęca do wyboru właśnie tego 
sposobu podróżowania (niektóre rejony miasta kompletnie odcięte od świata - Naramowice 
nadal bez tramwaju; częstotliwości przejazdów za mała); wąska infrastruktura liniowa nie jest 
w stanie pomieścić mieszkanców Poznania oraz gmin sąsiadujących - wymagana integracja 
parkingów P&R z komunikacją miejską - wszystko w jednym bilecie i jednej opłacie - ludzie 
muszą mieć wygodnie, by z czegoś zaczęli korzystać; 

Miasto Poznań 

uciazliwe, dlugotrwale remonty, objazdy, awarie torowisk I tramwajow Miasto Poznań 

Ulice bez ścieżek rowerowych, ścieżki kończące się bez ostrzeżenia Miasto Poznań 

Ustawiczne przewlekłe remontu Miasto Poznań 

utrzymanie pojazdow (brudno) Miasto Poznań 

Użytkownicy nie potrafią poruszać sie po rondach i skrzyżowaniach o ruchu okrężnych. Nie 
potrafią także czytać znaków. 

Miasto Poznań 

W czasie roku szkolnego tragiczny jest dojazd z Naramowic do centrum. Dla zobrazowania: 
wg rozkładu podróż powinna mi zabrać 20 minut, a tymczasem często nie wystarcza 50 
minut.  

Miasto Poznań 

W godzinach szczytu w centrum brak miejsc siedzących,  Miasto Poznań 

W kwestii ruchu rowerowego to produkcja "śmieszek" rowerowych (np. przerabianie 
chodnika na pseudo-drogę rowerową przez postawienie znaku), które nie tworzą spójnej 
trasy rowerowej (w znaczeniu połączenia np. różnych części miasta), dziwaczne sposoby 
przejeżdżania przez skrzyżowania. 

Miasto Poznań 

w przyapadki niewydzielonego torowiska kierowcy blokują często ruch tramwajów np 
skrzyżowanie Głogowska- Berwińskiego 

Miasto Poznań 

W schemacie komunikacji nie ma pętli wokół Poznania. Miasto Poznań 

W zakresie komunikacji tramwajowej, ze względu na remonty, są problemy, żeby 
dokądkolwiek dojechać.Bardzo często dochodzi do awarii tramwajów. Tramwaje są brudne 
wewnątrz oraz na zewnątrz i śmierdzące wewnątrz. Brak skomunikowania komunikacji 
tramwajowej z autobusową 

Miasto Poznań 

Wakacyjny rozkład jazdy -??? Fajnie, że pracownicy MPK mają urlopy latem, ale większość 
Poznaniaków nadal próbuje dostać się codziennie do pracy! Do tego tramwaj łączący Łazarz z 
Półwiejską kursujący co 24 minuty (według standardowego rozkładu)!  Mniej czasu potrzeba 
na pokonanie tej trasy pieszo. 

Miasto Poznań 

Wartostrada -jest słabo oświetlona.  Miasto Poznań 

Waskie, zatłoczone ulice Miasto Poznań 

wciąż zbyt mało ścieżek rowerowych, szczególnie w okolicach Mostu Dworcowego (można by 
udostępnić chodnik po stronie na przeciw wejścia na Dworzec dla ruchu rowerowego - tam 
ruch pieszy jest stosunkowo niski) oraz wzdłuż ul. Głogowskiej (wąskie pasy, przy dużym 
ruchu właściwie nie ma szans na bezpieczne ominięcie rowerzysty) 

Miasto Poznań 

Wieczne korki, kiepsko ustawiona czasowo sygnalizacja świetlna Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

wieczne niekończące się remonty wszystkiego w tym samym czasie Miasto Poznań 

Wieczne remonty ( DĄBROWSKIEGO!!!!!!), utrudnienia związane z remontami, tworzące się 
korki przez te remonty 

Miasto Poznań 

Wieczne remonty i zmiana tras  Miasto Poznań 

Wieczne remonty, awarie i brak punktualności komunikacji zbiorowej.co tydzień zmieniające 
się rozkłady jazdy, zmiany tras. 

Miasto Poznań 

Wieczny remont wielu ulic. Miasto Poznań 

Wiele miejsc z nieoptymalnie zorganizowaną organizacją ruchu (skrzyżowania). Drogi 
niedopasowane do natężenia ruchu (np. Naramowicka). Brak odpowiedniej infrastruktury 
transportu publicznego w tzw. sypialniach miasta, co zmusza do korzystania z samochodów i 
powoduje korki. Wciąż zbyt mało dróg rowerowych, wskutek czego rowerzyści mieszają się z 
ruchem samochodowym. 

Miasto Poznań 

wielkie korki, spóźnienia, remonty, blokady, objazdy, wysokie ceny biletów Miasto Poznań 

więcej oznaczeń przejść pieszych (świetlne),  Miasto Poznań 

większa częstotliwość kursowania transportu publicznego (autobusy, tramwaje) Miasto Poznań 

Większy nacisk na rozwój sieci tramwajowej Miasto Poznań 

Wilda Miasto Poznań 

Wolałabym płacić mniej jeżdżąc starymi tramwajami / autobusami.  Nowe autobusy / 
tramwaje są niehigieniczne. Mają tapicerowane siedziska trudne do utrzymania w czystości, 
brudne, z przyklejonymi gumami. Środkami komunikacji publicznej jeżdżą osoby bezdomne 
które również siadają. Nie chciałabym usiąść na tapicerkę w którą wchodzą bakterie itp., po 
takiej osobie. Najlepiej byłoby wrócić do czasów krzesełek z tworzywa sztucznego - plastiku 
lub skai. Można je łatwo zdezynfekować. Poza tym obecnie płacimy dużo za brudne siedzenia 
i niedziałającą klimatyzację czy nawiewy. To wolałabym stary tramwaj / autobus gdzie było 
czyściej, też bez klimatyzacji a DUŻO TANIEJ. 

Miasto Poznań 

wolne tempo poruszania się tramwajów na wielu odcinkach torowisk; brak równomiernych 
odstępów czasowych między przyjazdem różnych lini tramwajowych i autobusowych (albo 
przyjeżdżają wszystkie na raz, algo nic nie jedzie) 

Miasto Poznań 

Wszystkie remonty świata przeniesione naraz do Poznania. Miasto Poznań 

Wygodniejsze drogi rowerowe. Miasto Poznań 

wysokie ceny biletów Miasto Poznań 

Wysokie ceny biletów, brak komunikacji lub nikła pomiędzy gminami powiatu Brak linii 
poruszającej się wokól Poznania, wydłużony czas przejazdu przez sygnalizację świetlną, piesi 
na drogach rowerowych. 

Miasto Poznań 

Wysokie ceny biletów, korki spowodowane niezaplanownym podejściem do remontów, brak 
punktualności szczególnie w przypadku autobusów 

Miasto Poznań 

za częste (choć jest dużo lepiej) zmiany w trasach tramwajów i autobusów, mało miejsc do 
parkowania,  

Miasto Poznań 

Za długo trwają remonty nawierzchni , dziurawych nawierzchni w dalszym ciągu Miasto Poznań 

Za drogie bilety Miasto Poznań 

Za duża ilość pojazdów w ruchu, trzeba ją zmniejszyć np. przez wprowadzenie płatnych stref 
wjazdu, droższego SOP gdzie należy ograniczyć czas parkowania do dwóch godzin.  
Koszmarna jakość powietrza zanieczyszczanego przez diesle (cząstki stałe PM). Po mieszkaniu 
w Londynie jakość powietrza w Poznaniu czuć podczas oddychania. Tym powietrzem hoduje 
się ludziom nowotwory. Trzeba zakazać wjazdu dieslom do miasta i wprowadzać ułatwienia 
dla pojazdów elektrycznych np bezpłatny wjazd i parkowanie. Możliwość korzystania z 
buspasów.    Bezmyślne zachowanie kierowców - mandaty są za niskie i nie zmuszają do 
myślenia. 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Za duże nastawienie miasta na rowery, a zbyt małe na udrożnienie ruchu samochodowego i 
likwidację korków 

Miasto Poznań 

Za dużo aut w centrum, za mało buspasów, zbyt małe uprzywilejowanie dla przejazdu 
tramwajowego przez najbardziej zatłoczone krzyżówki 

Miasto Poznań 

Za dużo osób korzysta z aut prywatnych, przez co powstają niesamowite korki, co staję się 
dużą uciążliwością.  Nie na wszystkich przystankach są biletomaty (albo są, ale nieczynne), a 
zdarzy się też tak, że w pobliżu nie ma również kiosku (albo nieczynny) i jeszcze podjeżdża 
autobus/tramwaj, w którym nie ma możliwości zakupu biletu- to jest frustrujące. 

Miasto Poznań 

Za dużo remontów w 1 czasie;niedotrzymywanie terminów inwestycji; punktualność 
pozostawia wiele do życzenia (T2 nigdy nie przyjeżdża na czas);ceny biletów nie oddają 
jakości świadczonych usług; parkingi są przepełnione i często nie odnowione  

Miasto Poznań 

Za dużo sygnalizacji świetlnych Miasto Poznań 

Za malo sciezek rowerowych boje sie jezdzic ulica  Miasto Poznań 

za malo stacji rowerow miejskich, jednak te co sa niepotrzebnie zabieraja miejsca 
parkingowe tworzac niepotrzebny konflikt 

Miasto Poznań 

za mała częstotliwość kursowania Miasto Poznań 

za małe uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej, często za mała częstotliwość kursów Miasto Poznań 

za mało biletomatów w tramwajach Miasto Poznań 

za mało dróg rowerowych; ciągłe remonty, które przeprowadzane są w jednym czasie co 
wprowadza ogromny chaos w mieście - bardzo częste zmiany rozkładów jazdy, co porwadzi 
do musu sprawdzania CODZIENNIE godzin odjazdów; 

Miasto Poznań 

Za mało miejsc parkingowych Miasto Poznań 

Za mało miejsc parkingowych. Za dużo polityki pro-rowerowej. Za mało szacunku dla osób 
korzystających z samochodów. Jeśli chcecie promować komunikację zbiorową, to najpierw 
zorganizujcie ją w taki sposób, aby zachęcała nie marketingiem, a jakością, punktualnością, 
szybkością przejazdów i dogodną siatką połączeń w różnych godzinach i w różne miejsca.  

Miasto Poznań 

za mało pociągów koleji na trasie POZNAŃ-BUK Miasto Poznań 

Za mało rowerów miejskich (ale dostrzegam poprawę). Zbyt częste objazdy... Generalnie 
gdyby nie jakdojade.pl nie wiedziałbym jak korzystać z komunikacji miejskiej. 

Miasto Poznań 

Za mało scieżek rowerowych  Zbyt malo interaktywnych tablic z rozkladem jazdy  NIE 
SKONCZONE REMONTY! 

Miasto Poznań 

za mało stacji rowerów miejskich, za mało i niespójna sieć ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

za mało ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

za mało ścieżek rowerowych i kontrapasów, za rzadko kursujące tramwaje i autobusy, 
konieczność wielu przesiadek do różnych tramwajów przy podróży z jednego końca miasta na 
drugi 

Miasto Poznań 

Za mało ścieżek rowerowych w newralgicznych miejscach. Wzdłuż Grochowskiej czy 
Hetmańskiej brak ścieżek lub ich fragmentaryczność. Zbyt rzadko kursująca komunikacja 
miejska. Jest zwykle zatłoczona i niestety przy kursach co 12 min., jeśli jakiś autobus 
wypadnie pasażerowie są w kropce. Brak zintegrowanego systemu biletowego z Tarnowem 
Podgórnym 

Miasto Poznań 

Za mało ułatwień dla komunikacji publicznej i rowerów. Zbyt duży ruch samochodowy w 
centrum. Mało dróg rowerowych. Kiepska siatka połączeń komunikacji miejskiej z peryferii.  

Miasto Poznań 

Za pół roku przeprowadzam się do Gminy Komorniki.Uważam, że autobus lini 710 z pętli 
Górczyn kursuje zdecydowanie zbyt rzadko. Moze warto byłoby pomyslec o wydłużeniu linii 
autobusu o nr 80? Lub po prostu zwiekszenia częstotliwości kursowania tego środka 
transportu. Przez wzgląd że lubię rower i w ten sposób przemięszczam się w miesiącach 
letnich zależałoby mi na zwięszeniu ilości stacji Poznańskiego Roweru Miejsckiego, a na 
pewno postawienia takiej stacji bliżej Junikowa (a może nawet na terenie gminy Komorniki w 
Plewiskach. Sadzę, ze wielu ludzi korzystałoby z tej formy komunikacji udajac się do Centrum 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Poznania czy choćby do oddalonej stacji Junikowo. Plewiska są wybierane najcześniej przez 
ludzi młodych, myślacych o założeniu czy powiekszeniu rodziny. Dzieci rosną i docelowo 
chciałaby miec możliwość swobodnego i szybkiego dostępu do dóbr kulturalno-
edukacyjnychj jaki daje na pewno Poznań. 

Za rzadka komunikacja nocna. Czemu dzienna jest do 23 a nie do polnocy jak w Wawie? Miasto Poznań 

Za rzadkie kursowanie autobusów i tramwajów, za mało możliwych połączeń, co powoduje 
konieczność przesiadek.  

Miasto Poznań 

za rzadkie kursy autobusów lub za krótkie pojazdy na niektórych trasach - TŁOK  za dużo 
jednoczesnych remontów w mieście 

Miasto Poznań 

za rzadko jeżdżące pojazdy komunikacji zbiorowej, brak priorytetu dla komunikacji zbiorowej, 
brak spójnej sieci dróg rowerowych 

Miasto Poznań 

Za rzadko jeżdżące tramwaje i autobusy, brak biletomatów we WSZYSTKICH tramwajach i 
autobusach (patrz: Wrocław), brak tablic z realnym czasem odjazdu (patrz: Wrocław), brak 
korzystnych cenowo ofert biletów. Nadmierna ilość sygnalizacji świetlnej - ruch jest 
płynniejszy, gdy nie ma sygnalizatorów (patrz: Most Teatralny, Kościuszki/Fredry, Al. 
Marcinkowskiego, okolice Kupca) 

Miasto Poznań 

Za rzadko jeżdżące tramwaje, często jeżdżą z 1 przystanku w 1 kierunku o podobnych 
godzinach.  Za częste zmiany rozkładów bez informacji o tym na przystankach. 

Miasto Poznań 

Za szczególnie poniżającą dla pieszych uważam konieczność wciśnięcia przycisku, aby 
włączyło się zielone światło. Przycisk powinien jedynie przyspieszać otrzymanie zielonego 
światła (jeśli pozwala na to stan ruchu), a nie w ogóle je warunkować! Inaczej mówiąc: jeśli 
samochody w danej chwili i tak nie mogą przejechać, to zielone światło dla pieszych powinno 
włączać się automatycznie! Obecnie często się zdarza, że muszę jako piesza czekać długo na 
skrzyżowaniu, bo zabrakło mi kilka kroków by w porę "poprosić" o zielone światło, które 
mogło by się automatycznie zapalić. Poza tym przyciski takie często się psują (wtedy w ogóle 
nie można się doczekać zielonego światła), a wiele z nich nie podświetla się po naciśnięciu i 
nie wiadomo, czy działają, czy nie. Bardzo proszę o rozwiązanie tego problemu, to znacznie 
ułatwiłoby życie pieszym. 

Miasto Poznań 

Zakorkowane ulice. Poza tym zakorkowane ulice. Szczególnie ul. Naramowicka, Lechicka. 
Spóźnienia autobusów w szczycie sięgają 20 minut albo nie przyjeżdżają w ogóle, bo na pętli 
kierowca uznaje, że lepiej mu poczekać i pojechać dopiero na swoją następną trasę. Najlepiej 
gdyby te autobusy w ogóle wtedy nie jechały, bo tylko powiększają te korki, a nie dają nic.  

Miasto Poznań 

zaniedbany rozpadający brudny tabor, zdewastowane chodniki, dziurawe ulice, zaniedbane 
tandetne wiaty ztm 

Miasto Poznań 

Zapaść sieci tramwajowej, która nie sięga do nowych dzielnic. Nadmierne natężenie ruchu 
samochodowego i zbyt duże prędkości. Brak pasów dla rowerów i ścieżek rowerowych. 
Strasznie długie czasy czekania pieszego na zielone na przystanku co widać szczególnie jak się 
porówna do używania transportu publicznego za granicami Polski. 

Miasto Poznań 

Zarządzanie i pomysły władz i osób odpowiedzialnych w zakresie ww -- Niekompetencja 
urzędników. 

Miasto Poznań 

zbyt częste remonty, które trwają zbyt długo Miasto Poznań 

Zbyt często zmieniające się trasy tramwajów i autobusów związane z objazdami. Niestety 
kiedyś było wiadomo, dokąd jedzie dany tramwaj, obecnie to jedna wielka niespodzianka, 
zwłaszcza dla osób korzystających z transportu publicznego od czasu do czasu.  

Miasto Poznań 

zbyt długi czas przejazdu transportem publicznym ze względu na nieoptymalne przesiadki Miasto Poznań 

zbyt długo ciągnące sie remonty ulic, towrowisk... Miasto Poznań 

Zbyt długo trwające remonty i prowadzenie kilku remontów w tym samym czasie.  Miasto Poznań 

Zbyt drogie bilety komunikacji miejskiej i zaniedbanie (brud) w pojazdach i na przystankach Miasto Poznań 

zbyt duze nastawienie na ulatwienia dla ruchu samochodowego, calkowity brak inwestycji w 
infrastrukture rowerowa w centrum miasta.  

Miasto Poznań 
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Zbyt duzo remontow w jednym czasie Miasto Poznań 

zbyt duża ilość jednoczesnych remontów Miasto Poznań 

zbyt duża ilość remontów prowadzonych naraz, trasy tramwajowe wyłączane na czas 
remontów (Kórnicka-Lecha, PST, Dąbrowskiego), zbyt mała częstotliwość kursowania 
(kursowanie w wakacje co 15 minut!), brak kultury kierowców (oczywiście niektórych!), 
ciągłe "afery" z wózkami, rowerzystami itd. (czyli niechęć do pasażerów), brak dostatecznej 
ilości ścieżek rowerowych = wszystko to powoduje duży udział transportu prywatnego w 
transporcie metropolii, a co za tym idzie niewydolność transportową w ogóle. Ludzie nie 
będą rezygnować z transportu prywatnego, bo nadal postrzega się transport publiczny jako 
usługę dla pariasu. A przecież korzystanie z transportu publicznego powinno być 
przedstawiane jako modne tak by zachęcić zwłaszcza młodych ludzi do nie rezygnowania z 
tego rodzaju transportu gdy dorastają. Oczywiście nie chodzi tu tylko o marketing, ale o to, 
żeby usługi komunikacyjne, które oferuje miasto były na wysokim poziomie. 

Miasto Poznań 

Zbyt duża ilość remontuów w tym samym czasie. Brak dodatkowego taboru w szytowych 
godzinach. 

Miasto Poznań 

Zbyt duża ilość sygnalizacji świetlnych lub ich nieodpowiednie działanie. Miasto Poznań 

Zbyt duża liczba znaków drogowych oraz częsty problem zasłaniania znaków przez drzewa. 
Działanie świateł - brak zielonej fali dla aut, zatrzymywanie się dla aut wyjeżdżających z ulic 
podporządkowanych (przykład ul Winogrady). 

Miasto Poznań 

Zbyt duże zagęszczenie aut i mieszkańcow w stosunku do ilosci i przepustowosci drog, 
pojazdow komunikacji miejskiej, w wyniku czego tworza sie ogromne korki. Bardzo zly stan 
nawierzchni drog, liczne dziury, które uszkadzają zawieszenia naszym aut. 

Miasto Poznań 

Zbyt dużo miejsca pozostawia się samochodom, a zbyt mało komunikacji zbiorowej, 
rowerom i pieszym. Widać pozytywne ruchy w tym zakresie, ale to nadal zdecydowanie za 
mało. 

Miasto Poznań 

Zbyt dużo remontów i zmian trasy, bardzo słaba komunikacja w ścisłym centrum Poznania - 
brak autobusów, np. żeby dotrzeć z Alei Niepodległości 4 na Młyńską, brak autobusów na 
Ratajczaka, Taczaka, więcej tramwajów na Wierzbięcice (lub dodatkowy autobus) niż na 
Górną Wildę 

Miasto Poznań 

Zbyt dużo remontów realizowanych w jednym czasie, co powoduje znaczne wydłużenie 
podróży, powstawanie korków i konieczność codziennego sprawdzania możliwości 
przejechania wybraną trasą (czy "coś się nie zmieniło"). 

Miasto Poznań 

Zbyt dużo remontów w tym samym czasie. Miasto Poznań 

Zbyt dużo samochodów w ścisłym centrum Poznania. Brak trzeciej ramy komunikacyjnej i 
niewydolność drugiej. Brak węzłów przesiadkowych na dojazdach do miasta. Wystarczyły by 
parkingi przy pętlach tramwajowych by znacznie ograniczyć ruch samochodowy w centrum. 
Był kiedyś taki pomysł, ale czemu jego realizacja trwa tyle lat? 

Miasto Poznań 

Zbyt dużo samochodów, problemy z parkowaniem, zatłoczone składy komunikacji miejskiej. 
Brak punktualności komunikacji miejskiej (rzadko zdarza się, aby np. autobus linii 91 czy 93 
jechał zgodnie z planem - nie wspomnę o sezonie zimowym, kiedy autobusy notorycznie się 
spóźniają bądź wypadają kursy).  

Miasto Poznań 

Zbyt krótkie trasy tramwajowe, autobusy dzienne kończą kursowania z pętli, zanim dotrą tam 
pasażerowie z ostatnich pociągów.  

Miasto Poznań 

Zbyt łatwa dostępność samochodem, brak panowania nad prędkością samochodów, bardzo 
mało infrastruktury rowerowej dobrej jakości 

Miasto Poznań 

zbyt mała częstość kursowania autobusów po między 6-7 rano zwłaszcza 71 zbyt długi odstęp 
po między autobusem o 6,18 a tym o 6.46  zwłaszcza gdy wypadnie z rozkładu 

Miasto Poznań 

Zbyt mała częstotliwosc, likwidacja autobusu linii A - brak bezposredniego połączenia między 
Ratajami centrum i Bukowską. 

Miasto Poznań 

zbyt mała częstotliwosć komunikacji na obrzeżach miasta Miasto Poznań 

Zbyt mała częstotliwość kursowania (szczególnie w weekendy - jeżeli miasto chce zachęcać Miasto Poznań 
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mieszkańców do podróżowania komunikacją, musi ona oferować dużo kursów, aby w 
momencie, gdy ucieknie jeden środek transportu, na który musimy się przesiąść, nie było 
konieczności długiego oczekiwania na następny), bardzo drogie bilety jednorazowe, niezbyt 
przemyślane trasy (trudno bez przesiadki z w centrum dojechać z jednego końca miasta w 
drugi np. z Ronda Śródka na Piątkowo - kiedyś istniała linia pestki, która dojeżdżała do 
Śródki). Kiepskie zsynchronizowanie np. dwa autobusy lub tramwaje jadące w podobnym 
kierunku odjeżdżają o podobnej porze, a później następuje dłuższa przerwa. A przede 
wszystkim - brak zsynchronizowania komunikacji miejskiej z podmiejską (przykład - Swarzędz) 
- konieczność zakupu dwóch biletów. W obrębie miasta i okolic (+- 30 km) powinien 
obowiązywać jeden bilet na wszystkie środki transportu, z koleją włącznie - bez tego nie ma 
co marzyć, że osoby dojeżdżające do Poznania do pracy zaczną wybierać komunikację 
miejską/podmiejską. Problemem jest też rażąca niefunkcjonalność dworca Poznań Główny: 
przede wszystkim brak ruchomych schodów lub ramp (polecam przykład rampy na dworcu w 
Gdyni - służy podróżnym z ciężkim bagażem, niepełnosprawnym, osobom z wózkami, a przy 
tym nie wymaga prądu, nie psuje się itp.) z i na każdy peron; brak sensownego, nie 
wymagającego pokonywania schodów i dużych odległości zejścia na perony i przystanek 
tramwajowy pomiędzy starym budynkiem, a Dworcem Zachodnim; konieczność 
przechodzenia przez galerię handlową (ruchome schody z słupkami na środku sic!) aby 
dotrzeć na Dworzec Autobusowy. Brak możliwości wysadzania pasażerów dowożonych na 
dworzec i odbierania ich (brak możliwości kilkuminutowego bezpłatnego postoju). Brak 
informacji wizualnej, która łatwo pokazywałaby, gdzie mieszczą się perony o danym numerze 
- na starym budynku dworca - zamiast reklamy korporacji taksówkarskiej, mogłaby 
znajdować sie informacja "peron 1,2,3 + strzałka w lewo" i "peron 4, 5, 6 + strzałka w prawo" 
- maleńka tablica przy peronie 1 nie wystarcza. Brak dużej tablicy informującej o odjazdach 
pociągów, z której można by dowiedzieć się z któego peronu odjeżdża dany pociąg bez 
konieczności wchodzenia do nowego budynku dworca - po raz kolejny, mała tablica przy 
peronie pierwszym jest niewidoczna. 

Zbyt mała częstotliwość kursowania, bardzo duża liczba robót drogowych Miasto Poznań 

Zbyt mała częstotliwość kursowania. Miasto Poznań 

Zbyt mała częstotliwość kursów komunikacji miejskiej, szczególnie wieczorami i w weekendy. 
Brak połączenia Piątkowa z dworcem PKP/PKS w nocy. Ostatnio stało się modne wypraszanie 
ludzi z rowerami (byłem świadkiem) z tramwajów zgodnie z widzimisię motorniczego, 
niestety ludzie zachowujący się głośno i agresywnie, pijący w pojazdach alkohol, śmierdzący 
żebracy nie są wypraszani. O przystanki PST nikt nie dba, cały czas są pomazanie kibolskimi 
tekstami i zabrudzone przez gołębie. ZDM rok walczył z ptakami, nie wiem ile środków to 
pochłonęło, ale efekt jest żaden. Ogólnie mam wrażenie, że komunikacja miejska jest 
traktowana jako środek transportu dla tych, co nie mogą sobie pozwolić na auto, a nie jakaś 
realna alternatywa dla samochodu. W tej chwili trwa psucie węzła Most Teatralny. 
Pasażerowie muszą biegać setki metrów pomiędzy coraz bardziej oddalonymi od siebie 
przystankami (tramwaje jadące górą w kierunku Ronda Kaponiera zatrzymują się w połowie 
drogi). Chcąc jechać w stronę Piątkowa trzeba czatować pomiędzy dwoma przystankami i po 
zauważeniu pierwszego pojazdu (góra albo dół) biec na właściwy przystanek. Otwarcie Ronda 
Kaponiera tylko pogorszy sytuację (nieczynną drogą, którą można biegać pomiędzy 
przystankami zaczną jeździć auta). Jeśli chodzi o Metropolie to mam kolegę w Plewiskach, 
najłatwiej dostać się tam pieszo ze stacji Junikowo (a w weekendy czasami Budziszyńska). 

Miasto Poznań 

Zbyt mała częstotliwość połączeń, częste zmiany rozkładu, nieprzemyślane remonty 
odcinające tysiące ludzi od wygodnego transportu, niedziałające światła lub faworyzujace 
ruch samochodów, niespojna komunikacja graficzna 

Miasto Poznań 

Zbyt mała ilość nowych tramwajów, które są należymy sposobem transportu w poznaniu Miasto Poznań 

Zbyt mała ilość parkingów a szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Zbyt wąskie zatłoczone 
jezdnie a puste i szerokie chodniki. Mam wrażenie jakby Poznań ciągle był w latach 70 XX 
wieku. 

Miasto Poznań 
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zbyt mała liczba wydzielonych bus pasów oraz torowisk tramwajowych w centrum Poznania 
przez co komunikacja zbiorowa stoi w korkach  

Miasto Poznań 

Zbyt mało niskopodłogowych tramwajów i szynobusów. W weekendy zbyt rzadko kursuje 
komunikacja miejska na obrzeżach Poznania. Zbyt mało ścieżek rowerowych; nagłe urywanie 
się ścieżek rowerowych; nierozumienie przez kierowców i niektórych rowerzystów czym 
różni się ścieżka rowerowa od kontrapasu rowerowego i jak należy korzystać z kontrapasu; 
zastawianie ścieżek rowerowych i kontrapasów przez parkujące samochody (również te 
dostawcze zatrzymujące się tylko w czasie za i wyładunku); parkowanie samochodów na 
chodnikach; palenie papierosów na przystankach autobusowych i tramwajowych 

Miasto Poznań 

Zbyt mało patroli wyłapujących niebezpiecznych kierowców, zbyt mała widoczność policji, 
nagminne parkowanie na pasach ruchu widoczne w całym miescie (np kolejowa, grochowska, 
górna wilda -  gdzie straż miejska?), notoryczne parkowanie bezpośrednio przed pasami dla 
pieszych (powodując ich zasłoniecie, czesto robią to samochody dostawcze). 

Miasto Poznań 

Zbyt mało ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Zbyt mało ścieżek rowerowych i buspasów, parkingów buforowych przy pętlach 
tramwajowych i dworcach autobusowych. Brak preferencyjnych biletów dla kierowców 
spoza Poznania, którzy pozostawią auto na parkingu buforowym przy pętlach. Istniejące 
ścieżki rowerowe są zaprojektowane chaotycznie, są niskiej jakości (wysokie krawężniki na 
ścieżce rowerowej-?!) do tego są tak wytyczone, że wymagają od rowerzystów ekstremalnej 
cierpliwości, ciągłego zmieniania stron drogi i często bardziej utrudniają niż ułatwiają 
poruszanie się po mieście. 

Miasto Poznań 

zbyt mało ścieżek rowerowych, gdy są remonty komunikacyjne zmiany są na gorsze (mniej 
linii lub kiepskie objazdy)  mało informatorów ITS 

Miasto Poznań 

Zbyt mało ścieżek rowerowych, na skrzyżowaniach są dziury przy szynach tramwajowych, 
brak możliwości przejazdu rowerem. 

Miasto Poznań 

zbyt mało ścieżek rowerowych, pasów dla rowerów wyznaczonych z jezdni Miasto Poznań 

Zbyt mało ścieżek rowerowych, zbyt długie oczekiwanie na zielone światło dla pieszych i 
rowerzystów (zwłaszcza Małe Garbary i ul. Solna) 

Miasto Poznań 

Zbyt mało wydzielonych dróg rowerowych na głównych arteriach, brak stref tempo 30 i 
kontrapasów w śródmieściu. 

Miasto Poznań 

Zbyt mały dostęp do kupna biletów w komunikacji miejskiej oraz na terenie miasta. Miasto Poznań 

zbyt przestarzałe autobusy w Poznaniu Miasto Poznań 

Zbyt rozległe, niewygodne węzły przesiadkowe autobusowo-tramwajowe (szczególnie Rondo 
Śródka i Rondo Rataje). 

Miasto Poznań 

Zbyt rzadko jeżdżące tramwaje i autobusy (co 10 minut a nie co 12 czy 15 - w wakacje też 
trzeba dojechać do pracy); zbyt późno pojawiające się informacje o remontach i związanych z 
nimi objazdach; brak uwzględniania zdania mieszkańców/osób korzystających z transportu 
publicznego w planowaniu tras objazdów; 

Miasto Poznań 

Zbyt słabo rozbudowana sieć tramwajowa, niektóre linie autobusowe kursują zbyt rzadko, 
zbyt długie remonty, bardzo słabo skomunikowane i zintegrowane podpoznańskie gminy 

Miasto Poznań 

Zbyt uboga sieć tramwajowa  Miasto Poznań 

Zbyt wiele jednoczesnych remontów, brak kontroli nad ruchem oraz uprzywilejowanie 
transportu publicznego względem samochodów.  

Miasto Poznań 

Zbyt wiele miejsc parkingowych poza SPP i poza ewidencją UMP, co powoduje, że do 
Poznania wjeżdża zdecydowanie zbyt wiele pojazdów. Wynika to też ze złych przepisów 
("braki w oznakowaniu pionowym lub poziomym, sprzeczność oznaczeń itd.) i fatalnego 
działania Straży Miejskiej oraz Policji, które niedostatecznie piętnują przejawy 
nieprawidłowego parkowania i generalnie przymykają oko nielegalne parkowanie. Fatalną 
decyzją było również zezwolenie na budowanie parkingów przy PCC, dzikie parkingi np. przy 
ul. Niskiej, Cichej itd.  Zbyt mało stref uspokojonego ruchu, przede wszystkim Stref Tempo 
30.   Zbyt mało dróg rowerowych, a istniejące są bardzo często w fatalnym stanie 

Miasto Poznań 
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technicznym. Koszta betonowa już dawno powinna zniknąć i zostać zastąpiona nawierzchnią 
bitumiczną. Brak integracji dróg rowerowych.   Sygnalizacja świetlna ustawiona pod 
kierujących samochodami. Na części dużych skrzyżowań można pół życia stracić objeżdżając 
je rowerem lub obchodząc pieszo.  Opóźnienia we wdrażaniu Kolei Metropolitalnej.   Zbyt 
niska częstotliwość kursowania transportu publicznego.  Idiotyczna przebudowa ul. 
Roosevelta i Kaponiery - samochodowa pustynia rodem z lat 70. XX w., a nie nowoczesne 
planowanie zgodne ze zrównoważonym rozwojem.  Decyzja o pozwoleniu na budowę 
centrum handlowego Posnania i rozbudowa infrastruktury drogowej w jej otoczeniu.  Fatalny 
dworzec główny - przybudówka do galerii handlowej. Skandal !!   Infrastruktura dojazdowa 
do dworca zdecydowanie na wyrost - indukuje ruch zamiast go ograniczać. 

Zbyt wiele nieprzemyślanych remontów na terenie Poznania, zbyt częste zmiany w 
komunikacji miejskiej, rzadkie kursy autobusów podmiejskich zwłaszcza w weekendy i święta, 
brak transportu publicznego do mniejszych miejscowości 

Miasto Poznań 

Zbyt wiele skrzyżowań ze światłami.   Cykle świateł ustawione pod ruch samochodowy a nie 
pieszy, np. przejście dla pieszych na alei Króla Przemysła II (przy Wujka), gdzie przy 
minimalnym ruch samochodów zwykle  trzeba czekać osobno na zielone światło dla każdej z 
jezdni alei.   Zbyt krótkie cykle z zielonym światłem dla pieszych. Ludzie starsi lub 
niepełnosprawni często nie mają szans przejść przez przejście zanim zapali się czerwone 
światło 

Miasto Poznań 

zbyt wysoka cena biletów w stusunku do częstotliwości puszczania tramwajó i autobusów Miasto Poznań 

Zbyt wysoka cena biletu w stosunku do jakości usługi. Rosnąca liczba przepisów związanych z 
bezpieczeństwem, która ogranicza swobodę podróżowania (np. pasy na rowery, wózki itp.). 
Zbyt duża liczba tramwajów, a zbyt mała autobusów (autobus jest bardziej mobilny i nie 
toruje całej trasy w przypadku awarii). 

Miasto Poznań 

Zbyt wysokie ceny transportu miejskiego MPK w stosunku do samochodu. Brak szybkiego 
skomunikowana z gminami ościennymi. Przejazd np. ze Swarzędza na Junikowo trwa ok 2 h, a 
samochodem 40 min. Cena porównywalna, komfort na korzyść samochodu.   

Miasto Poznań 

Zbytnie uprzywilejowanie samochodów na terenie miasta; zbyt długi czas oczekiwania na 
przejściach dla pieszych; zbędne światła na przejściach dla pieszych w centrum oraz w 
dzielnicach Jeżyce/Wilda/Łazarz; fatalny poziom czystości w tramwajach (w odróżnieniu od 
autobusów) i na przystankach; brak modernizacji przystanków na PST oraz nierozwiązany 
wciąż problem gołębi; brak postępów w zakresie wyłączania z ruchu ulic na Starym Mieście i 
w okolicy; dopuszczanie do parkowania samochodów na chodnikach i w miejscach 
niedozwolonych - zwłaszcza w obrębie Placu Wolności, mimo parkingu podziemnego. 

Miasto Poznań 

Zbytnie uprzywilejowanie transportu samochodowego. Miasto jest poszatkowane 
autostradami - św. Marcin, Głogowska, Dąbrowskiego, Al. Niepodłegłości, Solna, Most 
Dworcowy - przejście na drugą stronę każdej z tych ulic jest czasochłonne, czasami 
niebezpieczne, a na pewno bardzo niewygodne dla pieszych i rowerzystów. Sygnalizacja 
świetlna jest ustawiona pod samochody a nie pieszych i komunikację publiczną (Bałtyk, Most 
Dworcowy).  W mieście powinno być wiecej ścieżek rowerowych, ale przede wszystkim - stref 
z ograniczonym ruchem samochodowym! Deptak na ul. Dąbrowskiego tuż przy Moście 
Teatralnym, strefa tempo 30 na jezyckich uliczkach, udostępnienie jednej strony Mostu 
Dworcowego dla ruchu rowerowego (przy naprawie chodnika!) to moim zdaniem 
najpilniejsze kwestie do rozwiązania. 

Miasto Poznań 

Zbyw wysoka i nieuzasadniona przepustowość dróg (Krzywoustego, Dąbrowskiego) 
zachęcająca do przeprowadzek poza Poznań (suburbanizacja), trasy dzielące dzielnice i 
wydłużające czas podróży poprzecznych, zła lokalizacja S5, która nie stanowi obwodnicy i 
wymusza budowanie dodatkowej drogi obwodowej. 

Miasto Poznań 

Zdecydowanie punktualność komunikacji miejskiej pozostawia wiele do życzenia. Miasto Poznań 

Zdecydowanie za mała ilość infrastruktury rowerowej, brak wydzielenia torowisk oraz 
buspasów, brak parkingów P+R, przyzwolenie na zastawianie ścieżek rowerowych oraz 
chodników przez parkujące samochody, zbyt duża ilość samochodów w centrum. 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

Zdecydowanie zbyt mało buspasów! Prowadzi to do ogromnych opóźnień. Miasto Poznań 

Zdecydowanie zbyt wielkie nasycenie miasta samochodami osobowymi, zastawione chodniki 
i trawniki, nagminne przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców. 

Miasto Poznań 

Zielone światło zapalajace sie na żadanie - powinny być tylko tam gdzie jest mały ruch ludzi, a 
nie odwrotnie. Nie rozumiem potrzeby instalowania przycisków w miejscach gdzie wiadomo, 
że dużo ludzi czeka na przejście. Dodatkowo światła powinny być lepiej zsynchronizowane. 

Miasto Poznań 

Zly stan torowisk, brak inteligentnych sygnalizacji swietlnych Miasto Poznań 

Zła sygnalizacja dal samochodów, częste potrącenia pieszych i rowrzystów Miasto Poznań 

złe planowanie i nadzorowanie remontów Miasto Poznań 

Złe skomunikowanie Naramowic z resztą Poznania - dojazd komunikacją miejską do pracy z 
Naramowic zajmuje mi 3 razy więcej czasu (około godziny poza szczytem komunikacyjnym, 
włączając w to minimalny czas potrzebny na dojście do przystanku i minimalny czas czekania 
na przesiadkę) niż samochodem (około 20 minut poza szczytem komunikacyjnym); autobusy i 
tramwaje powinny poruszać się po wydzielonych pasach/torowiskach wszędzie gdzie jest to 
technicznie możliwe; zbyt długi czas oczekiwania na przesiadkę podczas korzystania z 
transportu publicznego, szczegónie na dworcach autobusowych; pomimo coraz lepszej 
infrastruktury rowerowej, wciąż jest wiele możliwości jej usprawnienia (w szczególności 
więcej ścieżek rowerowych bez kolizji z ruchem samochodowym poza centrum miasta - ma 
to wpływ na bezpieczeństwo i czas przejechania zamierzonej trasy); ścieżki rowerowe 
prowadzone wzdłuż chodników powinny być fizycznie oddzielone od nich (np. obniżony 
poziom względem chodnika, co jest bardzo częstym i skutecznym rozwiązaniem stosowanym 
np. w Holandii); przepisy ruchu drogowego powinny być egzekwowane wobec rowerzystów 
(przejeżdżanie na czerwonym świetle, jazda po jezdni wzdłuż istniejącej wydzielonej ścieżki 
rowerowej, wymuszanie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu na jezdni, jazda pod 
prąd i wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach w obszarach o mniejszym natężeniu 
ruchu, np. na uliczkach osiedlowych), co powinno wpłynąć na bezpieczeństwo i usprawnienie 
ruchu; 

Miasto Poznań 

złe skomunikowanie, zbyt miałkie podejście do dowozów do PST z okolicznych osiedli, brak 
przystanków wiedeńskich Wilda / Dębiec, ZA DUŻO DRÓG ROWEROWYCH 

Miasto Poznań 

zły stan chodników, zły stan dróg, niewystarczające wykorzystanie sieci kolejowej w Poznaniu 
i przyległościach, ceny biletów 

Miasto Poznań 

zły stan torowisk tramwajowych, niska średnia prędkość tramwajów (szczególnie w centrum), 
punktualność 

Miasto Poznań 

Zły stan ulic, GIGANTYCZNE KORKI Miasto Poznań 

zmiana rozkładu jazdy w okresie letnim - ludzie nie mają dwumiesięcznych wakacji i nadal 
muszą dojeżdżać do pracy; motorniczy mają problem z przepuszczaniem pieszych na 
przejściach i czasami mam wrażenie że zapominają, że wiozą pasażerów bo jadą bardzo 
szybko a potem przed przystankiem ostro hamują; przystanki na żądanie - czasami kierowcy 
nie zatrzymują się pomimo sygnalizowania przez pasażera i czy w niektórych miejscach nie 
warto się zastanowić nad zmianą statusu przystanku na "normalny" np. przystanek 
Rumiankowa w Umultowie (67,911), dużo ludzi korzysta z tego przystanku, także dzieci 
jeżdżą do pobliskiej szkoły a zdarzyło się kilka sytuacji, że autobus nie zatrzymał się na 
przystanku.  

Miasto Poznań 

Zupełny brak  logiki w wytyczaniu ścieżek rowerowych, płynna jazda jest nie możliwa. Ścieżki 
zaczynają i kończą się w absurdalnych miejscach, w których miejscami specjalnie czatuje straż 
miejska z mandatami. Dziurawe pobocza miejscami zmuszają do niebezpiecznych 
manewrów, ustawienia sygnalizacji świetlnej w miejscach, które tego nie wymagają (np. 
galeria mm) 

Miasto Poznań 

Źle organizowane, trwające latami  remonty, bezmyślne remontowanie równocześnie 
alternatywnych tras przejazdu, silne przeciążenie środków komunikacji w porannym i 
popołudniowym szczycie komunikacyjnym, częste zmiany tras. Za mało ścieżek rowerowych i 

Miasto Poznań 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

brak połączeń pomiędzy istniejącymi fragmentami 

Źle ustawione sygnalizacje świetlne przede wszystkim, zarówno dla ruchu samochodowego 
jak i dla pieszych- za długie odstępy czasowe, brak tzw. zielonych fal na głównych ulicach 
poznania (z wyjątkiem Hetmańskiej). 

Miasto Poznań 

źle zsynchronizwane połaczenia na przystankach przesiadkowych, zbyt mała częstotliwośc 
połączeń, punktualność 

Miasto Poznań 

Autobusy podmiejskie winny dojeżdżać do Centrum Miasta np. dworca PKP czy 
autobusowego, a nie jak w przypadku Puszczykowa do Dębca. 

Miasto 
Puszczykowo 

Bardzo słaba siatka połączeń nocnych do gmin podmiejskich, brak bezpośrednich połączeń 
do sąsiadujących gmin - tworzenie węzła przesiadkowego w samym Poznaniu przy braku 
połączeń pomiędzy większością sąsiadujących gmin np. Stęszew - Mosina-Puszczykowo-
Kórnik 

Miasto 
Puszczykowo 

Brak autobusów nocnych i wczesnorannych a takze późnowieczornych w Puszczykowie i 
Mosinie, za rzadkie kursowanie komunikacji w Puszczykowie (1 autobus co godzinę lub 
rzadziej, podobnie pociągi), duża ilość pociągów nie zatrzymuje się na stacji Puszczykowo, a 
zatrzymuje się w Puszczykówku. Zatrzymanie się pociągu i wysadzenie pasażerów to kwestia 
1 minuty, a znacznie ułatwiłoby życie mieszkańcom.  

Miasto 
Puszczykowo 

Brak ciągłości dróg dla rowerów, częste remonty ulic blokujące miasto, remonty torów 
powodujące zmiany tras, objazdy. 

Miasto 
Puszczykowo 

Brak parkingów dla samochodów przy dworcu w Puszczykowie i Puszczykówku. Brak 
przechowali na rowery przy dworcu w Poznaniu. Małą ilość pociągów i autobusów do 
Puszczykowa  

Miasto 
Puszczykowo 

Brak sieci i infrastruktury dla transportu ekologicznego, elektrycznego - stacje ładowania dla 
pojazdów (samochodów, skuterów, "papamobilów", rowerów czy nawet hulajnóg) + 
wskazana byłaby wypożyczalnia, aby osoby, które nie potrzebują samochodu, na co dzień (i 
zajmują miejsce parkingowe) mogli raz na jakiś czas sobie wypożyczyć samochód albo mieć 
abonament.   Takie rozwiązania powinny być zastosowane, w szczególności przy osiedlach 
(nowych, obecnych) oraz przy parkach przedsiębiorczości (PPTP Dębiec, PPNT UAM). 

Miasto 
Puszczykowo 

Drogie bilety okresowe zwłaszcza dla osób spoza Poznania (strefa C) mało połączeń 
kolejowych na linii Leszno - Poznań Jest to najszybsze połączenie np. dla Puszczykowa Mosiny 
i innych miejscowości na tej linii. Brak dobrze skomunikowanych połączeń lokalnych. Jest na 
przykład bezpłatna komunikacja w Puszczykowie, ale jest zła. Nie działa wieczorem ani w 
weekendy, nie czeka ani chwili.  

Miasto 
Puszczykowo 

Łamanie przepisów ruchu drogowego i głupotę kierowców 
Miasto 
Puszczykowo 

Niepunktualność transportu publicznego, brak wiaduktów nad przejazdami kolejowymi. 
Miasto 
Puszczykowo 

Nieskoordynowane godziny przejazdu autobusów dwóch przewoźników. Za mała liczba 
kursów, szczególnie w weekendy. Brak transportu nocnego poza Luboń. 

Miasto 
Puszczykowo 

Niska częstotliwość kursowania autobusów oraz pociągów podmiejskich, częste i niekiedy 
znaczące opóźnienia pociągów  

Miasto 
Puszczykowo 

Równoczesne utrudnienia na wszystkich drogach dojazdowych z jednego kierunku ; brak 
parkingów na wjazdach do miasta od strony pd 

Miasto 
Puszczykowo 

STAN NAWIERZCHNI DRÓG 
Miasto 
Puszczykowo 

Transport na terenie Metropolii to jeden wielki problem. Mieszkam w Puszczykowie i nie 
mam żadnego nocnego busa. Wszystko dojeżdża tylko na Dębiec, więc podróż do centrum 
zajmuje w najlepszym wypadku godzinę. Osobiscie dojeżdżam pkp na Główny i stamtąd PST 
na Os. Sobieskiego - dolna trasa PST wciąż zamknięta, co powoduje, ze podróż z 12 minut 
wydłuża się do nawet 25 minut "górą"! Na żaden z pociagów, na które zawsze spokojnie 
zdążę nie daję rady dotrzeć na czas. Kpina. Kursowanie - zbyt rzadko. Biletomaty - śmiech na 
sali. Biletomaty powinny być na przystankach, a nie jak przy Pólwiejskiej na chodniku i głupi 

Miasto 
Puszczykowo 
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Proszę wskazać jakie Pani/Pan widzi problemy dotyczące stanu istniejącego w zakresie 
transportu, komunikacji i mobilności na terenie Metropolii Poznań 

Miejsce 

turysta czy nawet ja, która dzień w dzień przyjeżdża do Poznania, szuka biletomatu.  

Zbyt mała częstotliwość kursowania autobusów ( Puszczczykowo - raz na godzinę, brak 
autobusów nocnych) 

Miasto 
Puszczykowo 

Zbyt mała częstotliwość połączeń kolejowych w obrębie Metropolii.  Autobusy stojące w 
korkach z samochodami, mało buspasów. Tramaje stojące w korku z samochodwami np. 
wzdłuż ul 28 czerwca. 

Miasto 
Puszczykowo 

Zbyt mała ilość i częstotliwość kursowania autobusów podmiejskich. Na trasie Puszczykowo-
Poznań kursują dwie linie autobusowe MPK 651 oraz Eko Rondo. Ich rozkłady jazdy nakładają 
się na siebie. W rezultacie częstotliwość połączeń (niezależnie od linii) to kurs co godzinę. 
Autobusy dojeżdżają tylko do Dębca. Warto stworzyć połączenie Puszczykowa z innymi 
częściami Poznania, np. Ratajami, skąd dojazd do centrum jest szybszy niż z Dębca. 

Miasto 
Puszczykowo 

Zbyt mało przejść z sygnalizacją świetlną 
Miasto 
Puszczykowo 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu internetowego lipiec/sierpień 2016 
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ZAŁĄCZNIK 8 

Pytanie 17 z Ankiety dla mieszkańców PZMM 

Tabela 4 Inne kierunki zmian komunikacji i mobilności w dziedzinie efektywnego transportu 

Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

aplikacja mobilna umozliwiająca śledzenie opóźnień kolejowo autobusowych w jednym 
miejscu, najlepiej połączona z pociągami dalekobieżnymi wraz z wyszukiwrką połączeń; 
przykład czeskiego IDOS zintegrowanie taryfy przewozowej w regionie w ramah komunikacji 
autobusowo- kolejowej 

Gmina 
Czerwonak 

Budowa buspasow na trasach autobusow Zwiększenie częstotliwości kursowania, 
poprowadzenie linii tramwajowej do Kozieglow 

Gmina 
Czerwonak 

Budowa nowych linii tramwajowych Zielona fala. Synchronizacja świateł. 
Gmina 
Czerwonak 

Budowa północno-wschodniej obwodncy Poznania z mostem nad Wartą Połączenie węzła 
Poznań Wschód z siecią tramwajową 

Gmina 
Czerwonak 

budowa sieci szybkiej komunikacji (szybki tramwaj lub metro) 
Gmina 
Czerwonak 

budowa szybkiego tramwaju w aglomeracji  budowa III ramy komunkacyjnej 
Gmina 
Czerwonak 

dążenie do obniżania kosztu przejazdu komunikacja publiczną synchronizacja rozkładów 
jazdy i zwiększenie częstotliwości kursów 

Gmina 
Czerwonak 

jak najczęstsze kursowanie pociągów na terenie aglomeracji bilety typu "elektroniczna 
portmonetka" 

Gmina 
Czerwonak 

Mała i duża rama/obwodnica komunikacyjna. Nowa inwestycja/remont ul. Obornickiej i 
Naramowickiej. 

Gmina 
Czerwonak 

możliwość przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle na własną odpowiedzialność 
bez karania mandatem ( stanie na czerwonym świetle podczas gdy nie jedzie żaden pojazd 
jest stratą czasu, czasem kilka minut na jednym przejściu) 

Gmina 
Czerwonak 

Nocne autobusy podmiejskie 
Gmina 
Czerwonak 

przedłużenie linii 911 do Promnic Synchronizacja rozkładów jazdy lini 348 z 911 i 312 Tak by  
można przesiąść się w Biedrusku oraz z 348 by można jechać też do Owińsk i 
schynchonizować linię 348 z 312, a nie dostosowywać autobusów linii 348 wyłącznie pod 
mieszkańcó Murowanej Gośliny 

Gmina 
Czerwonak 

Rozbudowa sieci dojazdów do miejscowości podmiejskich tam gdzie jest ona znikoma lub 
żadna (np. gmina Kiszkowo) Zwiększenie liczby połączeń kolejowych w strefie podmiejskiej 
(zwłaszcza w weekendy i porze nocnej) 

Gmina 
Czerwonak 

tańsze bilety kolej i MPK lepsze połączenia z gmin ościennych do Poznania (przystanki, 
częstotliwość kursów) 

Gmina 
Czerwonak 

tańszy bilet miesieczny więcej połączeń autobusowych do Czerwonaka 
Gmina 
Czerwonak 

Tramwaj na Naramowice Tramwaj wodny 
Gmina 
Czerwonak 

Tramwaje do Lubonia, Koziegłów Wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe 
Gmina 
Czerwonak 

Transport szynowy do Koziegłów Przyglądać się niemieckim rozwiązaniom. Nie odkrywać 
Ameryki One są dobre, a dla nas zbliżone kulturowo 

Gmina 
Czerwonak 

Udrożnienie trasy Czerwonak-Poznań Wjazd do Piznania z Rondo Rataje 
Gmina 
Czerwonak 

większę zintegrowanie z liniami podmiejskimi 
Gmina 
Czerwonak 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

większę zintegrowanie z liniami podmiejskimi 
Gmina 
Czerwonak 

Zadbanie o czystość w komunikacji miejskiej Większa kultura kierowców 
Gmina 
Czerwonak 

zdjęcie barier i podziałów -Poznań (snobizm) i Powiat (zaściankowość) budoewanie 
wielopasmowych i bezkolizyjnych wylotów z Poznania i podpoznańskich gmin 

Gmina 
Czerwonak 

Zintegrowanie PKS Poznań z taryfą ZTM Uruchomienie kursów przez cały tydzień w każdej 
miejscowości powiatu. 

Gmina 
Czerwonak 

zniesienie stref biletowych 
Gmina 
Czerwonak 

zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów w weekendy na terenie Gminy Czerwonak 
Gmina 
Czerwonak 

Zwiększenie ilości kursów na liniach podmiejskich Otwarcie zamkniętych dworców 
kolejowych np. Poznań  Wschód 

Gmina 
Czerwonak 

Żeby trawanie nie jechały jeden za drugi a potem 10 minut przerwy 
Gmina 
Czerwonak 

wiadukt nad torami na Plewiskach tramwaj na Naramowice Gmina Dopiewo 

autobusy z przednim zderzakiem do przewożenia 3 rowerów bez dodatkowej opłaty 
publiczny parking rowerowy w centrum, gdzie rowery przyjmowane i wydawane byłby na 
zasadzie numerków z szatni przez obsługę, a przechowywane w boksach 

Gmina Dopiewo 

Budowa sciezek rowerowych w gminie Dopiewo Rozbudowa sieci polaczen komunikacji 
miejskiej 

Gmina Dopiewo 

budowa zintegrowanych węzła przesiadkowego Junikowo/Plewiska bodowa drogi rowerowej 
Poznań/Wysogotowo wdłuż ul. Bukowskiej; budowa drogi rowerowej Skórzewo - Dąbrówka 

Gmina Dopiewo 

budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych lub przystankach 
tramwajowych/ autobusowych Tańsze bilety 

Gmina Dopiewo 

ciągłość ścieżek rowerowych z miejscowości podmiejskich w kierunku Poznania bezpośrednia 
komunikacja autobusowa między gminami, np. Skórzewo - Plewiska, czy Skórzewo - 
Przeźmierowo 

Gmina Dopiewo 

częstsze kursowanie w terenach podmiejskich o dużej ilości mieszkańców (Gmina Dopiewo) 
zróżnicowanie godzin kursowania na terenach podmiejskich (np. dwie linie kursujące 
naprzemian, a nie o tej samej godzinie, jak ma to miejsce w gminie Dopiewo) 

Gmina Dopiewo 

dodatkowe linie podmiejskie natychmiastowe wprowadzanie kolei metrpolitalnej Gmina Dopiewo 

Jak najłatwiejsza możliwość korzystania z komunikacji przez mieszkańców przyległych do 
Poznania miejscowości. Budowa wiaduktów lub tuneli w miejscach skrzyżowań z torami 
kolejowymi. 

Gmina Dopiewo 

kolej metropolitalna od razu choćby na raty więcej połączeń podmiejskich Gmina Dopiewo 

Kolej metropolitalna sięgająca do stolic sąsiednich powiatów Wydzielenie torowiska na 
dąbrowskiego, grunwaldzkiej i 28 Czerwca 

Gmina Dopiewo 

Kolej podmiejska kursująca podobnie jak SKM w Trójmieście Ścieżki rowerowe umożliwiające 
dojazd z okolicznych miejscowości. 

Gmina Dopiewo 

Nowe linie tramwajowe np w kierunku Plewisk czy Naramowic. Wiadukt dla ruchu 
samochodowego i tramwajowego nad linią kolejową w Plewiskach. 

Gmina Dopiewo 

otwarcie darmowych parkingów park and ride zwiększenie częstotliowści kursowania 
autobusów podmiejskich 

Gmina Dopiewo 

Połączenia między gminami np. Dopiewo / Tarnowo Podg / Komorniki Gmina Dopiewo 

Propagowanie korzystania z transportu miejskiego Obniżenie cen biletów dla osób mniej 
zarabiających 

Gmina Dopiewo 

Rozbudowa sieci połączeń i synchronizacja rozkładów jazdy. Gmina Dopiewo 

scieżki rowerowe - usunięcie "dziur" które wymagaja korzystania z jedzni Edukacja z tego jak Gmina Dopiewo 
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mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

korzystać ze ścieżek - ściezka jednokierunkowa ul Bukowska 

scieżki rowerowe - usunięcie "dziur" które wymagaja korzystania z jedzni Edukacja z tego jak 
korzystać ze ścieżek - ściezka jednokierunkowa ul Bukowska 

Gmina Dopiewo 

Szersze podłączenie mieszkańców Skórzewa do komunikacji miejskiej Gmina Dopiewo 

ścieżki rowerowe do miejscowości poza Poznaniem Gmina Dopiewo 

takie planowanie remontów dróg by istniały drogi alternatywne (nie remontowanie 
wszystkiego na raz) scieżki rowerowe nie tylko w mieście ale również łączące pobliskie 
miejscowości z miastem Poznań 

Gmina Dopiewo 

Wiaduk na ul Grunwaldzkiej wraz z nową drogą wzdłuż torów od Palędzia zmiana konzepcji 
ruchu dla przejazdu kolejowego w Palędziu 

Gmina Dopiewo 

wiadukt nad ul. Grunwaldzką Centrum przesiadkowe przy stacji kolejowej Poznań JUnikowo Gmina Dopiewo 

Wprowadzenie aplikacji związanej z systemem informacji, która na bieżąco - nie jak 
dotychczas, z godzinnym opóźnieniem - informowałaby o interesującej nas komunikacji. 
Naprawienie dróg - to przede wszystkim - bo proszę mi wyjaśnić jakim cudem droga na 
Kolejowej, w Plewiskach, na fragmencie przy stacji kontroli pojazdów, od kilkudziesięciu lat 
jest niezniszczona? A Polacy teraz nie potrafią zainwestować w DOBRY asfalt? 

Gmina Dopiewo 

wyposażenie wszystkich pojazdów w sprawną klimatyzację zastąpienie busików, małymi 
niskopodłogowymi autobusami, do których można wsiąść np. z wózkiem dziecięcym lub na 
wózku inwalidzkim 

Gmina Dopiewo 

Zintegrowany węzęł kolej-tramwaj junikowo Gmina Dopiewo 

zmiana stref dla biletów miesięcznych PALĘDZIE/DĄBRÓWKA NA B Gmina Dopiewo 

zmniejszenie cen biletów  poprawa jakości komunkacji,nowe pojazdy i umozliwienie 
wsiadanie z rowerem 

Gmina Dopiewo 

Jeden bilet metropolitalny Jeden i tańszy transport metropolitalny 
Gmina 
Kleszczewo 

Obniżenie cen biletów 
Gmina 
Kleszczewo 

Osobne buspasy - likwidacja korkow Osobno wydzielone i oznakowane sciezki rowerowe, ale 
pod warunkiem karania tych rowerzystow, ktorzy jada rownolegle jezdnia mimo obecnej 
sciezki, co dzis jest nagminne 

Gmina 
Kleszczewo 

przedłużenie linii 54 w kierunku Tulec tak aby  w godzinach gdy autobus komunikacj 
Kleszczewo jezdzi rzadko mogło być lepsze połączenie z Poznaniem - 

Gmina 
Kleszczewo 

tramwaj na szczepankowo przystanek tramwajowy  na os. Przemysława 
Gmina 
Kleszczewo 

Wprowadzenie do rozkładu jazdy małych busów, przez co mogłyby one jeździć częściej i  nie 
byłyby puste Wprowadzenie busów do komunikacji między miejscowościami gminy, 
zapewniających dojazd do szkoły. 

Gmina 
Kleszczewo 

Wspólny bilet (Mpk w gminach pod poznańskich) Parkingi przesiadkowe pod poznaniem 
(zostaw auto pojedź tramwajem) 

Gmina 
Kleszczewo 

Wykorzystanie rzeki Warty w komunikacji publicznej Wprowadzenie tańszych biletów dla 
Honorowych Dawców Krwi 

Gmina 
Kleszczewo 

bardziej rozbudowane komunikacja kolejowa, więcej stacji w Poznaniu więcej zjazdów z 
autostradowej obwodnicy Poznania, tj. na wysokości ul. Ożarowskiej zrobić kolejny zjazd z 
dopuszczpną możliwością zjazdu samochodów do 3,5t odciązyło to by bardzo mocno ul. 
Hetmańską, Królowej Jadwigi czy też Starółęcką 

Gmina 
Komorniki 

BEZPIECZNE parkingi P+R przy stacjach Kolei Wielkopolskich i Kolei Regionalnych budowa 
systemu ścieżek rowerowych (również z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami), aby promować 
zdrowy/ekologiczny tryb życia. Każdy rowerzysta to potencjalnie mniej samochodów. 

Gmina 
Komorniki 

buspasy na drogach powiatowych  unifikacja wyglądu pojazdów kursujących na zlecenie 
jednego organiztora np. ZTM Poznań 

Gmina 
Komorniki 
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mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Częstsza komunikacja z gminami z  POZNANIA 
Gmina 
Komorniki 

darmowy nadal parking przy ul. Cmentarnej dla ludzi dojeżdżających na Junikowo i 
wsiadających w tramwaj więcej ławek na przystankach autobusowych w Poznaniu 

Gmina 
Komorniki 

kolej metropolitalna 
Gmina 
Komorniki 

kolej metropolitalna zbliżona do SKM Trójmiasto, autobusy dowożą do dworców pkp gdzie 
ludzie przesiadają się na PKP, dziś autobusy stoją w ogromnych korkach standaryzacja w 
zakresie jakości nowego taboru - np. obowiązkowa klimatyzacja i autobusy min. 12 metrów 
lub 10 metrów ale przy większej częstotliwości ruchu 

Gmina 
Komorniki 

kolej metropolitarna 
Gmina 
Komorniki 

Konkurencyjna cena w stosunku do samochodu 
Gmina 
Komorniki 

Możliwość mobilnego sprawdzenia faktycznej godziny i peronu odjazdu pociągu na dużych 
stacjach przesiadkowych 

Gmina 
Komorniki 

Parkingi przy pętlach Szybki tramwaje 
Gmina 
Komorniki 

Przywrócenie tradycyjnego malowania tramwajów poznańskich (zieleń tak jak zachowała się 
na autobusach) Dostosowanie siedzeń w pojazdach i ławek na przystankach do osób 
niewysokich (ogecnie niektóre z tych siedzeń są za wysokie, wspomniane osoby muszą 
wspierać się o podłogę "na palcach", albo cierpieć stopniowe drętwienie ud). 

Gmina 
Komorniki 

Punktualność  Osobne buspasy i torowiska bez udziału pojazdów samochodowych 
Gmina 
Komorniki 

Rower miejski Plewiska-Poznań Junikowo 
Gmina 
Komorniki 

Rozbudowa linii tramwajowych na naramowice i podolany. Remont dworca na Dębcu 
DEEC03 i przepędzenie stamtąd ludzi pijących alkohol 

Gmina 
Komorniki 

Szybki tramwaj od Komornik do Piątkowa 
Gmina 
Komorniki 

ujednolicenie standardów podróżowania - standaryzacja pojazdów, obowiązkowa 
klimatyzacja w pojazdach i pojazdy 12-metrowe 3 drzwiowe (PUK Komorniki stosuje 2-
drzwiowe co znaczenie utrudnia wymianę pasażerów, brak również klimatyzacji) 
wprowadzenie promocji dla osób przesiadających się z prywatnych samochodów by zachęcić 
ich do korzystania z komunikacji, pod warunkiem, że będzie ona niezawodna 

Gmina 
Komorniki 

Wiadukt nad torami w Plewiskach III rama komunikacyjna w Poznaniu + szybkie drogi 
dojazdowe do III ramy 

Gmina 
Komorniki 

Więcej stacji rowerów miejskich. Także w podpoznańskich miejscowościach. 
Gmina 
Komorniki 

wprowadzenie dodatkowych autobusów z Komornik do Poznania np z okolic ul.Młyńskiej w 
Komornikach, kursujących bezpośrednio do Poznania (najkrótszą trasą) Górczyn- widoczna na 
peronie tramwajowym tablica z godzinami odjazdów tramwajów 

Gmina 
Komorniki 

zdecydowanie rozbudowa ścieżek rowerowych. wpłynie to na bezpieczeństwo i ułatwi 
poruszanie się od razu  dwóm grupom użytkujacych drogi: osoby zmotoryzowane i 
rowerzyści  zdecydowanie poprawienie przepustowości przy wyjeździe z Komornik na ulicę 
prowadząca do poznania (ul. poznańska) oraz z Plewisk na ul. grunwaldzka (przejazd + 
wołczyńska). oraz przepustowość samej poznańskiej (obwodnica?) 

Gmina 
Komorniki 

zintegrowana sieć bezpiecznych ścieżek rowerowych, zwłaszcza łączących tereny podmiejskie 
z miastem Poznań budowa bezpiecznego przejazdu przez tory kolejowe na 
Plewiskach/Junikowie [wiadukt?] 

Gmina 
Komorniki 

Budowa dodatkowych przystanków kolejowych, w obszerze aglomeracji każdy pociąg 
powinien się zatrzymywać na stacjach kolejowych aglomeracji Rozbudowa sieci tramwajowej 

Gmina 
Rokietnica 
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mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

- wydłużenie linii w kierunku granic miasta. 

czestsze kursowanie pkp z przejrzysta informscja rozkladu jazdy dostepna jako aplikacja na 
tel. stworzenie polaczenia Rokietnicy i Przeźmierowa oraz do T.Podgornego 

Gmina 
Rokietnica 

czestsze kursowanie pkp z przejrzysta informscja rozkladu jazdy dostepna jako aplikacja na 
tel. stworzenie polaczenia Rokietnicy i Przeźmierowa oraz do T.Podgornego 

Gmina 
Rokietnica 

darmowe/tańsze miejsca parkingowe w centrum 
Gmina 
Rokietnica 

dotworzenie linii kolejowej Rokienica- Międzychód przez Mrowino, Przybrodę, Kaźmierz 
Gmina 
Rokietnica 

Kolej metropolitalna Parkingi buforowe 
Gmina 
Rokietnica 

synchronizacja polaczen male busy z wykupionymi biletami z gory 
Gmina 
Rokietnica 

Synchronizacja rozkładów  Dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców 
Gmina 
Rokietnica 

Synchronizacja rozkładów jazdy Częstsze polaczenia 
Gmina 
Rokietnica 

synchronizacja rozkładów jazdy MPK-PKP obwodnica kolejowa z przystankami przy pętlach 
tramwajowych 

Gmina 
Rokietnica 

tańsze bilety bezpośrednie połączenia do miejscowości podpoznańskich 
Gmina 
Rokietnica 

wprowadzenie bezpłatnych dojazdów dla uczniów z i do szkoły budowa dogodnych dróg 
rowerowych umożliwających bezpieczne dotarcie rowerzystom do miejscowości pod 
Poznaniem oraz do ważniejszych punktów miasta Poznania (np ścieżka rowerowa połączona 
ze zwiedzaniem miasta i jego zabytków, z której mogły by korzystać całe rodziny) 

Gmina 
Rokietnica 

zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji publicznej do głównych węzłów 
przesiadkowych stworzenie sieci parkingów P&R na obrzeżach aglomeracji 

Gmina 
Rokietnica 

zwiększenie częstotliwości kursów linii podmiejskich 
Gmina 
Rokietnica 

Aplikacja śledząca pozycje danych autobusów/tramwajów 
Gmina Suchy 
Las 

Bus pasy - wszędzie, gdzie to możliwe Zwiększona gęstość przystanków 
Gmina Suchy 
Las 

darmowa komunikacja 
Gmina Suchy 
Las 

nocne połączenia w obrębie miejscowości przylegających do Poznania, np. Suchy Las - a przez 
to wyrównanie fundamentalnych różnic  rowery na pętlach, np. Podolany 

Gmina Suchy 
Las 

park&ride 
Gmina Suchy 
Las 

Parkingi na obrzeżach miasta - bezpłatne 
Gmina Suchy 
Las 

Parkingi przy pętlach / przystankach kolejowych Wydłuzenie linii tramwajowej na 
Dąbrowskiego 

Gmina Suchy 
Las 

Przemyślenie budowy Metra Aglomeracyjnego na wzór tego w Porto - opartego na sieci 
tramwajowej. Poza dużymi centrami przesidakowymi i parkingami P-R przy stacjakch koleji 
należałoby przewidzieć małe stacje przesiadkowe (bardziej popularne ale nie węzłowe 
przystanki autobusu lub tramwaju - możliwość zostawienia roweru, motoru, hulajnogi i 
pojechania dalej busem, tramwajem, koleją). 

Gmina Suchy 
Las 

Szerokie i przejezdne drogi prowadzące poza miasto np. ul. Obornicka. Tanie i dostępne 
miejsca parkingowe w centrum miasta. (obecnie spoza miasta ciężko się dostać do centrum i 
zaparkować) 

Gmina Suchy 
Las 
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mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Szynobus na trasie Chludowo poznań 
Gmina Suchy 
Las 

Śluzy rowerowe na większej części dróg Poznania i okolic. Zwiększenie miejsc parkingowych 
typu Park and Ride, w najpopularniejszych miejscach przesiadkowych. 

Gmina Suchy 
Las 

Tramwaj na naramowice Tworzenie wydzielonych buspasów, np. Współdzielonych z torami 
tramwajowymi 

Gmina Suchy 
Las 

upowszechnienie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) synchronizacja rozkładów 
jazdy (w zakresie różnych środków komunikacji publicznej) 

Gmina Suchy 
Las 

więcej ścieżek rowerowych 
Gmina Suchy 
Las 

Wyświetlacze z aplikacją PEKA 
Gmina Suchy 
Las 

zwiększenie częstotliwości zintegrowanie połączeń przy przesiadkach 
Gmina Suchy 
Las 

Budowa linii kolejowej do Tarnowa Podgórnego Budowa linii tramwajowej do Lubonia 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

częstotliwość kursów komunikacji publicznej dopasowanie godzin kursów do pracy 
mieszkańców 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Inne polaczenia 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

intergracja środków transportu połaczenie kierunków miast 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

jeden bilet wspólne przystanki komunikacji miejskiej i podmiejskiej 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Komunikacja wspólną Poznań - Tarnowo Podgórne 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Linia kolejowa do Tarnowa Podgórnego Wspólny bilet komunikacji gmin podmiejskich 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Nowe linie autobusowe łączące nowopowstałe osiedla czy rozbudowane miejscowości. 
Wydłużenie istniejących linii autobusowych-dostosowanie ich do nowych potrzeb 
mieszkańców. 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Pełna integracja wszystkich środków transportu w całej metropolii. Wspólne przemyślane ze 
względu na wygodę i bezpieczeństwo standardy budowy infrastruktury rowerowej. 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

PKM Restrukturyzacja drog rowrowych 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Połączenie ościennych gmin między soba Przezmierowo/Baranowo/Chyby polacenie z 
Junikowem oraz ul. Bukowska do Poznania 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

porozumieć się z gminami  przylegającymi 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Ring kolejowy wokół Poznania łączący okolice Dopiewa z okolicami Rokietnicy Alternatywne 
formy transportu towarów (np. transport wodny) w celu zmniejszenia ruchu ciężarowego na 
drogach 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

sprawna i tania komunikacja publiczna sensowny układ drogowy (również rowerowy) 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Tramwaj do Przezmierowa Kolej do Tarnowa Podgornego 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Więcej ścieżek rowerowych Zastąpienie przewoźnika TPbus przewoźnikiem MPK 
Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Wprowadzenie na sygnalizacji świetlnej sygnalizatorów czasu do zielonego światła itp. 
Dołączenie gminy Tarnowo Podgórne do jednej wspólnej komunikacji 

Gmina Tarnowo 
Podgórne 

budowa węzłów przesiadkowych kolej - komunikacja miejska dynamiczna informacja 
pasażerska 

Inne 
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mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

częstsze pociągi do miejscowości takich jak np. Środa (pociągi nie blokują dróg, są wygodne, 
niestety ich rozkład jest tragiczny, lepiej dopłacić i stworzyć jakąś wspólną kolej) 

Inne 

Poszerzenie zakresu komunikacji podmiejskiej większa częstotliwość kursowanie komunikacji 
podmiejskiej 

Inne 

test-p17_moja_inicjatywa_propozycja_1_jaki test-p17_moja_inicjatywa_propozycja_2_jaki Inne 

test-p17_moja_inicjatywa_propozycja_1_jaki test-p17_moja_inicjatywa_propozycja_2_jaki Inne 

zwiększenie obszaru PKM o Gniezno, Wągrowiec Inne 

Jeden wspólny darmowy bilet dla komunikacji publicznej 
Miasto i Gmina 
Buk 

modernizacja dróg szybkiego ruchu w granicach CAŁEJj metropolii 
Miasto i Gmina 
Buk 

Parkingi buforowe, 
Miasto i Gmina 
Buk 

Połączenia nocne (kolej/busy) na terenie całej Metropolii, nie tylko wokół gmin ościennych 
Poznania 

Miasto i Gmina 
Buk 

Poznańska trzecia rama obwodnica północna Poznania wraz z nowym mostem nad Wartą 
Miasto i Gmina 
Buk 

uruchomienie Kolei Metropolitarnej w "szerokim zakresie" remont oraz rozbudowa 
infrastruktury transportowej 

Miasto i Gmina 
Buk 

Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie 
różnych środków komunikacji ) 

Miasto i Gmina 
Buk 

więcej dróg rowerowych 
Miasto i Gmina 
Buk 

zintegrowane rozkłady jazdy uproszczony dostep do informacji o cenach i możliwościach 
zakupu biletów 

Miasto i Gmina 
Buk 

DOSTOSOWANIE MIEJSC PARKINGOWYCH DO PODRÓŻUJĄCYCH DO POZNANIA Z DWORCA 
WYBRANEJ GMINY 

Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Drogi rowerowe łączące mniejsze miejscowości z Poznaniem 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

kolej co 30 min do Kostrzyna 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Lepsze połączenie głównie kolejowe w kierunku Poznań - Konin 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

nie pokrywające się trasy różnych przewożników (jeden przewoźnik[bilet] dla całej 
metropolii) Nocne połączenia kolejowe z Poznaniem w celu wykorzystania jego potencjału 
kulturalnego 

Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

uruchomienie zintegrowanej sieci połączeń pomiędzy ośrodkami Metropolii 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Wprowadzenie nocnego połączenia kolejowego lub autobusowego do Kostrzyna i kolejnych 
gmin Metropolii. Wprowadzenie PEKi również w pociągach Kolei Wielkopolskich. 

Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

Wspólna komunikacja na obszarze całego powiatu poznańskiego i miasta Poznania. 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

zwiększona sieć parkingów 
Miasto i Gmina 
Kostrzyn 

autobus do Kórnika(z Ronda Rataje) mógłby zjeżdżać do Borówca, przejeżdżać przez Skrzynki 
i wracać do Kórnika. Zwiększyłoby to liczbę korzystających, bo 511 i 512 jadą bardzo długo, 
bo przez Krzesiny Autobus 527 do Borówca, lub nowa linia Rondo Rataje-Borówiec-Kamionki 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Bezpłatne parkingi buforowe Bezpłatny transport publiczny dla kierowców korzystających z 
parkingów buforowych 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

bilet metropolitalny synchronizacja rozkładów jazdy 
Miasto i Gmina 
Kórnik 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

budowa ścieżek rowerowych 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

czyste przystanki i pojazdy komunikacji miejskiej przystanek tylko dla podróżujących 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

efektywna sieć komunikacji publicznej łącząca z miastem Poznań efektywna sieć parkingów w 
mieście Poznań z możliwością przesiadki na transport miejski 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Jak najszybsza budowa większej ilości stacji podmiejskich PKP, koniecznie połączonych 
ścieżką rowerową/chodnikiem z miejscowościami.  Uruchomienie regularnych i częstych 
połączeń wahadłowych małymi składami. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

kolej metrropolitarna 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

miejscowości odcięte od komunikacji zbiorowej - poprawa stanu 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Naramowice 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

P&R 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Parkingi P+R szybki transport miejski/podmiejski 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Poprawnie trasy i funkcjonalność linii 511 oraz 512 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Poznań-Borówiec Poznań-Kórnik 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

promowanie ruchu rowerowego poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych 
na terenie Metropolii Poznań Budowa chodników dla pieszych na wsiach 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

promowanie ruchu rowerowego poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych 
na terenie Metropolii Poznań wprowadzenie systemu roweru metropolitalnego (system 
umożliwiający wypożyczenie rowerów przy stacjach/przystankach komunikacji publicznej 
i/lub parkingach na terenie Metropolii Poznań) 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Przejęcie małych firm przez MPK  Jakość usług bezpieczeństwo 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Rower metropolitalny również w miejscowościach pod Poznaniem Odjazd autobusów linii 
511 i 512 nie z Franowa, ale z przystanku Rondo Rataje. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

rozbudowa sieci tramwajowej w Poznaniu poza Poznaniem przystanki na istniejących liniach 
kolejowych 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

skomunikowanie przyległych gmin 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

stworzenie zadaszonych parkingów rowerowych, przy przystankach komunikacji podmiejkiej 
(w tym PKS) 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Szybki dostęp do Poznania z okolic Kamionki/Szczytniki/Koninko do Poznania. Może to być 
autobus albo jakiś rodzaj kolei. Częstość kursowania w godzinach rannych (podróż do 
pracy/szkoły) oraz popołudniowych (powrót z pracy/szkoły) powinna być zwiększona do co 
najmniej 3 odjazdów w ciągu godziny. W przypadku wygodnego transportu publicznego j.w. 
bardzo chętnie zostawię samochód w garażu i przesiądę się na komunikację publiczną. 
Obecnie jednak zbyt dużo czasu musiałbym zmarnować aby podróżować z okolic Kamionek 
do Poznania komunikacją publiczną. 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Ścieżki rowerowe między gminami  Bezpłatny transport publiczny 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

ścieżki rowerowe z gmin do Poznania 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Tańsze bilety dobowe i jednorazowe Połączenia linii nocnych z miejscowościami pod 
poznaniem ( np. w gminie Kórnik) 

Miasto i Gmina 
Kórnik 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) wprowadzenie wspólnego biletu (na 
jak największym obszarze Metropolii Poznań) 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

więcej autobusów podmiejskich do gminy Kórnik więcej autobusów podmiejskich do gminy 
Kórnik 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

wprowadzenie inteligentnego systemu ostrzegania o zdarzeniach drogowych w formie 
podobnej do ITS 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

wspólny bilet 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

wspólny rozkłąd jazdy  wspólny bilet 
Miasto i Gmina 
Kórnik 

Wypracowanie rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających dostęp mieszkańców 
oddalonych od linii kolejowych do kolei metropolitalnej za pośrednictwem komunikacji 
zbiorowej poziomu lokalnego dowożącyh/odwożących pasażerów na/z przystanki PKM 
(np.Kórnik i przystanek kolejowy Kórnik) Rozszerzanie sieci tramwajowej poza obszar miasta 
Poznań, do obszarów połozonych w pobliżu, a silnie zurbanizowanych (np. Swarzędz, Luboń, 
Dąbrówka, Koziegłowy) 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

Zwiększenie częstości kursów na linii 511 i 512 z naciskiem na wieczory i weekendy i chociaż 
jeden kurs nocny w weekendy Skrócenie czasu przejazdu linii 511 i 512, a przystanek 
docelowy powinien się znajdować w miejscu gdzie jest więcej połączeń np na Rondzie Rataje 

Miasto i Gmina 
Kórnik 

autobus do Kórnika i Poznania ścieżka rowerowa do Kórnika 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Budowa wiaduktu na starolece Budowa mostu bądź zjazdu z autostrady na starolecka 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Częstrze kursy do miejscowości w okolicy Poznania/ Likwidacja wspólnego ruchu 
samochodów i rowerów/ 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Duża sieć komunikacyjna 
Miasto i Gmina 
Mosina 

duże bezpłatne parkingi przy stacjach kolejowych obwodnica Mosiny 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Nowe podejscie do stref taryfowych - wzorzec berliński Powrót do szerokiej oferty sprzedaży 
bilet jednorazowych przez telefon komórkowy 

Miasto i Gmina 
Mosina 

parkingi na węzłach  szersze trasy dojazdowe do Poznania 
Miasto i Gmina 
Mosina 

poszerzenie  dróg dojazdowych zwiększenie częstotliwości kursów autobusów ,tramwajów i 
podmiejskich pociągów 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Poznańska Kolej Metropolitalna Wspólna kampania reklamowa i informacyjna 
Miasto i Gmina 
Mosina 

przejęcie prywatnych i gminnych przewoźników przez MPK Poznań całkowita centralizacja 
komunikacji zbiorowej w powiecie 

Miasto i Gmina 
Mosina 

synchronizacja połączeń komunikacji gminnej z podmiejską  budowa sieci pętli 
przesiadkowych wraz z systemem informacji pasażerów 

Miasto i Gmina 
Mosina 

ujednolicenie tramwajów brak reklam na transporcie miejskim 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Ułatwienie transportu matkom z dziećmi - wsiąść z wózkiem do autobusu jest naprawdę 
trudno  Zintegrowanie komunikacji miejskiej z podmiejską i gminną - aby każdy mógł w 
każdym dniu tygodnia dojechać gdzie chce. 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Unifikacja Lini Podmiejskich i zwiększenie ich częstotliwości Pociągi do Poznania co 30/40 
minut (także w nocy jakiekolwiek pociągi) 

Miasto i Gmina 
Mosina 

ważne: synchronizacja rozkładów jazdy dla różnych środków np. autobus podmiejski kursuje 
w innych godzinach niż kolej, przy czym różnica czasowa musi wypełniać pewną lukę , 
stanowić swego rodzaju uzupełnienie (błędem jest ustawianie autobus 7:05 a pociągu 7:10) 
chyba, że planuje się zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów.. bezpieczne trasy 

Miasto i Gmina 
Mosina 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

rowerowe, zapewnienie miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów(przystępne opłaty 
)bezpieczne ulice: (ograniczenirędkośa prędkości dla samochodów, światła!, 
pciomierze/radary, częste kontrole na trasach, garby ograniczające prędkość), znalezienie 
sposobu na ograniczenie wypadków śmiertelnych zwierząt! 

WIADUKT NA PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM POZNAŃ-STAROŁĘKA LEPSZA JAKOŚĆ DRÓG 
Miasto i Gmina 
Mosina 

wiadukt na starolece 
Miasto i Gmina 
Mosina 

wiadukt na ul Starołęckiej 
Miasto i Gmina 
Mosina 

wiadukt nad przejazdem kolejowym na Starołęce zagęszczenie komunikacji nocnej również 
podmiejskiej 

Miasto i Gmina 
Mosina 

większa częśtotliwość kursowania autobusów 527  autobusy nocne do miejscowości 
niedaleko Poznania 

Miasto i Gmina 
Mosina 

większa liczba połączeń kolejowych 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Wydłużenie światła zielonego dla pieszych na wszystkich przystankach w centrum Likwidacja 
zatok autobusowych 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Zdecydowanie park & go 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Zintegrowanie ruchu samochodowego z rowerowym i transportem miejskim oraz 
podmiejskim. Mieszkam poza Poznaniem na zmianę w dwóch miejscach - w jednym jest 
fantastyczne połączenie kolejowe z Poznaniem, w drugim nie ma nawet autobusowego. 
Gdyby był parking buforowy z dobrymi połączeniami transportu miejskiego chętnie bym 
korzystała zamknięcie ruchu samochowdowego w centrum miasta (wyjątek taxi, dostawy 
itp.) 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Zjazd na autostradę A2 przy ul.Starołęckiej Wiadukt bądź tunel na Starołęce 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów do Czapur/Wiórka 
Miasto i Gmina 
Mosina 

Zwiększenie częstotliwości kursowania kolei w obrębie metropolii poznańskiej Promocja i 
ułatwienia infrastrukturalne (zatoki) dla współdzielenia transportu indywidualnego 
samochodowego 

Miasto i Gmina 
Mosina 

Budowa całej obwodnicy Poznania (również od północy i wschodu) budowa parkingów 
wielopoziomowych w okolicy centrum i na obrzeżach z przystępnymi cenami za parkowanie 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

budowa przystanków kolejowych np. Poznań Zawady 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Budowa trzeciego toro na szlaku Poznań Wschód - Poznań Główny Rozbudowa ulic: 
Obornicka i Naramowicka 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

obniżka cen biletów zintegrowanie czasu przyjazdu na przystanek tak, żeby np. dwa 
tramwaje jadące w to samo miejsce nie jechały po sobie tylko np co 5 min ( żeby była jakaś 
ciągłość, a nie jadą jeden za drugim a potem 10 min nic) 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Parkingi buforowe przy węzłach przesiadkowych Dozorowane (mogą być płatne) parkingi 
rowerowe przy węzłach przesiadkowych. 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

pociągi kursować muszą częściej, inaczej nie będą atrakcyjnym środkiem transportu 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Poznańska Kolej Metropolitalna sieć dróg rowerowych w ruchu międzydzielnicowym i Miasto i Gmina 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

powiatowym Murowana 
Goślina 

punktualność czestotliwośc 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Synchronizacja rozkładów jazdy Budowa węzłów przesiadkowych 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

szybki i zsynchronizowany transport publiczny ościennych gmin i Poznania 
Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów podmiejskich dla gminy Murowana 
Goślina Linia tramwajowa Morasko-Biedrusko-Murowana Goślina 

Miasto i Gmina 
Murowana 
Goślina 

lepsze skomunikowanie z Poznaniem-szybszy przejazd i więcej przystanków dalsze 
unowocześnianie taboru, szczególnie kolejowego 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Nowoczesny tabor Modernizacja linii kolejowych 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

obniżka cen biletów większa częstotliwość kursów 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Rozbudowa drogi kra s11 w kierunku Poznania, przynajmniej dwa pasy ruchu w jednym 
kierunku Rozbudowaudowa kolei tramwajowej w kierunku Lubonia,suchego lasu 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu odciążających centrum miasta 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Synchronizacja rozkładu jazdy pociągów autobusów i busów. 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

Więcej tramwaju podziemnego. "Trzeci" tor-"pętle" pośrednie. 
Miasto i Gmina 
Oborniki 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez utworzenie większej ilości ścieżek 
rowerowych wdrożenie skutecznego systemu zapobiegania kradzieżom rowerów 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

Zwiększenie ilości połączeń kolejowych na terenie metropolii (likwidacja kilkugodzinnych 
przerw, np. w nocy) Utworzenie zintegrowanej sieci autobusów podmiejskich na terenie 
metropolitalnym 

Miasto i Gmina 
Oborniki 

autobusy w gimnie Pobiedziska, transport międzygminny wybudowanie bezpiecznego pasa 
dla rowerów wzdłuż drogi krajowej 5 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Inteligentna sygnalizacja na przejściach dla pieszych Tzw. Yellow boxy na skrzyżowaniach 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

kolejowe połączenia aglomeracyjne - bezpośrednie pociągi bez przesiadek np: Pobiedziska- 
Poznań Junikowo i dalej, lub Pobiedziska-Antoninek rozkłady jazdy dostosowane do potrzeb 
pracujących - praca kończy się o 16 pociąg o 16:20 by był czas na dojście do pociągu, a nie o 
16:04 i trzeba czekać na kolejny o 17:17 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

komunikacja gminna - transport do stacji PKP ścieżki rowerowe 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Lepsze (szybsze) połączenia ze stacji Wschód i Garbary z miejsami pracy w Poznaniu Prośba o 
Możliwość wypożyczenia rowerów na stacjach Poznań Wschód i Garbary 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Możliwość skorzystania z komunikacji metropolitarnej 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Rozbudowa infrastruktury ścieżek rowerowych 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

synchronizacja rozkładów jazdy wprowadzenie darmowej komunikacji 
Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

unowocześnienie całego taboru kolejowego zwiększenie ilości składów w godzinach szczytu Miasto i Gmina 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Pobiedziska 

Usprawnienie systemu PEKA bez sprzedawania pasażerów perywtnym firmom (WBK, 
pamiętamy) Lepsza dostępność biletów (szczególne papierowych) 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

Wielopoziomowe skrzyżowania, tunele np. Przy Dolnej Wildzie  parkingi buforowe przy 
wjazdach do Poznania i połączone z transportem miejskim. 

Miasto i Gmina 
Pobiedziska 

ścieżki rowerowe łączące obszar metropolii 
Miasto i Gmina 
Skoki 

estetyczne dworce kolejowe parkingi, miejsca przesiadkowe przy dworcach kolejowych 
Miasto i Gmina 
Skoki 

Rozszerzenie strefy zasięgu biletu bus-tramwaj-kolej 
Miasto i Gmina 
Skoki 

rozwoj ścieżek rowerowych budowa parkingów 
Miasto i Gmina 
Skoki 

zadaszone i monitorowane parkingi dla rowerów na stacjach kolejowych 
Miasto i Gmina 
Skoki 

autobus podmiejski w gminie stęszew 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

częstotliwość kursowania kolei poprawa jakości dróg 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Nowe trasy tramwajowe oraz priorytet komunikacji zbiorowej nad samochodową.   
Rewitalizacja linii kolejowej Rokietnica-Międzychód 

Miasto i Gmina 
Stęszew 

Ręczne sterowanie światłami jak są korki 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

wprowadzenie wspólnego biletu 
Miasto i Gmina 
Stęszew 

Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej większej liczbie mieszkańców poprzez 
rozbudowanie sieci transportu autobusowego w miejscowościach podmiejskich. 

Miasto i Gmina 
Stęszew 

Zwiększenie możliwości i funkcji karty PEKA Aby w trakcie jazdy autobusem lub tramwajem 
MPK była możliwość informacji na temat jaki autobus lub tramwaj odjeżdża jeszcze z danego 
przystanku. 

Miasto i Gmina 
Stęszew 

aplikacja mobilet polaczenia bezp.z Obornikami i Kornikiem poWalajace na dotarcie do 
szkoly/pracy 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Bezpłatne parkingi buforowe i tańsze bilety dla kierowców samochodów. 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

bilet na tramwaj razem z biletem strefowym kolejowym poprawa dróg w Gruszczynie dziś 
strach chodzić pieszo 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Budowa szybkich i bezkolizyjnych tras rowerowych łączących Poznań z przedmieściami - np. 
ze Swarzędza wzdłuż ul. Warszawskiej do Śródki Wprowadzenie wspólnego biletu dla 
Poznania i WSZYSTKICH gmin z powiatu 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

darmowa komunikacja metropolitalna kolej autobus bus tramwaj trzeci pas na autostradzie 
od Komornik do Kleszczewa 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Darmowe wypożyczanie rowerów  Tańsze wypożyczanie rowerów 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Komunikacja tramwajowa Ścieżki rowerowe 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Komunikacja zbiorowa ze Swarzędza do Poznania (i odwrotnie) przebiegająca przez ulicę 
Bałtycką do skrzyżowania np z ulicą Gdyńską lub Hlonda- a dalej wedle ustaleń do centrum 
Poznania. Droga rowerowa z Poznania do Swarzędza wzdłuż ulicy Bałtyckiej w kierunku węzła 
Antoninek 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Konkurencje ceny przejazdów komunikacją miejską do samochodów Bardziej zgrany rozkład 
rożnych środków transportu 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Obniżenie cen komunikacji podmiejskiej Zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach 
szczytu 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

odświeżyć kadrę osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie komunikacji w metropolii 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

parkingi buforowe na obrzeżach miasta 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

parkingi przesiadkowe 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

PKM - dostępność (dużo przystanków), szybkość rozwój dróg rowerowych 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

połączenie Swarzędz-Nowa Wieś-Śródka bądź Malta- kolej/tramwaj 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

przedłużenie tras tramwajowych do lokalizacji podmiejskich 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

przedłużenie tras tramwajowych na Kopernika i Falista przeedłużenie tras tramwajowych na 
Naramowice i Szczepankowo 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Rower miejski w okolicznych gminach także zimą Małe busy obsługujące rownież nowe 
osiedla, np. Bus kursujący miedzy Gruszczynem a pętlą tramwajową na Miłostowie 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

rozbudowa tras tramwajowych budowa alternatywnych dróg 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

rozszerzenie komunikacji miejskiej 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Stacja kolejowa Bogucin (najbliższa dla mieszkańców to Ligowiec, brak dojścia - tylko ścieżka 
przez krzaki) Bagażniki rowerowe we wszystkich autobusach wyjeżdżających poza miasto 
Poznań. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Tramwaje do Swarzędza 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

wieksze zaangazowanie poznania i gmin osciennych w wspólny transport 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

więcej bus pasów tramwaje wyłącznie na oddzielnych torowiskach bez ruchu aut 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

większa częstotliwość i wydużenie trasy 55 na wszystkie kirsy a nie tylko na wybrane 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Większa liczba tras tramwajowych drogi/ulice dwupasmowe 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Wprowadzenie priorytetu dla komunikacji publicznej poprzez stworzenie buspasów czy 
oddzielenie ruchu tramwajowego od samochodowego. Poszerzanie strefy Tempo 30 w 
obszarze I ramy a także w innych miejscach w mieście. 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

wprowadzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych lub 
przystankach tramwajowych/ autobusowych wraz z parkingami poprawienie warunków 
ruchu, bezpieczeństwa oraz parkowania 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Wspólne bilety komunikacyjne z gimną Swarzędz 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

wspólny bilet 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

wspólny bilet  synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie różnych środków komunikacji 
publicznej) 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Wspólny bilet korzystny cenowo partnerstwo między gminami 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

wspólny bilet w korzystnej cenie (np. tportmonetką zapłacę za przejaz na każdej linii poza 
Poznaniem wygodny układ komunikacyjny 

Miasto i Gmina 
Swarzędz 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

wymiana wszystkich tramwajów na niskopodłogowe 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Zwiększenie ilości środków transportu z po liskich wsi do swarzedza 
Miasto i Gmina 
Swarzędz 

Jednolity bilet  Więcej połączeń pozamiejskich 
Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Rozładowywanie "korków" np. promocja motocykli jako pojazdów zmniejszających korki w 
mieście m. in. poprzez zgodę na ruch tych pojazdów na buspasach. 

Miasto i Gmina 
Szamotuły 

ułatwienia dojazdu do dworca kolejowego w gminach aglomeracji (parkingi, autobus/bus) 
utworzenie połączeń transportu zbiorowego bezpośrednio między gminami (teraz Poznań 
jest obowiązkowym węzłem przesiadkowym, a nie musi być) 

Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Włączenie Szamotuł do Metropolii Poznań. Proszę spojrzeć, ilu ludzi dziennie jeździ stąd do 
Poznania. 

Miasto i Gmina 
Szamotuły 

Konkurencyjna komunikacja na trasie Śrem-Poznań z obniżeniem cen biletów 
Miasto i Gmina 
Śrem 

Modernizacja linii kolejowej Śrem - Poznań ( odcinek Śrem - Czempiń ) 
Miasto i Gmina 
Śrem 

wprowadzenie autobusów podmiejskich na dalsze odległości zwiększenie ilości autobusów 
na trasie Śrem-Manieczki 

Miasto i Gmina 
Śrem 

wspólny bilet na PKS Poznań, miejską komunikację w Poznaniu oraz w Śremie ścieżki 
rowerowe wzdłuż dróg wojewódzkich, które są BARDZO NEIBEZPIECZNE dla rowerzystów 

Miasto i Gmina 
Śrem 

wspólny standard dróg rowerowych, pasów rowerowych, tj. szerokość, jakość materiałów.  
wyznaczanie nowych przystanków autobusowych komunikacji miejskiej, które skróciłyby czas 
dotarcia do przystanku. 

Miasto i Gmina 
Śrem 

bilet metropolitalny- jedna podróż na więcej niż 3 przesiadki z 30 min przerwami Miasto Luboń 

budowa szybkich Lini tramwajowych niekolidujących z ruchem samochodowym rozbudowa 
Lini tramwajowych na sąsiednie gminy 

Miasto Luboń 

Budowa większej liczby biletomatów poza Poznaniem Budowa bardziej "zamkniętych" 
przystanków, lepiej chroniących przed wiatrem i deszczem 

Miasto Luboń 

Darmowa komunikacja Miasto Luboń 

Dostęp do dworców, pkp lubon kładka czy przejście podziemne  Park and ride na petlach 
tramwajowych np. Debiec 

Miasto Luboń 

Integracja taryfowa z kolejami wilkopolskimi przy wykorzystaniu karty PEKA Budowa 
parkingów P+R dla posiadaczy karty PEKA 

Miasto Luboń 

Obniżenie cen biletów Miasto Luboń 

obniżenie cen biletów Miasto Luboń 

obniżenie cen biletów za przejazdy komunikacją miejską rozszeszenie systemu ITS na teren 
całego miasta 

Miasto Luboń 

Osobne pasy dla autobusów Miasto Luboń 

Postawienie na kolej - szybciej, bez korków... budowa łącznicy kolejowej bezpośrednio z 
Dębca na Górczyn 

Miasto Luboń 

Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) - efektywniejsze wykorzystanie podmiejskich połączeń 
kolejowych 

Miasto Luboń 

przedłużenie linii tramwajowych Miasto Luboń 

przedstawienie mieszkańcom alternatywnych możliwości transportu Miasto Luboń 

przystanek kolei w Luboniu na wysokości ul. Podgórnej Miasto Luboń 

przystanek kolei w Luboniu na wysokości ul. Podgórnej Miasto Luboń 

stacje rowerowe np. w Luboniu Miasto Luboń 

Szybkie przemieszczanie się niekonwencjonalnymi środkami transportu np. Hulajnoga, rolki Miasto Luboń 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Kończenie rozpoczętych inwestycji vide Kaponiera, Dąbrowskiego 

Udrożnienie istniejących już "ram komunikacyjnych" dokończenie "ram komunikacyjnych" i 
budowa "szybkich"odcinków średnicowych 

Miasto Luboń 

więcej BUS pasów dzięki czemu transport publiczny nie będzie stał w korkach co zachęci ludzi 
do przesiadki z samochodu na komunikację.  W związku z 1 inicjatywą wprowadzenie więcej 
kursów, szczególnie w godzinach wieczornych 

Miasto Luboń 

wprowadzenie jednolitego malowania pojazdów budowa nowych tras tramwajowym w tym 
na tereny podmiejskie 

Miasto Luboń 

Wymiana starego taboru! Miasto Luboń 

wyrównanie cen biletów na wszystkie strefy Miasto Luboń 

Autobusy dojezdzajace do stacji powiązane z pociągami rozwozace pasażerów do miejsc 
pracy rano i zawierające po południu. Duzo linii ale krotkich. Infrastruktura rowerowa do 
stacji kolejpwych od osiedli podmiejskich. 

Miasto Poznań 

Bagażniki na rowery zamontowane na autobusach i tramwajach. Wprowadzenie szybkich 
szlaków rowerowych z pierwszeństwem wobec ruchu samochodowego (rowerowe 
autostrady, trasy szybkiego ruchu) 

Miasto Poznań 

bezpieczeństwo w środkach komunikacji (kamery nie wystarczą) nie wpuszczanie do środków 
komunikacji ludzi w stanie znacznego upojenia i brzydkim zapachu 

Miasto Poznań 

Bezpieczne drogi do szkoły Plan rozwoju terenów mieszkalnych przy istniejących liniach i 
przystankach kolejowych 

Miasto Poznań 

Bezpieczne drogi rowerowe. Wyeliminowanie/ radykalne ograniczenie ruchu 
samochodowego w centrum miasta za wyłączeniem silników w pełni elektrycznych. 

Miasto Poznań 

Bezpieczne ścieżki rowerowe Nowoczesna Ekologiczna Bezpieczna i CZYSTA Komunikacja 
Publiczna 

Miasto Poznań 

bezpłatna komunikacja publiczna lub zlikwidowanie biletów czasowych, a wprowadzenie 
biletów uzależnionych od liczby przystanków tworzenie odrębnych pasów dla autobusów, by 
nie musiały stać w korkach w godzinach szczytu 

Miasto Poznań 

Bezpośrednia komunkacja publiczna (tramwaj autobus) z Komornik, Plewisk, Lubonia do 
centrum Poznania, obsługujace jednocześnie przedmieścia w południowej i południowo-
zaczodniej części miasta. Bez przesiadek! 

Miasto Poznań 

Biletomaty na KAŻDYM przystanku lub w KAŻDYM pojeździe komunikacji miejskiej. 
Możliwość płacenia kartą płatniczą w biletomatach, w pojazdach. 

Miasto Poznań 

brak jednoczesnego zamykania kilku miejsc  zwiększenie częstości kursowania autobusów i 
ich punktualności 

Miasto Poznań 

budowa 3 i 4 ramy komunikacyjnej Miasto Poznań 

Budowa bezpiecznych ścieżek rowerowych Synchronizacja komunikacji Miasto Poznań 

Budowa buspasów w mieście Poznań Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych na 
terenie metropolii 

Miasto Poznań 

Budowa drog rowerowych Nowe trasy tramwajowe Miasto Poznań 

Budowa III ramy komunikacyjnej Budowa tras typu Szybki Tramwaj Miasto Poznań 

budowa III ramy komunikacyjnej wszystkie przejścia dla pieszych pod ziemię Miasto Poznań 

budowa infrastukury dla transportu zbiorowego do nowych osiedli budowa pojedynczych, 
długich (zbiorczych) dróg rowerowych zamiast wielu urwanych kawałków 

Miasto Poznań 

budowa linii tramwajowej na Naramowice Miasto Poznań 

budowa linii tramwajowej na Strzeszyn budowa przystanków kolejowych, na Jeżycach, 
Golęcinie i Podolanach 

Miasto Poznań 

Budowa linii tramwajowej od Zawad do stacji Poznań Wschód. Miasto Poznań 

Budowa nowych linii tramwajowych Unikanie przesiadek Miasto Poznań 

Budowa nowych tras tramwajowych w formie podobnej do PST lub trasy tramwajowej na Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
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mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Rataje (bezkolizyjnych) Budowa wydzielonych dróg dla autobusów komunikacji 
miejskiej/podmiejskiej 

Budowa nowych tras tramwajowych Więcej ścieżek rowerowych ale nie kosztem dróg 
samochodowych 

Miasto Poznań 

Budowa obwodnicy północnej S92 budowa III ramy m. Poznania Miasto Poznań 

budowa parkingów buforowych (np. na Górczynie) Miasto Poznań 

Budowa parkingów Park&Ride Przebudowa północnej części Poznania (Nowa Naramowicka) Miasto Poznań 

budowa parkingów przy wjazdach do miasta- zakup biletu sieciowego= darmowy parking Miasto Poznań 

budowa parkingów wielopoziomowych lub podziemnych Miasto Poznań 

Budowa podwójnych przystanków tramwajowych w jak najszerszej skali.  Likwidacja 
sygnalizacji świetlnej w niepotrzebnych miejscach. 

Miasto Poznań 

budowa przejazdu na ul.Kościelnej Miasto Poznań 

budowa ronda na Naramowickiej/Lechickiej,  ułatwienie dla wyjeżdżających z dróg 
osiedlowych 

Miasto Poznań 

Budowa spójnego systemu dróg rowerowych opartego na masterplanie dla całego miasta, 
począwszy od dróg magistralnych, a dopiero następnie uzupełnianie go o infrastrukturę na 
ulicach pomniejszych Zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowych 
podmiejskich przy zastosowaniu mniej pojemnego taboru (minibusów oraz autobusów 8,6m) 

Miasto Poznań 

Budowa ścieżek rowerowych kosztem miejsc parkingowych na wąskich ulicach Miasto Poznań 

Budowa wiaduktu kolejowego na pętli starołęka. Rozbudowa ulicy starołęckiej, ulica ta często 
się korkuje. 

Miasto Poznań 

Budowa wielopoziomowych paringow dla samochodow na terenie starego miasta a 
szczegolnie na wildzie, jezycach i lazarzu. 

Miasto Poznań 

budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych lub przystankach 
tramwajowych/ autobusowych (wraz z parkingami P+R, B+R, K+R) uruchomienie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM) 

Miasto Poznań 

budowa/ukończenie bezkolizyjnej "ramy" Poznania, obwodnicy swarzedza "rama", objazd 
aby tiry nie jechay przez główną, winogrady, obornicką 

Miasto Poznań 

budowanie stojaków rowerowych przy dworcach i węzłach przesiadkowych Miasto Poznań 

budowanie węzłów przesiadkowych na obrzeżach miasta Miasto Poznań 

Bus Pasy dla Uberow Pasy dla samochodow w ktorych jest wiecej niz 2 pasazerow Miasto Poznań 

bus pasy rozwój ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto (pełna obwodnica) kontraruch 
rowerowy na ulicach jednokierunkowych jako stała zasada organizacji ruchu 

Miasto Poznań 

Całkowity priorytet dla tramwajów (żeby tramwaj nie zatrzymywał się w ogóle między 
przystankami na światłach) 

Miasto Poznań 

ciągłość tras rowerowych Miasto Poznań 

czasomierze na światłach (odliczające do zielonego - Wrocław, Kraków) pierwszeństwo 
"zielonej fali" nad przejściami dla pieszych 

Miasto Poznań 

czestsze kursowanie autobusow za Poznan Miasto Poznań 

czystość w autobusach i tramwajach - obecnie często są brudne poręcze i uchwyty!!!!!! Miasto Poznań 

darmowa komunikacja Miasto Poznań 

Darmowa komunikacja dla dzieci i mlodziezy do 18 roku życia Park&ride - kierowcy 
okolicznych miejscowości - zostawiają aura na obrzeżach i mogą korzystać z komunikacji 
publicznej. Dużo aut na PZ dojeżdża i blokuje miasto 

Miasto Poznań 

darmowa komunikacja miejska - to zachęci wiele osób do korzystania z niej  rower 
metropilitarny oraz parking z przesiadką na komunikację miejską (ale darmowy, ponieważ 
często chodzę pieszo i chętnie bym z czegoś takiego korzystałą, jak mam płacić to wolę 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

dochejać na miejsce i zapłącić sobie za parking u celu podróży) 

darmowa komunikacja publiczna Miasto Poznań 

Darmowa komunikacja publiczna dla mieszkańców. Miasto Poznań 

darmowe bilety dla osób zameldowanych w Poznaniu tylko autobusy niskopodłogowe Miasto Poznań 

Darmowe parkingi buforowe przy granicach miasta Poznań Polepszenie częstotliwości i 
punktualności komunikacji zbiorowej w dzielnicach peryferyjnych (np: Świerczewo) 

Miasto Poznań 

darmowy lub tani bilet na komunikację publiczną, gdzie cena jest zależna wprost 
proporcjonalnie od przejechanej długości trasy a nie jak obecnie im krótsza trasa tym 
jednostkowy koszt przystanku  większy, powinno być max 10 gr/przystanek 

Miasto Poznań 

Darmowy rower miejski Miasto Poznań 

darmowy transport dla płącących podatki w Poznaniu Edukacja komunkacyjna Miasto Poznań 

dobre skomunikowanie dworców PKP, zwłaszcza peryferyjnych, np. Junikowo, Garbary, 
Starołęka 

Miasto Poznań 

Dobre skomunikowanie gmin ościennych z Poznaniem (autobusy podmiejskie, kolej) 
Rozbudowa systemu roweru miejskiego w całej metropolii 

Miasto Poznań 

dokończenie obwodnicy poznania !!  bezkolizyjny transport tramwajowy - to usprawnienie 
pozwoli zachęcić więcej ludzi do korzysania z tramwajów 

Miasto Poznań 

Dokończenie sieci wydzielonych ścieżek rowerowych lub pieszojezdni wzdłuż głównych dróg 
(Ulica Głogowska, Most Dworcowy, Dąbrowskiego od Mostu Teatralnego do Żeromskiego, 
Ulice Grunwaldzka, Hetmańska, Grochowska, Arciszewskiego, Królowej Jadwigi, Garbary, 
Małe Garbary, Solna), tak aby możliwe było przejechanie przez Poznań na rowerze, bez 
konieczności włączania się w niebezpieczny dla rowerzystów ruch samochodowy. Rozwijanie 
sieci tramwajowej, zwłaszcza tras bezkolizyjnych i przedłuża linii tramwajowyniech do stacji 
kolejowych (Poznań Wola, Poznań Junikowo, Poznań Garbary, Poznań Wschód) oraz 
przedłużenie trasy PST na kampus UAM Morasko. Budowa linii tramwajowej z dworca 
Poznań Główny na Lotnisko Ławica, Budowa linii tramwajowej, która zastąpi linie 
autobusowe 82/93. 

Miasto Poznań 

dostosowanie oferty dla osób niepełnosprawnych Miasto Poznań 

droga rowerowa wzdłuż grunwaldziej ale po chodniku nie ulicy Miasto Poznań 

Edukacja Kierowców pojazdów, rowerzystów i pieszych o zasadach wspólnego korzystania z 
komunikacji/jezdni/ścieżek/chodników. 

Miasto Poznań 

Edukowanie rowerzystów zamiast karania mandatami np. za jazdę po chodniku Miasto Poznań 

Elektroniczna karta biletowa i parkingowa - 2w1 Parkingi rowerowe przed Pestka, dworcami, 
szpitalami, urzędami 

Miasto Poznań 

Elektroniczna karta biletowa i parkingowa - 2w1 Parkingi rowerowe przed Pestka, dworcami, 
szpitalami, urzędami 

Miasto Poznań 

Elektroniczne Informacje na przystankach o awariach komunikacji miejskiej Miasto Poznań 

gminy wspólnie poszerzają i remontują drogi dojazdowe do Poznania tańsze bilety Miasto Poznań 

I  rama komunikacyjna jako nadrzedna droga - na niej zielona fala dokonczenie II ramy 
komunikacyjnej 

Miasto Poznań 

Infrastruktura trasportu publicznego powinna wyprzedzać rozwój miasta. Rozbudowa ścieżek 
rowerowych i promocja takiego transportu. 

Miasto Poznań 

Integracja kolei z tramwajami (pod wzgl odjazdow/przyjazdow i miejsc przesiadkowych) 
Rozbudowa i wieksze bezpieczenstwo sciezek rowerowych 

Miasto Poznań 

integracja systemów komunikacji Poznania i gmin ościennych darmowy przejazd dla kierowcy 
i jego pasażerów zostawiających samochody na parkingach buforowych/ na pętlach 

Miasto Poznań 

integracja wszystkich środków komunikacji publicznej integracja ścieżek rowerowych wraz z 
ich racjonalną budową 

Miasto Poznań 

Integracja z koleją Ułatwienie przesiadek Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Jak wyzej Miasto Poznań 

jedna karta metropolitarna z biletem na wszystkie rodzaje transportu publicznego, czyli PEKA 
rozszerzona o autobusy podmiejskie i kolej podmiejską 

Miasto Poznań 

jeżeli mamy tak utrudniony dostęp do komunikacji, ponieważ ciągle rozpoczynane remonty, 
nie mogą się skończyć, uważam, że ceny biletów powinny być dużo niższe, jak nie darmowe. 
synchronizacja rozkładów jazdy oraz punktualność 

Miasto Poznań 

kampania społeczna dotycząca ruchu rowerowego - nie tylko promowania, ale edukowania 
wszystkich użytkowników ruchu (rowerzystów, kierowców, pieszych) w zakresie 
obowiązujących przepisów - promowania współdzielenia tras komunikacyjnych w zgodzie, jak 
to jest np. w Holandii czy Danii dokończenie inicjatyw już rozpoczętych, np. Rondo Kaponiera, 
skrzyżowanie Dąbrowskiego/Przybyszewskiego/Żeromskiego 

Miasto Poznań 

Kolej Aglomeracyjna opłaty za posiadanie więcej niż jednego samochodu w gospodarstwie 
domowym 

Miasto Poznań 

Kolej aglomeracyjna Spójna koncepcja budowy sieci dróg rowerowych Miasto Poznań 

Kolej metropolitalna Miasto Poznań 

Kolej metropolitalna - nowa przeprawa przez Wartę Kolej metropolitalna - wiadukty 
kolejowe - Krańcowa i Św. Michała, stara "obwodnica" itd. koniec z przejazdami kolejowymi 
w mieście! 

Miasto Poznań 

Kolej metropolitalna  Osoby decyzyjne w Ztm korzystają na codzień z komunikacji miejskiej. Z 
urzędu m .Poznań również. To normalne w wielu krajach. 

Miasto Poznań 

Kolej Metropolitalna współdzielenie samochodu w drodze do pracy Miasto Poznań 

kolej metropolitarna jeden bilet Miasto Poznań 

Kolej metropoliyarna z nowymi przystankami: Poznań Piątkowo, Wola, Podolany, Jeżyce oraz 
parking przystacji Gądki oraz Palędzie Budowa w tunelu (tak jak na Wisłostradzie w 
Warszawie) zamknięcia obwodnicy śródmieścia na prawym brzegu Warty (od Mostu 
Królowej jadwigi do nowego mostu w miescu dawnej Tamy Garbarskiej) 

Miasto Poznań 

kolej miejska/metropolitalna na wzór warszawskiej SKM, zwiększenie liczby stacji spójny 
system asfaltowych ścieżek/pasów rowerowych, dostosowanie sygnalizacji i skrzyżowań 

Miasto Poznań 

kolej podmiejska ograniczenie ruchu samochodowego w centrum Miasto Poznań 

kolej ścieżki rowerowe Miasto Poznań 

Komunikacja dzienna od 4:30 do 01:00 przez cały tydzień . Budowa linii tramwajowej do 
Swarzędza , Lubonia 

Miasto Poznań 

Komunikacja w godzinach nocnych na obszarze całej aglomeracji Miasto Poznań 

Konduktorzy w pociagach powinni przejać inicjatywę w znajdowaniu wolnych miejsc - 
niektórzy zajmują po dwa /bagaż!/, a inni stoją! Przepełnione pociągi - muszę stać , wracając 
od rodziny ze Srody do Poaznania w weekend. Masakra! 

Miasto Poznań 

kontrapasy na wszystkich ulicach jednikierunkowych parkingi strzeżone ( automaty ? ) dla 
rowerów w centrum 

Miasto Poznań 

Kursowanie tramwajów między dzielnicami na obrzeżach miasta z pominięciem centrum. Miasto Poznań 

Lepsza Komunikacja na peryferiach miasta Linia autobusowa dla osiedla Sienkiewiczowskiego Miasto Poznań 

lepsza kultura pracowników komunikacji oraz poszanowanie pasażerów większy dostęp do 
kupna tańszych biletów 

Miasto Poznań 

Lepsze i częstsze  drogi rowerowe Miasto Poznań 

lepsze zintegrowanie świateł drogowych poprawa stanu dróg Miasto Poznań 

liczne zatoczki dla transportu publicznego przedłużenie lini tramwajowych, zawady,  
starołęka 

Miasto Poznań 

likwidacja niepotrzebnej sygnalizacji drogowej Miasto Poznań 

Likwidacja setek niedziałających przycisków dla pieszych Strefa tempo 30 w całym centrum 
miasta 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

likwidacja wiekszosci drog o dwoch pasach ruchu wewnatrz I ramy. Skomunikowanie 
wschodnich dzielnic inaczej niz przez ul JP2 

Miasto Poznań 

likwidacja zatok autobusowych w centrum, zwezanie ulic w centrum, tworzenie deptakow w 
centrum i dokonywanie jak najwiekszych nasadzen przy ulicach i dbanie o drzewa, a nie tylko 
podsypywanie ich sola w zimie rower miejski przy kazdej uczelni i bibliotece publicznej 

Miasto Poznań 

linie autobusowe na stacje i przystanki kolejowe Miasto Poznań 

Linie kursujące wokół Poznania bez wjazdu do niego trasa tramwajowa do Swarzędza, 
Lubonia i Czerwonaka 

Miasto Poznań 

linie trolejbusowe pomiędzy dzielnicami peryferyjnymi Miasto Poznań 

linie trolejbusowe pomiędzy dzielnicami peryferyjnymi Miasto Poznań 

Miasto przyjazne rowerzystom i kierowcom - wprowadzenie harmonii na tych płaszczyznach 
transportu. Inwestycje w trasy tramwajowe - tabor, częstsze połączenia. 

Miasto Poznań 

Miejska wypożyczalnia samochodowa Promowanie komunikacji miejskiej i rowerowej wśród 
firm i urzędów - większe zniżki, losowanie nagród, jakieś akcje propagacyjne. 

Miasto Poznań 

modyfikacja systemu PEKA (zwiększenie szybkości działania czytników, instalacja czytników 
na przystankach zwiększenie częstotliwości kursów zbiorkomu i lepsze skomunikowanie na 
węzłach przesiadkowych (np. przed Mostem Dworcowym często kilka tramwajów jedzie 
prosto i potem kilka skręca, zamiast mniej więcej naprzemiennie) 

Miasto Poznań 

Możliwość aby autobusy o numerach 511 i 512 kursowały do Ronda Rataje oraz aby 
kursowały częsciej 

Miasto Poznań 

Możliwość kupowania biletów w autobusach, tramwajach przy pomocy karty płatniczej. 
Lepszy system połączeń i przesiadek. 

Miasto Poznań 

możliwość przewozu rowerów w transporcie publicznym akcje edukacyjne o ruchu 
drogowym dla WSZYSTKICH - kierowców, rowerzystów i pieszych 

Miasto Poznań 

nie bezpłatna, ale zdecydowanie TAŃSZA komunikacja zwiększenie ilości kursów na 
istniejących już liniach 

Miasto Poznań 

niestojąca w korkach komunikacja miejska (dowolna) na naramowicach Miasto Poznań 

Niższe ceny biletów Miasto Poznań 

nocny autobus / tramwaj z dębca w kierunku centrum Miasto Poznań 

Nowa linia autobusowa z Naramowic (boranta) na dworzec sobieskiego przez różany potok 
Rozwalenie 67 i pozostanie tylko na 911 ktore jeździ cześciej 

Miasto Poznań 

Nowe linie autobusowe w miejscach, w których jeszcze nie ma Miasto Poznań 

Nowy tabor tramwajowy Lepsze polaczenia komunikacji autobusowej nocnej Miasto Poznań 

Obiżenie cen biletów (bo pewnie nie da się wprowadzić darmowej komunikacji) Rozbudowa 
ścieżek rowerowych oraz poprawienie stanu ścieże istniejących, np. na ul. Botanicznej, gdzie 
ścieżka prowadzi po starych pokruszonych płytach 

Miasto Poznań 

Objęcie systemem PEKA wszystkich podpoznańskich gmin. Miasto Poznań 

obnizenie cen biletów MPKJ, wiecej osób by korzystało zwiekszenie czestosci kursowania 
tramwajów ( w sob,pt do 24.00 

Miasto Poznań 

obniżenie cen biletów poprawa skomunikowania różnych środków transportu Miasto Poznań 

Obniżenie cen biletów Zmiana taryf wypożyczania rowerów miejskich (20min darmowe to 
stanowczo za mało). Na przykład możliwość wypożyczenia roweru za 2 zł ale na dwie godziny 
(dla klientów którzy jeżdżą nie tylko od stacji do stacji) 

Miasto Poznań 

obniżenie ceny biletów okresowych o conajmniej 30% wymiana tapicerowanych siedzisk na 
plastikowe. 

Miasto Poznań 

Obowiązkowe szkolenie dla rowerzystów z zakresu znajomości zasad jazdy po mieście i 
przestrzegania sygnalizacji świetlnej 

Miasto Poznań 

odpowiedzialność urzędnicza za przetargi nauczenie kultury kierowców MPK Miasto Poznań 

Ograniczenia dotyczące samochodów w centrum miasta Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Ograniczenie kolizyjności komunikacji publicznej z samochodową - z priorytetem dla 
komunikacji publicznej (buspasy, wydzielone torowiska) Tańsze bilety okresowe trasowane 
dla mieszkańców aglomeracji - tak jak w Krakowie (1 linia za ok. 45 PLN, 2 linie za ok. 65 PLN) 

Miasto Poznań 

OGRANICZENIE RUCHU SAMOCHODOWEGO W CENTRUM I OKOLICACH BUDOWA RINGU PO 
ZA OBSZAREM MIASTA (BLIŻEJ NIŻ WSCHODNIA OBWODNICA POZNANIA) 

Miasto Poznań 

ograniczenie ruchu samochodów dostawczych w całym mieście np. od godz 10 - 18 zakaz 
poruszanie się samochodów TIR w całym mieście po za wyznaczonym tranzytem - Lechicka / 
Niestachowska a nie że ciężkie samochody rozjżedżają np. uliczki osiedlowe i je niszczą 

Miasto Poznań 

Ograniczenie ruchu samochodów w centrum Miasto Poznań 

ograniczenie wjazdu samochodów do centrum uspokojenie ruchu Miasto Poznań 

Ograniczyć ruch samochodowy przyjezdnych np poprzez parkingi buforowe lub wysokie 
opłaty dla nich. Mieszkańcy powinni czuć się w swoim mieście jak w domu. A w Poznaniu 
ewidentnie antysamochodowa polityka w tym dla mieszkańców powoduje że w Poznaniu - 
Wildzie żyję się mniej przyjemnie.  Wybudować więcej tras tramwajowych jak pestka lub 
kolejki napowietrzne i zrobić dla studentów komunikację publiczna darmowa. 

Miasto Poznań 

osobne linie autobusowe tylko dla dzieci dojezdzajacych do szkol Miasto Poznań 

park and ride nowe trasy tramwajowe Miasto Poznań 

parking na obrzeżach miasta Miasto Poznań 

PARKINGI BUFOROWE Miasto Poznań 

parkingi buforowe łatwiejszy dostęp do komunikacji publicznej - tańszej Miasto Poznań 

parkingi na obrzeżach miasta, opłaty dla aut spoza Poznania, które chciałyby wjechać do 
miasta 

Miasto Poznań 

Parkingi P+R Płatne strefy parkowania na Wildzie i Łazarzu Miasto Poznań 

parkingi P+R Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) Miasto Poznań 

parkingi park&ride Miasto Poznań 

parkingi podziemne i naziemne wielopiętrowe wprowadzenie 3 awaryjnego pasa na 
większości ulic 

Miasto Poznań 

parkingi przesiadkowe Miasto Poznań 

Parkingi Ścieżki rowerowe Miasto Poznań 

parkingi wielopoziomowe nowe strefy parkowania Miasto Poznań 

Pętla tramwajowa na Naramowicach, chociaż i tak jest w toku Miasto Poznań 

Piętrowe Autobusy  Autobus Torowy / Podmiejski Autobus Torowy Miasto Poznań 

Pilna budowa wschodniej obwodnicy miasta Budowa dodatkowego mostu przez Wartę w 
północnej części miasta 

Miasto Poznań 

PKM standardy obsługi pasażera Miasto Poznań 

PKM Węzły przesiadkowe, z poznańskim Dworcem Głównym włącznie. Miasto Poznań 

pks z promieniu 30km od Poznania typu Środa,Szamotuły, Oborniki w strefie C ztm Miasto Poznań 

Płatna strefa parkowania na Łazarzu przy Chełmońskiego! Preferencyjne ceny parkowania w 
centrum dla mieszkańców innych dzielnic! Mieszkam na Łazarzu i nie mogę kupić naklejki na 
parkowanie w Centrum. 

Miasto Poznań 

Pociąg (lub szybki tramwaj np. podziemny) do Ławicy Jednotorowe linie tramwajowe z 
mijankami, pozwalające wyprowadzić mniejszym kosztem tramwaj w obszary podmiejskie 

Miasto Poznań 

POCIĄG METROPOLITALNY,  WIĘCEJ PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH Miasto Poznań 

Pociągi podmiejskie przelotowe - np. aby jechać pociągiem z np. Krosna (tam powinna być 
nowa stacja) na Morasko lub do Swarzędza bez tracenia czasu na przesiadki (pociągi nie są 
skomunikowane).  Aby remonty były możliwie jak najkrótsze - prace powinny być 
prowadzone również wieczorami. 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

polaczenie wszelkich stacji kolejowych w Poznaniu w jedna siec i wykorzystanie/wlaczenie ich 
do komunikacji w miescie, aby szybciej sie przemieszczac poprawa infrastruktury rowerowej 
(wiecej sciezek, sluz rowerowych, ddr-ow, kontrapasow, wieksza liczba stojakow dla 
rowerow w ksztalcie odwroconej litery U (zadne wyrwikolka), nie-polowanie na rowerzystow 
celem podreperowania budzetu policji czy strazy miejskiej - latwiej zlapac rowerzyste czy 
pieszego anizeli bardziej rygorystycznie karac kierowcow ktorzy szaleja po miescie) 

Miasto Poznań 

Polepszenie sieci rowerowej, powiększenie jej i budowanie ścieżek zgodnie ze standardami 
europejskimi (nie brukowych połączonych z chodnikiem itp) poszerzenie sieci tramwajowej, 
zwiększenie liczby kursów 

Miasto Poznań 

połączenie istniejącej infrastruktury rowerowej w całość promowanie komunikacji publicznej, 
transportu rowerowego 

Miasto Poznań 

poprawa informacji w zakresie powiązania komunikacji miejskiej i podmiejskiej, np. rozkłady 
jazdy 

Miasto Poznań 

Poprawa komunikacji publicznej między poszczególnymi dzielnicami i gminami podmiejskimi 
Poprawa przewozu rowerów komunikacją publiczną, zbyt mało miejsc na rower 

Miasto Poznań 

poprawa stanu torowisk tramwajowych zwiększenie średniej prędkości przejazdu Miasto Poznań 

Poprawa sytuacji drogowej na północy Poznania, budowa obwodnicy złotkowo-swarzędz i 
doprowadzenie do niej wylotowych dróg 2x2 na Gdyńskiej i Obornickiej, budowa 
Naramowickiej 2x2 od Serbskiej do torów kolejowych, Nowa Stoińskiego Zakup taboru 
tramwajowego - tylko dwukierunkowego, co pozwoli lepiej planować trasy tramwajowe i 
budować wyspowe perony przesiadkowe na popularnych węzłach z przesiadkami w dwóch 
kierunkach (np. Most Dworcowy) 

Miasto Poznań 

Poprawa warunków chodzenia po mieście na piechotę. Miasto Poznań 

Porządna aplikacja na telefony umożliwiająca cykliczne informowanie, np. co poniedziałek 
sprawdzająca czy mój autobus nie wypadł z trasy a jeśli tak to zasugerowanie wcześniejszego 
wyjścia. Nanoszenie na mapkę wszystkich aktualnych pozycji tramwajów i autobusów (w 
Niemczech bardzo pomocne) 

Miasto Poznań 

Poszerzanie linii tras linii tramwajowych Zmniejszenie cen biletow jednorazowych Miasto Poznań 

powiązanie wszystkich rodzajów transportu w jeden system pracujący na podstawie 
transportu szynowego Północna (drogowa) obwodnica Poznania (Poznań Północ- Poznań 
Wschód) 

Miasto Poznań 

Powiększenie strefy tempo 30 i strefy płatnego parkowania, usunięcie wielu parkingów z 
małych ulic (Stare Miasto, Jeżyce, Łazarz, Wilda) i posadzenie zieleni Priorytety dla 
komunikacji miejskiej, w tym buspasy 

Miasto Poznań 

Powrót do biletów czasowych w mobilet lub jakaś apkikacja oparta np na GPS, która pozwala 
uniezależnić się od PEKA i środków na PEKA , bilety jednorazowe tańsze, jest problem z 
biletami jeśli nie ma się załadowanej peki Kolej po kolejowej obwodnicy poznania 

Miasto Poznań 

Powstanie PKM Parkingi P&R Miasto Poznań 

Powtórzę - darmowa komunikacja, zmniejszylaby ruch samochodów w miescie Miasto Poznań 

Poznań - Północ Miasto Poznań 

Poznańska Kolej Aglomeracyjna Przedłużenie PST do Dębca Miasto Poznań 

Preferencyjne stawki za przewożenie rowerów w pociągach, np. bilet za 1zł lub brak opłat 
Zwiększenie stawek za opłaty parkingowe z strefach płatnego parkowania 

Miasto Poznań 

Priorytet dla komunikacji miejskiej  Ściezki rowerowe robione z "głową"  (Anty-przykład ul 
Przybyszewskiego) 

Miasto Poznań 

Priorytet świateł dla pieszych. Przejścia dla pieszych z dwóch stron przystanku (np. Na 
Jeleniogórskiej) 

Miasto Poznań 

Program budowy ścieżek integrujacych Poznań z pozostałymi miejscowościami Metropolii - 
proszę spojrzeć choćby jak jest to realizowane w Zielonej Górze, gdzie bezproblemowo 
będzie można dojechać rowerem do najdalszych dzielnic powięszkonego ostatnio miasta 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

promocja komunikacji publicznej Miasto Poznań 

Promocja komunikacji publicznej (także pociągu), nie tylko rowerów. Komunikacja publiczna 
jako alternatywa dla samochodu, nie "przymus". 

Miasto Poznań 

Promowanie ruchu pieszego, likwidacja utrudnień dla pieszych Likwidacja dyktatu i 
przywilejów samochodów, znaczące ograniczenie ruchu samochodowego 

Miasto Poznań 

Promowanie ruchu rowerowego Budowanie i promowanie zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

Miasto Poznań 

Promowanie ruchu rowerowego i edukacja kierowców aut jak prawidłowo poruszac sie w 
miescie Utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych do centrum 

Miasto Poznań 

promowanie transportu zbiorowego, także wśród najmłodszych Miasto Poznań 

przecież i tak nie zostanie wprowadzona darmowa komunikacja- po co jest więc w opcjach? 
litości 

Miasto Poznań 

Przedłużenie linii tramwajowej od Dębca do Lubonia.  Docelowe zlikwidowanie wszystkich 
przejazdów kolejowych w Poznaniu. 

Miasto Poznań 

Przedłużenie linii tramwajowych do ościennych miejscowości Luboń, Plewiska, Swarzędz. Miasto Poznań 

Przejscie rowerowe strzeszynska lutycka Pas rowerow wzdluz alei niepodleglosci Miasto Poznań 

przekierowanie tych środków na poprawę torowisk radykalne ograniczenie prędkości 
tramwajów w miejscach dużego hałasu od uszkodzonych torowisk 

Miasto Poznań 

Przemalowanie biletomatów wolnostojących na barwy MPK, biletomaty nie różnią się niczym 
od innych szafek technicznych i wypatrzenie ich po której stronie skrzyżowania stoją jest 
niemożliwe. Płatność przy użyciu karty zbliżeniowej we wszystkich biletomatach. Wiem PEKA 
straci sens ale i tak nie miała sensu w momencie jej wprowadzania, była spóźniona o co 
najmniej dekadę. 

Miasto Poznań 

Przyspieszenie budowy północno - wschodniej obwodnicy Poznania Przebudowa dk92 na 
terenie Poznania (budowa wiaduktów kolejowych, węzłów drogowych), 

Miasto Poznań 

Przyspueszenie remontow w.opozycji do ich rozwlelania i blokowania ruchu na 
wiele.miesiecy Obnizenie kosztow biletow 

Miasto Poznań 

Przystanek Kolejowy Hetmańska Przedłużenie tramwaju do Plewisk Miasto Poznań 

Przystanek tramwajowy lub autobusowy w miejscu gdzie teraz staje T2 na ul. Polskiej Miasto Poznań 

redukcja pasó Miasto Poznań 

regulacja przejazdów osób bezdomnych Miasto Poznań 

renowacja stacji kolejowych w obszarze metropolii i rozbodowa ich o zintegrowany system 
komunikacji autobusowej/tramwajowej oraz infrastruktury rowerowej 

Miasto Poznań 

reorganizacja skrzyżowań - zmniejszenie czasu oczekiwania na zielone bus pasy Miasto Poznań 

Ronda zamiast świateł!  Przejścia dla pieszych bez świateł, za to z ostrzeganiem dla 
kierowców 

Miasto Poznań 

Rower miejski blisko przystanku "Bałtyk" Ścieżka rowerowa ul. Grunwaldzka Miasto Poznań 

Rower miejski w cenie biletu sieciowego Miasto Poznań 

rower za darmo w pociągu Miasto Poznań 

rower za darmo w pociągu Miasto Poznań 

Rozbudowa pętli komunikacyjnych połączonych z parkingami samochodowymi 
Przystosowanie dróg dla potrzeb osób niepełnosprawnych (krawężniki, zjazdy dla wózków) 

Miasto Poznań 

Rozbudowa sieci autobusowej Komorniki-Plewiska-Poznań Miasto Poznań 

Rozbudowa sieci komunikacji miejskiej Rozbudowa sieci dróg rowerowych Miasto Poznań 

Rozbudowa sieci tramwajowej na przemieścia, a najlepiej do okolicznych miejscowości (np. 
Luboń, Plewiska) Rama komunikacyjna umożliwiająca szybkie dotarcie samochodem z 
południa na północ poznania (obecne obwodnice nie spełniają tej roli). 

Miasto Poznań 

Rozbudowa sieci tramwajowej Priorytet dla komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniach Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Rozbudowa sieci tramwajowej Rozbudowa dróg obwodowych: III rama na odcinku 
wschodnim + przebudowa ciągu Lechica/Lutycka + północna obwodnica Poznania 

Miasto Poznań 

rozbudowa sieci tramwajowej w kierunkach granic miasta i przesunięcia pętli autobusowych 
dalej od centrum, np. pętla tramwajowa na Smochowicah 

Miasto Poznań 

Rozbudowa sieci tramwajowych Miasto Poznań 

rozbudowa stacji PRM i ciągła rozbudowa istniejącej sieci ścieżek rowerowych Projektowanie 
linii autobusowych i budowa tramwajowych pod nowo budowane osiedla zanim wprowadzą 
się tam mieszkańcy, aby jeszcze podczas budowy mieszkań przyzwyczajać ich przyszłych 
mieszkańców do komunikacji miejskiej, pokazywać, że ten rodzaj transportu sprawdza się w 
ich miejscu zamieszkania. Jeśli przywyczają siędo podróżowania samochodem, nawet jeśli w 
późniejszym okresie dojdzie do lepszego skomunikowania ich osiedla trudno będzie 
przekonać do rezygnacji z samochodu. 

Miasto Poznań 

rozbudowa systemu ścieżek rowerowych ułatwienie dojazdu na Naramowice Miasto Poznań 

Rozbudować sieć tramwajową do lini kolejowych i spiąć je razem. Tak aby można było 
objechać centrum na około jadąc np. z Czerwonaka do Komornik. Dopasować ceny 
transportu do zarobków. Obecnie jest zbyt drogo. Może zrobić komunikacje darmową dla 
płacących podatek w aglomeracji poznańskiej. 

Miasto Poznań 

rozbudowana sieć stacji rowerowych Miasto Poznań 

rozbudowanie lini tramwajowej dostosowanie przystanków do osób niepełnosprawnych Miasto Poznań 

Rozbudowanie sieci kolejowej Rozbudowanie sieci tramwajowej na terenie Poznania i 
polaczenie jej z istniejacymi przystankami kolejowymi 

Miasto Poznań 

rozbudowa-przedłużenie linii tramwajowych (np.Naramowice, os.Kopernika, Plewiska) 
regularny tramwaj wodny np.relacji Mosina-Czerwonak 

Miasto Poznań 

Rozszerzenie Kolei Metropolitalnej w kierunki: Leszno, Gniezno, Wągrowiec Miasto Poznań 

rozszerzenie oferty wspólnego biletu poza obszar Metropolii Poznań (np. jako strefa "D" do 
Kościana, Nowego Tomyśla, Gniezna, itp.) 

Miasto Poznań 

Rozszeżenie współpracy miedzygminnej opłata za wjazd samochodem ( np. 50gr ) dla obcych 
gmin 

Miasto Poznań 

rozwinięcie sieci linii autobusowych w centrum oraz na Wierzbięcice i Głogowskiej Miasto Poznań 

rozwój dróg rowerowych Miasto Poznań 

rozwój komunikacji miejskiej - więcej kursów, lepiej zsynchronizowane przesiadki rozwój sieci 
dróg rowerowych i połączenie ze sobą już istniejących 

Miasto Poznań 

Rozwój sieci tramwajowej Miasto Poznań 

Rozwój sieci tramwajowej (budowa sieci wymaga nakładów finansowych, ale tramwaje są 
bardziej ekonomiczne, ekologiczne i znacznie mniej awaryjne, a do tego nie stoją w korkach) 

Miasto Poznań 

rozwój sieci tramwajowej częstsze kursy pojazdów ZBIORKOMU Miasto Poznań 

ROZWÓJ SPÓJNEJ INFRASTR.ROWEROWEJ Miasto Poznań 

ROZWÓJ SPÓJNEJ INFRASTR.ROWEROWEJ Miasto Poznań 

Rozwój ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

rzetelny wybór wykonawców remontów ( DĄBROWSKIEGO!!!!) dostosowanie rozkładu jazdy 
( częstotliwości) do natężenia ruchu 

Miasto Poznań 

S-Bahn czyli kolej metropolitalna reforma administracyjna na wzór berliński, połączenie 
miasta i powiatu w całość i podział na nowe dzielnice 

Miasto Poznań 

scieżki rowerowe w centrum porządek/ estetyka przystanków pestki Miasto Poznań 

sieć ścieżek rowerowych kolejki podmiejskie Miasto Poznań 

Skończyć z remontami Miasto Poznań 

Skrócenie czasu przejazdu ulicą Naramowicką Zapewnienie ciągłości tras rowerowych. Chodzi 
o to, aby móc bezpiecznie dojechać z dziećmi rowerem do każdego miejsca. W tej chwili 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

chcąc wyjechać z Radojewa w kierunku Cytadeli muszę przewieźć rowery w autobusie bo nie 
nie ma przy drodze ścieżki rowerowej ani nawet chodnika. Tak samo osoby z Centrum boją 
się przyjechać do Parku wiosną i podziwiać kwiaty na Kokoryczowym wzgórzu. 

sporo park&ride akcja "rowerzysta tez czlowiek" Miasto Poznań 

spójna koncepcja ścieżek rowerowych łączących logicznie cały Poznań (a nie jego fragmenty) 
uspokajanie ruchu samochodowego przez poduszki berlińskie, strefy tempo 30, wysepki itp. 

Miasto Poznań 

stacje rowerowe przy każdym przystanku i rozwój scieżek rowerowych Miasto Poznań 

Stopniowa likwidacja ruchu w centrum Przestawianie pozostałego ruchu samochodowego na 
bardziej ekologiczny (samochody elektryczne, wodorowe, hybrydy) 

Miasto Poznań 

Stworzenie parkingów buforowych stworzenie ścieżek rowerowych zaplanowanych, a nie 
przez oddzielenie połowy ulicy 

Miasto Poznań 

stworzenie ram komunikacyjnych tras rowerowych rozwój sieci tramwajowej oraz 
zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów 

Miasto Poznań 

Stworzenie systemu parkingów Bike & Ride Stworzenie spójnej infrastruktury rowerowej, 
szczególnie w centrum miasta Poznania 

Miasto Poznań 

Swarzędz Suchy Las Miasto Poznań 

Sygnalizacja świetlna - nie tylko dla komunikacji publicznej ! Wiele skrzyżowań z wyłączoną 
sygnalizacją jest bardziej przepustowe a niżeli z włączoną ! Za kierownicą auta osobowego 
też siedzi człowiek z pewną dozą cierpliwości Rowerzyści na ścieżki rowerowe, ich PRZEJAZDY 
przez skrzyżowania (nie schodząc z rowerów)- Rowerzyści to bardzo duże zagrożenie 
zwłaszcza dla siebie samych. Brak ich wyobraźni często powoduje zagrożenie dla nich 
samych!, a pilnowanie tego należy chyba do...POLICJI? 

Miasto Poznań 

synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie różnych środków komunikacji publicznej) budowa 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych lub przystankach 
tramwajowych/ autobusowych (wraz z parkingami P+R, B+R, K+R) 

Miasto Poznań 

Synchronizacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Usunięcie zbędnych sygnalizatorów 
świetlnych, wprowadzenie większej ilości zielonych strzałek na już istniejących. 

Miasto Poznań 

system Park & Ride przy dużych węzłach  większa ilość pasów rowerowych jak na św. 
wojciecha 

Miasto Poznań 

system ścieżek rowerowych dobrze oświetlonych  więcej parkingów Miasto Poznań 

System, który analizowałby natężenie ruchu na ulicach i w razie korków i zatorów próba 
wprowadzenia kolejnych autobusów na trasę żeby próbować uniknąć opóźnień 

Miasto Poznań 

szybka kolej miejska i podmiejska Miasto Poznań 

szybka kolej miejska zwężenie ulic dla samochodów Miasto Poznań 

szybki tramwaj w zachodniej części Poznania. Miasto Poznań 

Szybki transport kominikacja publiczną. Miasto Poznań 

Ścieżki rowerowe Miasto Poznań 

ścieżki rowerowe łączące gminy podpoznańskie z Poznanaim np. Tulce z ul. Szczepankowo Miasto Poznań 

ścieżki rowerowe na każdej ulicy strefa płatnego parkowania na Wildzie Miasto Poznań 

ścieżki rowerowe tańsze bilety Miasto Poznań 

ścieżki rowerowe zintegrowane z ulicami. x ciężki tylko przy dużych ulicach w reszcie miejsc  
rowerzyści normalnie na ulicach. edukacja transportowa 

Miasto Poznań 

tablice elektroniczne na każdym przystanku informujące o tym kiedy odjeżdża 
autobus/tramwaj  tanie podróżowanie dla mieszkańców, którzy płacą tu podatki, a "Słoiki" 
niech płacą za bilety 

Miasto Poznań 

Tablice informacji pasażerskiej we wschodniej części miasta tańsze ceny biletów 
jednorazowych 

Miasto Poznań 

tańsza komunikacja zbiorowa Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

tańsze bilety Miasto Poznań 

tańsze bilety  Punktualność Miasto Poznań 

Tańszy nilet wielomiesięczny Więcej połaczeń w dzielnicach bez tramwajów Miasto Poznań 

TEMPO 30 dla większości ulic lokalnych rozwój transportu publicznego - tramwaj Miasto Poznań 

tramwaj do Górczyn Komorniki budowa zjazdu z obwodnicy Poznania na Starołękę Miasto Poznań 

Tramwaj do Lubonia Ukończenie obwodnicy Poznania Miasto Poznań 

tramwaj do Naramowic Miasto Poznań 

Tramwaj do Przeźmierowa Tramwaj do Lubonia Miasto Poznań 

tramwaj do swarzedza,szczepankowa ,przezmierowa i lubonia,oraz kozichgłów, darmowa lub 
tania komunikazja dla mieszkańców poznania,nie tylko dla studentówi emertów 

Miasto Poznań 

Tramwaj na Naramoice do Różnego Potoku Tramwaj na os. Kopernika Miasto Poznań 

Tramwaj na Naramowice Miasto Poznań 

Tramwaj na naramowice  Nowa naramowicka Miasto Poznań 

Tramwaj na Naramowice Rower metropolitalny Miasto Poznań 

Tramwaj na Naramowice Sieć dróg rowerowych odpowiadająca sieci dróg 2x2 i szerszych. Miasto Poznań 

tramwaj na Naramowice ścieżki rowerowe zintegrowane z ruchem samochodów, śluzy 
rowerowe itp. 

Miasto Poznań 

Tramwaj na Naramowice Wytyczenie większej ilości bus-pasów Miasto Poznań 

Tramwaj na naramowice Zbudowanie nowej naramowickiej Miasto Poznań 

tramwaj na Naramowice,Plewiska tramwaj do Lubonia Miasto Poznań 

Tramwaj na Naramowice. Komunikacja - Plewiska Miasto Poznań 

Tramwaj na Umultowo Buspas na na ulicy Nad Wierzbakiem Miasto Poznań 

tramwaj pociąg metropolitalny do swarzędza Miasto Poznań 

tramwaj wodny Starołęka - Naramowice Miasto Poznań 

Tramwaje powinny mieć priorytet wszędzie tak, aby zatrzymywać się wyłącznie na 
przystankach. Pasy rowerowe na wszystkich drogach, które nie leżą w strefie uspokojonego 
ruchu, a mają prędkość dopuszczalną 50 km/h lub mniej. 

Miasto Poznań 

trmawaj na ławice plewiska naramowice Miasto Poznań 

tworzenie nowych linii tramwajowych wydzielenie komunikacji publicznej (osobne pasy 
ruchu tramwajów i autobusów 

Miasto Poznań 

Ujednolicenie barw autobusów wszystkich przewoźników publicznych (bo nie wiem, czy 
mogę  korzystać inniych niż zielono - żółte) Budowa wschodniej obwodnicy Poznania 

Miasto Poznań 

ukończenie wszystkich wykopów utrudniających jazdę po mieście likwidacja buspasów Miasto Poznań 

Ułatwienia dla poruszania się na wózkach Optymalizacja sygnalizacji świetlnej- czasami piesi 
muszą czekać na czerwonym naprawdę bardzo długo, np. Przy Rynku Łazarskim koło Piotra i 
Pawła 

Miasto Poznań 

ułatwienie przesiadek (częstotliwość, łatwość, bliskość) integracja różnych rodzajów 
komunikacji (tramwaj, pociąg, autobus, rower) 

Miasto Poznań 

umożliwienie mieszkańcom powiatu poznańskiego szybkiego i łatwego dostępu do centrum 
miasta za pomocą komunikacji zbiorowej ograniczenie indywidualnego transportu 
samochodowego 

Miasto Poznań 

uregulowanie kwestii przewozu rowerów w transporcie publicznym (na już!) priorytet dla 
komunikacji miejskiej (pierwszeństwo na przejściach dla pieszych jak w Pradze, wydzielone 
torowiska, buspasy, specjalne śluzy przyspieszające przejazd=oszczędności dla miasta), 
taksówek, rowerów 

Miasto Poznań 

urozmaicenie tras tramwajowych korelacja przesiadek Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Uruchomienie linii BRT na trasach, na któych nie będzie funkcjonować Poznańska Kolej 
Metropolitalna - np. z Tarnowa Podgórnego, z Kórnika itd. Rozbudowa jednego systemu 
roweru miejskiego (aglomeracyjnego) w całej aglomeracji, a nie każda gmina - odmienna 
decyzja 

Miasto Poznań 

uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)  zintegrowanie komunikacji miejskiej i 
sieci parkingów P&R z PKM 

Miasto Poznań 

uruchomienie większej liczby połączeń regularne sprzątanie pojazdów MPK Miasto Poznań 

Urzędnicy używają mózgu do planowania inwestycji i remontów tak, by nie paraliżować 
miasta Rozsądniejsze ceny biletów 

Miasto Poznań 

Uspokojenie ruchu samochodowego (np. tempo 30, progi zwalniające różnego rodzaju - 
zależnie od warunków miejscowych) - w jak najszerszym zakresie, zwężanie ulic do jednego 
pasa ruchu - w jak najszerszym zakresie- w zamian należy stworzyć, także kosztem pasów 
ruchu dla samochodów, spójny system sieci dróg rowerowych, którego metropolia dzisiaj nie 
ma. likwidacja sygnalizacji świetlnych, rzeczywisty priorytet na światłach dla: 1 - komunikacji 
zbiorowej, 2 - pieszych, 3 rowerzystów. 

Miasto Poznań 

Ustalenie długości przejazdu autobusów pomiedzy przystankami w zalesci od pory dnia Miasto Poznań 

Utrudnianie życia kierowców w centrum aby więcej osób przesiadło się na rowery i do 
komunikacji zbiorowej Zmiana ustawień sygnalizacji świetlnej pod kontem pieszych - np. 
Małe Garbary - dramat więc każdy woli autem 

Miasto Poznań 

utworzenie tablic informacyjnyj na przystankach PST zarówno na przystankach 
tramwajowych, jak i autobusowych z faktycznym czasem odjazdów autobusów i tramwajów, 
aby pasażer podjeżdżający autobusem na przystanek wiedział o której odjeżdża tramwaj lub 
inny autobus (na przystankach autobusowych powinny być wyświetlane nie tylko czasy 
odjazdów autobusów, ale i tramwajów w obu kierunkach, a także na przystankach 
tramwajowych powinna być informacja o czasach odjazdów zarówno tramwajów jak i 
autobusów w obu kierunkach) 

Miasto Poznań 

uważam, że najlepszym rozwiązaniem komunikacyjnym jest rozwój linii tramwajowej. Miasto Poznań 

walka z bezdomnymi niszczącymi środki komunikacji miejskiej oraz obniżającym drastycznie 
komfort podróżowania osobom które za bilet zapłaciły 

Miasto Poznań 

Weryfikacja sensowności ustawienia sygnalizacji świetlnej w tych a nie innych miejscach 
Parkingi Park&Ride na terenie miasta Poznania 

Miasto Poznań 

Węzły transportowe + Park&Ride ograaniczenie parkowania w Centrum Miasto Poznań 

wiadukt na Starołeckiej zjazd z autostradowej obwodnicy Poznania na Starołękę Miasto Poznań 

wiadukt na torami kolejowymi na ul. Grunwaldzkiej w kierunku Plewisk most przez Wartę na 
wysokości Koziegłowy, Czerwonak 

Miasto Poznań 

wiadukty (np Plewiska) więcej parkingów Miasto Poznań 

wiecej bus-pasów priorytet dla pieszych i komunikację publiczną, nie samochodową Miasto Poznań 

Wiecej ścieżek rowerowych w mieście oraz przepisy chroniące rowerzystów. Podziemny 
parking, który przejąłby część samochodów parkujących w centrum. 

Miasto Poznań 

Wieksze przywileje dla pieszych (a nie samochodów) - tzn. np krótszy czas oczekiwania na 
światłach. Kontynuacja programu wyłączenia świateł w centrum. 

Miasto Poznań 

wielokilometrowe zielone trasy piesze łączące gminy dookoła Poznania z centrum miasta 
przewóz rowerów pojazdami komunikacji miejskiej 

Miasto Poznań 

Więcej buspasów Zezwolenie na poruszanie się motocykli po buspasach Miasto Poznań 

Więcej i lepsze drogi Nie wpuszczanie rowerzystów na drogi Miasto Poznań 

Więcej ścieżek rowerowych Bezpieczniejsze skrzyżowania Miasto Poznań 

więcej ścieżek rowerowych więcej tras tramwajowych Miasto Poznań 

więcej ścieżek rowerowych, żeby się ich pozbyć z jezdni licznik czasu do zmiany świateł na 
skrzyżowaniach 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Więcej tramwajów na trasie pst w godzinach szczytu Miasto Poznań 

Więcej zielonych strzałek przy skrętach  Brak sygnalizacji przy wjeździe z Matyji na Most 
Dworcowy 

Miasto Poznań 

Większa częstotliwość kursów tak miejskiej, jak i podmiejskiej komunikacji publicznej. 
Obniżka cen komunikacji publicznej. 

Miasto Poznań 

większa gęstość ścieżek rowerowych, by więcej osób nimi dojeżdżała Miasto Poznań 

większa ilość parkingów, nawet na obrzeżach większa ilość dróg rowerowych Miasto Poznań 

Większa ilość połączeń, które byłby ze sobą skorelowane. Połaczenia rowerowe na terenie 
Metropolii Poznań 

Miasto Poznań 

Większa ilość przystanków na żądanie poza ścisłym centrum. Wcześniejsze wyłączanie 
sygnalizacji świetlnej w dni powszednie oraz całkowite jej wyłączenie na małych i średnich 
skrzyżowaniach (oraz zwykłych przejściach) w weekendy. Idąc pieszo czy jadąc autobusem 
marnuje się ogromną ilość czasu stojąc na czerwonym świetle, nie widząc żadnego 
samochodu na horyzoncie. 

Miasto Poznań 

Większe zniżki i ulgi dla osób płacących podatki w Poznaniu i gminach należących do ZTM, 
nawet kosztem pozostałych użytkowników Przyspieszenie planowania siatki dróg lokalnych i 
międzygminnych na terenach gdzie budowane są nowe osiedla - szerokie ulice z chodnikami, 
a nie takie jak np ul. Błażeja na Naramowicach 

Miasto Poznań 

większy dostęp do kupna biletów więcej ścieżek rowerowych w mieście Miasto Poznań 

Winy przy przejściach podziemnych  Wydzielenie pasa dla rowerów na dużych 
skrzyżowaniach 

Miasto Poznań 

wprowadzenie biletu Metropolitalnego Miasto Poznań 

wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej Miasto Poznań 

wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie 
różnych środków komunikacji publicznej) 

Miasto Poznań 

Wprowadzenie jednolitych barw miejskich dla pojazdów KM Wprowadzenie konkurencji na 
rynku przewozów miejskich (przewoźnicy prywatni) 

Miasto Poznań 

Wprowadzenie jednolitych barw w komunikacji miejskij Zakup fabrycznie nowego taboru Miasto Poznań 

Wprowadzenie linii autobusowych pomiędzy różnymi stacjami, np. Stęszew-Mosina, 
dowożącymi mieszkańców wsi do stacji kolejowych Ograniczenie ruchu samochodów, 
zwłaszcza w centrum miasta, promowanie transportu publicznego i rowerowego 

Miasto Poznań 

wprowadzenie obniżek dla osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem Miasto Poznań 

wprowadzenie opłaty za wjazd do centrum Poznania (na II ramie) wprowadzenie zakazu 
budowy nowych mieszkań dalej niż 400 m od przystanku transportu zbiorowego 

Miasto Poznań 

wprowadzenie pracowników ochrony/porządkowych na najbardziej uczęszczanych i 
zatłoczonych trasach komunikacji miejskiej- pomagającego zminimalizować akty kradzieży, 
molestowania seksualnego w komunikacji, wulgarnych zachować współpasażerów 

Miasto Poznań 

wprowadzenie stref niemożności wjazdu autem Miasto Poznań 

wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej promowanie ruchu rowerowego 
poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych na terenie Metropolii Poznań 

Miasto Poznań 

wprowadzenie szybkiej koleji podmiejskiej i wokół Poznania ścieżki rowerowe bekolizyjne 
,którymi mona bepiecznie dojechac w kazde miejsce w mieście 

Miasto Poznań 

Wprowadzenie w większej ilości znaków 'dopuszczony ruch rowerowy', ponieważ w wielu 
miejscach ścieżki uciążliwie się kończą, a te znaki są cudownym rozwiązaniem 

Miasto Poznań 

wprowadzenie wspólnego biletu budowa nowych tras tramwajowych Miasto Poznań 

wprowadzenie wspólnego biletu kolej-ZTM-gminy ościenne Miasto Poznań 

wprowadzenie wspólnego biletu synchronizacja rozkładów jazdy Miasto Poznań 

wprowadzenie zakazu poruszania się samochodami w obrębie Starego Miasta  rozbudowany 
system motywacyjny (ulgi, zwolnienia, promocje) dla mieszkańców poruszających się na 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

rowerach (np. poprzez wolontaryjnie montowany system pomiaru tras GPS - od 
wykorzystania roweru uzależniona wielkość ulg) 

Wprowadzenie zakazu ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta Rozbudowanie sieci 
buspasów 

Miasto Poznań 

Wraz z podnoszeniem jakości transportu zbiorowego zainwestowanie w marketing w celu 
wytworzenia mody na poruszanie się transportem zbiorowym. Poprawa estetyki, unifikacja 
identyfikacji wizualnej (w tym nowe malowanie pojazdów) w całym obszarze aglomeracji.  
Dalsze uspokajanie ruch w centrum oraz dzielnicach śródmiejskich (Wilda, Łazarz, Jeżyce). 

Miasto Poznań 

Wspólna komunikacja dla całej Metropolii Poznań i kilku gmin Miasto Poznań 

wspólne akcje marketingowe zachecajace do korzystania z komunikacji - imprezy itd. 
wspólne szkolenia dla kierowców z bezpieczeństwa podróżowania (co zrobić gdy coraz 
częściej mamy do czynienia z napaściami współpasażerów) oraz z uprzejmości, szacunku dla 
innych 

Miasto Poznań 

WSPÓLNY BILET Miasto Poznań 

wspólny bilet metropolitalny Miasto Poznań 

wspólny bilet na autobus, tramwaj i pociag lepsza oferta biletów grupowych i weekendowych Miasto Poznań 

Wspólny bilet na komunikację zbiorową uwzględniający kolej, tramwaje autobusy. Byłoby 
fajnie, jakby uwzględniał opłaty za parking P+R.  Zajęcia edukacyjne, program szkoleń, 
przybliżający idee zrównoważonej komunikacji, wykazujący koszty ponoszone przez miasta w 
przypadku organizacji i dbania o infrastrukturę przeznaczoną dla samochodów itp. Program 
powinien być zarówno ogólnie dostępy, ale powinien dotrzeć do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, a także wyższych. 

Miasto Poznań 

Wybudowanie Nowej Naramowickiej Miasto Poznań 

Wybudowanie zgodnie z założeniami trzech ram komunikacyjnych Miasto Poznań 

Wyciszenie ruchu samochodowego w śródmieściu w połączeniu z jego spowolnieniem w 
całym mieście Rozbudowa jakościowych dróg rowerowych (obecnie "drogi rowerowe" 
bywają niebezpieczne, wąskie, wydzielone w chodnikach czy np przerywane wjazdami w 
bramy mieszkańców (z obniżeniem z poziomu gruntu drogi) 

Miasto Poznań 

Wycofanie biletów/darmowe bilety tam gdzie inwestycja nie zakończyła się w terminie  Nie 
wprowadzanie wakacyjnego rozkładu jazdy;wielu uczestników ruchu publicznego pracuje i w 
wakacje zamiast odpoczywać po pracy czeka dłużej na przystankach 

Miasto Poznań 

Wycofanie starych tramwajów Większa ilośc ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

Wydłużenie godzin kursowania linii dziennych Wydłużenie tras tramwajowych poza tory 
kolejowe 

Miasto Poznań 

Wydzielanie torowisk Tworzenie buspasów (autobusy, taksówki). Miasto Poznań 

wydzielenie osobnych tras dla tram.  system zarządzania ruchem dynamicznie dostosowujący 
się do sytuacji 

Miasto Poznań 

wykorzystanie sieci kolejowej dla transportu w aglomeracji budowa i dobre utrzymanie 
parkingów park & ride 

Miasto Poznań 

wyłączanie świateł na większości skrzyżowań między 18 a 6 sieć ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

wymiana taboru transportu miejskiego Miasto Poznań 

Wynoszenie nawierzchni na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach bez sygnalizacji w 
celu spowolnienai ruchu Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na całym Łazarzu w celu 
ograniczenia traktowania dzielnicy jako parkingu buforowego 

Miasto Poznań 

wytyczenie pasów rowerowych na jezdniach połączenie ze sobą istniejących ścieżek 
rowerowych 

Miasto Poznań 

Wyznaczone miejsca parkingowe przed instytucjami, urzędami, sklepami dla samochodu, 
którym przywozi się osoby starsze, mające trudności w poruszaniu się na dalszą odległość 
(nie chodzi o miejsca dla osób niepełnosprawnych). 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

Z mojej perspektywy byłoby super gdyby drogi serwisowe wzdłuż autostrad połączyć w szlaki 
rowerowe (np. dojazd ze Skoków do Poznania), był taki pomysł dla trasy Poznań  Jakaś forma 
uświadamiania kierowcom że nie muszą się wciskać na pasie gdzie jest miejsce dla maks 
jednego auta żeby wyprzedzić rower. 

Miasto Poznań 

zachecanie do uzywania transportu poprzez specjalne oferty wykupu bliletow na caly rok po 
znacznie zredukowanych cenach...np 365zl na rok czyli 1zl na dzien. Takie rozwiazanie 
zacheciloby pasazerow do pozostawiania samochodow na rzecz transportu publicznego ! 
Wraz z wprowadzeniem takiej oferty ceny parkingow samochodowych w obrebie centrum 
powinny wzrosnac . Ponadto powinnien byc wiekszy nacisk polozony na rozbudowe 
podziemnych parkingow samochodowych w odleglosci 5-8km od centrum Poznania, 
szczegolnie w okolicach petli tramwajowych i autobusowych. Polaczenie cen parkingowych 
wraz z mozliwoscia darmowego przejazdu rowniez zachecalaby do trzymania samochodow z 
daleka od centrum. Informacja o opoznieniach w ruchu transportu publicznego powinna byc 
dostepna poprzez opracowana aplikacje na smartfony ! W ten sposob pasazerowie zawsze z 
wyprzedzeniem mogliby planowac swoja podroz 

Miasto Poznań 

Zakończenie remontów!!! Wprowadzenie bus pasów Miasto Poznań 

Zakończyć remonty Miasto Poznań 

Zakup niskopodlogowych tramwajów Miasto Poznań 

zakupienie nowoczesnego taboru tramwajowego skomunikowanie większych obszarów 
transportem publicznym 

Miasto Poznań 

zapewnienie bezpieczeństwa w pojazdach (kradzieże, wymuszenia, wulgarność) Miasto Poznań 

zaprojektowanie autobusu w logo Lecha Poznań  ciche autobusy Miasto Poznań 

Zastanawianie się władz nad przeprowadzanymi remontami (czas, ilość, miejsca 
jednoczesnych remontów wielu ulic w tym samym rejonie) Niepoważna jest tworzenie stacji 
rowerów miejskich kosztem likwidacji miejsc parkingowych!!! 

Miasto Poznań 

Zastąpienie tras tramwajowych trasami autobusowymi Budowa metra w Poznaniu Miasto Poznań 

zewnętrzna informacja pasażerska dla osób niewidomych i słabo widzących. Miasto Poznań 

zintegrowana aglomeracyjna karta miejska wiele przystanków roweru miejskiego / więcej 
ścieżek rowerowych 

Miasto Poznań 

Zintegrowana komunikacja różnego rodzaju. Sensowny rozkład dopasowany do potrzeb (np. 
dojazd praca, szkoła). 

Miasto Poznań 

Zintegrowanie sygnalizacji świetlnej, tak żeby np. przy dwóch segmentach przejścia dla 
pieszych rozdzielonych pasem zieleni, zielone światła zapalały się jednocześnie Budowa 
podziemnych parkingów (bezpłatnych albo w rozsądnej cenie), żeby auta nie niszczyły zieleni 
i nie zastawiały chodników 

Miasto Poznań 

zmiana przepisów - dopuszczenie rowerzystów do jazdy po chodnikach na ruchliwych ulicach Miasto Poznań 

Zmniejszenie cen biletów i częstsze sprawdzanie posiadania biletu w pojazdach Zmiana na 
nowocześniejsze pojazdy które zużywają mniej energii, są ekologiczne i przyjazne środowisk, 
a przy okazji ceny za bilety zmniejszą się 

Miasto Poznań 

Zmniejszenie, skrócenie tras autobusów przy znaczącym wzroście częstotliwości. Stworzenie 
linii na wzór berlińskich 'M' lub 'niebieskich' autobusów sztokholmskich. Przykład: autobusy 
linii 74 i 90 powinny kończyć trasę przy pętli Wilczak (oczywiście po wybudowaniu tramwaju 
na Naramowice). Umożliwiałby połączenie kilku linii tram (Wilczak, Solidarności, Pestka). 
Konsekwentne wprowadzanie przystanków aut/tram ZA skrzyżowaniem oraz podwójnych 
przy rondach. Przykłady: przystanki tram w okolicy Półwiejskiej - powinny powstać dwa nowe 
przystanki; Kórnicka - przystanek za skrzyżowaniem w kier. Politechniki (plan, który 
zaprezentował ZTM nie przewiduje takiej możliwości) 

Miasto Poznań 

zmuszenie deweloperów do współfinansowania układów drogowych i komunikacji zbiorowej 
w miejscu gdzie budują 

Miasto Poznań 

Znacząca poprawa punktualności komunikacji zbiorowej Spójny rozwój komunikacji Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

zbiorowej wraz z rowerową (rozwiazania na przystankach, ułatwienia w przewozie rowerów 
w pojazdach komunikacji zbiorowej) 

Zniżki dla kierowców na podstawie dowodów rejestracyjnych Miasto Poznań 

Zorganizowanie całego systemu komunikacyjnego by uniknąć opóźnień po nawet godzinę! Miasto Poznań 

Zsynchronizowanie komunikacji poznańskiej i podmiejskiej (synchronizacja rozkładów jazdy, 
jeden bilet) zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej i podmiejskiej - 
również w weekendy, święta i w nocy 

Miasto Poznań 

zweryfikowanie tras przejazdów autobusów, zwiększenie częstotliwości przejazdów w 
miejsca chętniej odwiedzane. 

Miasto Poznań 

zwiekszenie zasiegu dojazdow tramwaji zwiekszenie zasiegu dojazdow autobusow miejskich Miasto Poznań 

zwiększanie częstotliwości połączeń autobusowych w gminach pod Poznaniem (na 
najważniejszych liniach w szczycie co 15 minut, poza szczytem co 30) budowa kolejnych linii 
kolejowych na obszarze metropolii (skomunikowanie koleją z dobrą częstotliwością takich 
miejsc jak Śrem, Tarnowo Podgórne 

Miasto Poznań 

zwiększenie częstotliwości jazdy tramwajów, autobusów, więcej tras inwestowanie w 
pojazdy możliwie najmniej szkodzące środowisku i najmniej hałaśliwe 

Miasto Poznań 

zwiększenie częstotliwości jeżdżenia autobusów Miasto Poznań 

zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów, tramwajów i pociągów (również w 
weekend) 

Miasto Poznań 

Zwiększenie częstotliwości kursowania w strefie poza śródmieściem, byłoby mniej 
dojeżdzajacyh autem wśród Poznaniaków z peryferiów Budowa parkingów buforowych 

Miasto Poznań 

ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI POŁĄCZEŃ POPRAWA PUNKTUALNOŚCI POCIĄGÓW Miasto Poznań 

zwiększenie częstotliwości tramwajów mozliwość NOMALNEJ podróży a nie jak w puszcze 
śledzi!!!! 

Miasto Poznań 

Zwiększenie dostępności do sieci tramwajowej Budowa kolei metropolitarnej Miasto Poznań 

Zwiększenie przepustowości głównych arterii: więcej pasów ruchu, "ramy komunikacyjne", 
likwidacja buspasów Likwidacja świateł na skrzyżowaniach (jak na Marcinkowskiego, super), 
powrót zielonych strzałek, 

Miasto Poznań 

zwiększenie znaczenia tramwajów w mieście, połączenia Poznań / Luboń itp Miasto Poznań 

Zwiększona dbałość o estetykę przystanków i pojazdów, eliminowanie picia alkoholu w 
pojazdach i palenia papierosów na przystankach poprzez częste kontrole Skomunikowanie 
bezpośrednie części Poznania do tej pory nie skomunikowanych - np. Piątkowo-Dębiec - brak 
bezpośredniej linii 

Miasto Poznań 

zwrot kosztów biletu w pojazdach z nieczynną klimatyzacją Miasto Poznań 

Asfaltowe ścieżki dla np. rowerzystów, rolkarzy. Synchronizacja świateł dla pieszych i 
pojazdów. 

Miasto 
Puszczykowo 

autobusy szynowe na torach kolejowych kursujące co pół godziny autobusy szynowe na 
torach kolejowych kursujące co pół godziny 

Miasto 
Puszczykowo 

dojazd autobusów podmiejskich do centrum miasta 
Miasto 
Puszczykowo 

dostrzeżenie prymatu komunikacji szynowej (pociag, tramwaj nad samochodowo-
autobusową i rozwijanie inwestycji w kierunku duzej liczby polączeń kolejowych okolicznych 
miejscowości z Poznaniem i ewentualnie uzupelnienie ich na miejscu dobrez 
zsynchronizowaną komunikacją autobusową.  wykorzystanie pewnych odcinkow linii 
tramawajowych w poznaniu które nie sa uzywane rutynowo na przyklad Towarowa 

Miasto 
Puszczykowo 

Klimatyzacja Klimatyzacja wszędzie 
Miasto 
Puszczykowo 

Parkingi przy stacjach kolejowych i na wjazdach do miasta 
Miasto 
Puszczykowo 

Rozbudowa systemu komunikacji nocnej do podpoznańskich gmin Utworzenie połączeń Miasto 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu, komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców Metropolii Poznań? 
Miejsce 

pierścieniowych wokół Poznania Puszczykowo 

Rozwój infrastruktury umożliwiającej korzystanie z ekologicznego transportu elektrycznego - 
stacje ładowania pojazdów w różnych częściach Metropolii Poznańskiej jako preferowany 
transport Wprowadzenie możliwości wypożyczania samochodów elektrycznych i skuterów 
(zachęcenie inwestorów, może projekt z funduszy europejskich), w szczególności w 
podmiejskich miejscowościach wokół Puszczy Zielonka, Wlkp. Park Narodowy oraz przy 
parkach przedsiębiorczości (jako obowiązkowa taka flota) celem ograniczania wjazdu do 
miasta samochodów, które jadą 'na chwilkę' coś zawieźć od urzędu do urzędu 

Miasto 
Puszczykowo 

Wprowadzenie kursowania autobusów nocnych chociażby w piątki i soboty Zwiększenie 
częstotliwości kursowania komunikacji w aglomeracji (Puszczykowo. Mosina) 

Miasto 
Puszczykowo 

zwiększenie częstotliwości kursownia pociągów 
Miasto 
Puszczykowo 

Zwiększenie ilość autobusów i pociągów do Puszczykowa  Włączenie pociągów do PEKI 
Miasto 
Puszczykowo 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu internetowego lipiec/sierpień 2016 
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ZAŁĄCZNIK 9 

Pytanie 18 z Ankiety dla mieszkańców PZMM 

Tabela 5 Kierunki pozostałych zmian w zakresie transportu, komunikacji i mobilności 

Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

bardzo dobra, racjonalna i z widokami na przyszłość (a nie chwilowe korzyści) miedzy 
samorządami Poznania i Staroswtwa Poznańskiego 

Gmina 
Czerwonak 

bezkolizyjne drogi tramwajowe typu pestka. ewentualnie opuszczenie części linii 
tramwajowych pod ziemię. transport zbiorowy będzie realną alternatywą dla samochodów 
tylko wtedy, gdy będzie można z dowolnego punktu w granicy poznania dojechać do 
dowolnego innego punktu w ciągu max pół godziny w ramach jednego biletu. jeszcze do tego 
długa droga 

Gmina 
Czerwonak 

brak autobusu nocnego do Kicina gmina Czerwonak - utrudnia dotarcie do domu w godzinach 
późno wieczornych - autobusy dojeżdżają tylko do Koziegłów i 4 km trzeba iść pieszo w nocy 

Gmina 
Czerwonak 

Budowa buspasow, stworzenie linii tramwajowej do Kozieglow, zdecydowane działania 
poprawiające punktualność, zmiana calego taboru na pojazdy klimatyzowane, wprowadzenie 
darmowego transportu publicznego, wprowadzenie systemu elektronicznego systemu 
informowania pasazerow 

Gmina 
Czerwonak 

budowa mostu przez Wartę łączącego gminę Czerwonak z północną częścią Poznania 
Gmina 
Czerwonak 

często kursujące i tanie tramwaje zintegrowane z systemem parkingów przy "pętlach" 
tramwajowych 

Gmina 
Czerwonak 

Dodatkowe mosty na Warcie na północ i południe od Poznania. - w odległości "autostradowej" 
od centrum ale mosty dostępne w ruchu lokalnym 

Gmina 
Czerwonak 

Komunikacja powinna być przewidywalna i stała a nie zmieniać się co chwila 
Gmina 
Czerwonak 

Mniejszy tłok w autobusach 
Gmina 
Czerwonak 

Nie ograniczenie się tylko do strefy metropolii poznańskiej, lecz całego poznańskiego obszaru 
metropolitalnego!  

Gmina 
Czerwonak 

oddzielne bus - pasy dla autobusów 
Gmina 
Czerwonak 

Poprawa ogólnego stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu. 
Gmina 
Czerwonak 

promocja transportu publicznego, akcje edukacyjne w szkołach poszerzone o bezpieczne 
zachowania się w środkach komunikacji publicznej, młodzież nie wie jak się zachować z 
plecakami, zastawia drzwi i przejścia itd., kwestia ewakuacji w środkach komunikacji miejskiej 

Gmina 
Czerwonak 

Punktualność komunikacji. 
Gmina 
Czerwonak 

Renowacja mostów na bieżąco tak aby nie były zamykane 
Gmina 
Czerwonak 

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych umożliwiających dojazd do Poznania z gmin ościennych. 
Gmina 
Czerwonak 

Sychronizacja rozkładu jazdy 
Gmina 
Czerwonak 

Transport wewn. Karolin Czerwonak Urzad 
Gmina 
Czerwonak 

Unowocześnienie aplikacji gps autobusów, by wszystkie autobusy tam się pojawiały z większą 
dokładnościa. i by były komunikaty np. że autobus wypadł, popsuł się, że przyjedzie zastępczy 
o której godzinie itd... 

Gmina 
Czerwonak 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

więcej połączeń nocnych na terenie wszytkich stref także C, więcej połączeń weekendowych 
Gmina 
Czerwonak 

więcej połączeń nocnych na terenie wszytkich stref także C, więcej połączeń weekendowych 
Gmina 
Czerwonak 

Większa liczba oraz realna/przemyślana lokalizacja P+R 
Gmina 
Czerwonak 

Wpierw budowa obwodnic i ram komunikacyjnych a później ograniczenie ruchu 
samochodowego w centrum 

Gmina 
Czerwonak 

wyłączenie sygnalizacji świetlnej w ścisłym centrum 
Gmina 
Czerwonak 

Zmniejszenie korków poprzez optymalizację syngalizacji świetlnej (zielona fala). Rozbudowa lini 
tramwajowych 

Gmina 
Czerwonak 

Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych. Budowa lini kolejowej Poznań Ławica 
Dworzec Główny.  

Gmina 
Dopiewo 

Do pracy mam 8 km. Spokojnie moglabym jezdzic rowerem. Ale droga z Dąbrówki do Komornik 
jest na tyle niebezpieczna ze codziennie msze jezdzic samochodem. Polaczena z Dąbrówki do 
innych gmin np. Komorniki - nie ma w ogole 

Gmina 
Dopiewo 

Dobre połączenia ( synchronizacja) pociągów z autobusami podmiejskimi. 
Gmina 
Dopiewo 

Kolej Podmiejska, tzn składy pociągów nie powinny mieć stacj Poznań Gł jak 
docelowa/początkowa a tylko tam być przejazdem. Np jedna trasa:  Nowy Tomyś - Września 
przez Poznań Gł.  Wg mnie zwiększy to przepustowość dworca gł. Dodatkowo rozkład tak 
ułożony aby był czas na przesiadki 

Gmina 
Dopiewo 

Kontynuacja modernizacji dróg powiatowych i ulic dojazdowych do Poznania. Budowa 
bezpiecznych dróg rowerowych wzdłuż ulic, ale też przez tereny zielone, np. w lesie 
Marcelińskim, krótszą drogą i bez skrzyżowań. Zadbanie o zacienienie drzewami chodników 
przy nowo budowanych ulicach i drogach. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów 
komunikacji podmiejskiej. 

Gmina 
Dopiewo 

Logiczna przbudowa obecnej strefy komunikacji miejskiej w Poznaniu. Absolutnie nielogiczne 
jest, że np. Dąbrówka znajduje się w strefie C - proszę sobie spojrzeć na mapę ilość 
mieszkańców itd. Z Centrum miejscowości do Starego rynku w Poznaniu jest 14 km - do 
miejscowości Rokietnica ze Starego Rynku - minimum 20km... 

Gmina 
Dopiewo 

ograniczenie remontów do jednego, ew. dwóch w tym samym czasie, a nie rozkopanie całego 
miasta i zmiana rozkładu jazdy co tydzień 

Gmina 
Dopiewo 

poprawa systemu dróg 
Gmina 
Dopiewo 

rozwój transportu szynowego (np. tramwaj do Skórzewa) 
Gmina 
Dopiewo 

Równoważenie transportu samochodowego, miejskiego i rowerowego. Zwiększanie 
bezpieczeństwa drogowego przez zwiększenie kontroli prędkości. 

Gmina 
Dopiewo 

Skórzewo jest praktycznie przy Poznaniu jak Naramowice a brakuje połączeń miejskich. Na 
jedyny miejski przystanek (nr 77) trzeba iść pieszo 25-30 min. Brak przystanków dla 
mieszkańców przy ul. Batorowskiej (nowe osiedla). Jeden przystanek na Batorowskiej (przy ul. 
Cytrynowej) ułatwiłby wszystkim sprawę dojazdów. Może wydłużenie linii, które docierają do 
lotniska o Skórzewo mogłoby być dobrym rozwiązaniem.  Nie ma żadnego nocnego autobusu, 
to też problem. 

Gmina 
Dopiewo 

szybkość oraz niższe ceny 
Gmina 
Dopiewo 

ukończenie remontów na terenie całego Poznania :)  
Gmina 
Dopiewo 

uporządkowanie planów remontowych tak by miasto było przejezdne,  przebudowa Gmina 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

przejazdów kolejowych na tunele/wiadukty  Dopiewo 

Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz zwiększona ilość wypożyczalni rowerów 
miejskich i ścieżek rowerowych. 

Gmina 
Dopiewo 

Więcej linii dojeżdżających do miejscowości ościennych, większa częstotliwość kursów 
Gmina 
Dopiewo 

Wyedukować niedorozwiniętych rowerzystów, którzy zamiast ze ścieżek, korzystają ze środka 
drogi, a także, że stojąc na światłach naprawdę średnim pomysłem jest opierać się o lusterka 
samochodów wciskając się "na chama" pomiędzy nie, a potem krzyczeć "olaboga" kiedy auto 
rusza, a on się przewraca, zadbać o REALNY czas odjazdu na przystankach, bo rozkłady to 
można sobie równie dobrze jako obrazki w domach wywiesić.  

Gmina 
Dopiewo 

Wzorem Wrocławia przebudowa torowisk tramwajowych tak by mogły tam również jeździć 
autobusy komunikacji miejskiej. 

Gmina 
Dopiewo 

Zastąpienie silników spalinowych, np. eletrycznymi głównie w trosce o brak spalin i brak 
hałasu, bo to psuje każdą przestrzeń. Brak ograniczeń, zakazów wzjazdów do centrum autami, 
które spowodują jedynie masowe kombinowanie z wyjątkami. Zamiast zakazywać, lepiej jest 
oferować alternatywy.   

Gmina 
Dopiewo 

zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów podmiejskich, wydłużenie tras autobusów 
miejskich - coraz więcej osób dojeżdża z poza Poznania do szkoły, czy pracy w Poznaniu. 

Gmina 
Dopiewo 

1. Taki sam wygląd środków transportu z elektronicznymi tablicami kierunku jazdy. 2. Jeden 
bilet metropolitalny. 3. Niższe, zachęcające, niekoniecznie darmowe ceny biletów. 4. 
Elektroniczne tablice na przystankach informujących o faktycznym przybyciu i kierunku jazdy 
środków transportu. 5. Monitoring na przystankach dla bezpieczeństwa pasażerów i eliminacji 
wandali. 

Gmina 
Kleszczewo 

Budowa dróg!  
Gmina 
Kleszczewo 

lepszy dostęp do autostrady (skandaliczny brak węzła na Starołęce), docelowo kolej 
metropolitalna, dokończenie obwodnicy Poznania (odcinek płn-wschodni) 

Gmina 
Kleszczewo 

łatwość dostępu do przystanku, szybkość przemieszczania, zrównoważona cena biletów, 
Gmina 
Kleszczewo 

Obowiazkowa rejestracja i oc rowerzystow.  
Gmina 
Kleszczewo 

odpowiednie skomunikowanie ze soba roznych srodkow transportu 
Gmina 
Kleszczewo 

tramwaj na Naramowice, promowanie transportu szynowego, uspokojenie ruchu w centrum, 
wyłączanie świateł i likwidacja sygnalizacji w centrum 

Gmina 
Kleszczewo 

Większa kontrola firm wykonujących remonty dróg w naszej Metropolii 
Gmina 
Kleszczewo 

Wspólny bilet na pojazdy wszystkich przewoźników 
Gmina 
Kleszczewo 

Wspólny bilet w gminach pod poznaniem 
Gmina 
Kleszczewo 

Autobus raz na godzinę? I to ma być rozwiazanie? Mało kto z tego korzysta!! Jakby jeździły co 
10-12 minut (i ludzie by o tym wiedzieli) były by pełne. A tak, to każdy rezygnuje, wsiada do 
auta i miasto stoi, bo włodarze stawiają na komunikacje zbiorową, utrudniając życie kierowców 
osobówek.  

Gmina 
Komorniki 

bezpłatny transport komunikacją miejską 
Gmina 
Komorniki 

Budowa ekranów akustycznych przy autostradzie A2 i obwodnicy S11 
Gmina 
Komorniki 

częstość kursowania autobusów Gmina 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

Komorniki 

Darmowa komunikacja miejska, aby ludzie przesiedli się z samochodów do tej właśnie 
komunikacji! 

Gmina 
Komorniki 

Estetyka pojazdow- autobus i tramwaj oraz przystanki to nie noclegownia dla bezdomnych i 
osób z zaburzeniami alkoholowymi 

Gmina 
Komorniki 

Jest ich wiele, nie sposób je wymienić. Najważniejsze to bezpieczeństwo, wygoda przesiadek i 
podróżowania, standaryzacja jakości usług oraz częstotliwość kursów, bo jaką zachętą jest kurs 
autobusu co godzinę (linia 701 Komorniki - Górczyn)? 

Gmina 
Komorniki 

Koniec remontów 
Gmina 
Komorniki 

ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych - skutecznie blokują drogi dojazdowe, często 
będące zbyt wąskimi aby przyjąć ten rodzaj pojazdów [vide: ul. Ks. Malinowskiego w 
Komornikach] 

Gmina 
Komorniki 

Optymalizacja miejsc przesiadkowych oraz linii podmiejskich i miejskich - dostosowanie 
przejazdów do przesiadek 

Gmina 
Komorniki 

rozbudowa infrastruktury rowerowej, obniżenie kosztów transportu publicznego 
Gmina 
Komorniki 

Rozwój zintegrowanego biletu na wszystkie rodzaje transportu np. karta PEKA. Tworzenie 
punktów przesiadkowych pomiędzy trakcją tramwajową a autobusową poza granicami miasta 
np. w Plewiskach, Luboniu. Przedłużanie linii tramwajowych i budowa zintegrowanych 
punktów przesiadkowych np. Dąbrowskiego przy granicy miasta.  

Gmina 
Komorniki 

sprawny, niezawodny i tani transport 
Gmina 
Komorniki 

szybkość 
Gmina 
Komorniki 

Wspólne współfinansowanie komunikacji publicznej przez samorządy w ramach Metropolii 
Poznań. Możliwość dojeżdżania autobusów podmiejskich do śródmieścia miasta Poznań. 

Gmina 
Komorniki 

Dobra komunikacja z Poznaniem 
Gmina 
Rokietnica 

dobre polaczenie  
Gmina 
Rokietnica 

klimatyzacja 
Gmina 
Rokietnica 

Kolej metropolitarna, wspólny bilet Metropolitarny obejmujący również kolej w danej strefie 
A,B i C - w ramach jednego biletu komunikacyjnego. 

Gmina 
Rokietnica 

Lepsze połączenie z miastem i częstotliwość kursów zwiększy udział transportu miejskiego 
Gmina 
Rokietnica 

Należy ponownie rozważyć koncepcję budowy 3 ramy komunikacyjnej i wyprowadzić ruch 
tranzytowy z centrum miasta Poznania.  Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi.  
Więcej parkingów wielopoziomowych na terenie śródmieścia. 

Gmina 
Rokietnica 

obwodnica kolejowa z pociągami co 10-15 minut, zsynchronizowanymi z tramwajami i 
autobusami  

Gmina 
Rokietnica 

przyjrzenie się problemom związanym z brakiem punktualności niektórych autobusów - może 
warto w godzinach szczytu puścić na trasę więcej autobusów lub, co ważne, w niektóych 
miejscach szczególnie narażonych na korkowanie się stworzenie osobnego pasa ruchu dla 
autobusów. 

Gmina 
Rokietnica 

rozwój kolei 
Gmina 
Rokietnica 

Ścieżki rowerowe w gminie Rokietnica  
Gmina 
Rokietnica 



Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania  
na lata 2016-2025 

186 
 

Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

ścieżki rowerowe, metropolitalna kolej - tania ! 
Gmina 
Rokietnica 

uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, synchronizacja rozkładów jazdy, budowa 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych lub przystankach 
tramwajowych/ autobusowych   

Gmina 
Rokietnica 

Zmodernizowane dróg i zbudowanie przystanków autobusowych w Rokietnicy, Kiekrzu 
Gmina 
Rokietnica 

Zmodernizowane dróg i zbudowanie przystanków autobusowych w Rokietnicy, Kiekrzu 
Gmina 
Rokietnica 

1. Pierwszeństwo na skrzyżowaniach dla pojazdów komunikacji zbiorowej,  2. Rezygnowanie z 
sygnalizacji świetlnych na kolejnych skrzyżowaniach w centrum Poznania i nie tylko,  3. 
Zagęszczenie sieci tramwajowej w centrum,  4. Przywrócenie Starego Dworca Poznań Główny 
mieszkańcom 

Gmina Suchy 
Las 

Absolutny priorytet dla komunikacji miejskiej, rowerów i pieszych. Staranie się o 
wyeliminowanie wąskich gardeł dla komunikacji miejskiej (Most Teatralny - przebudowa lub 
zmiana punktu ciężkości dla tych potoków pasażerów) oraz ciągłe dążenie do dopracowania 
funkcjonowania i jakości transportu w aglomeracji (zbudowanie przeświadczenia że 
korzystanie z transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej to same korzyści i pewien stan 
świadomości a nie przykry obowiązek). Transport indywidualny autami zabija miasto i 
powoduje jego degradację...zabiera przestrzeń życiową. 

Gmina Suchy 
Las 

Jeżeli miasto ma mieć ograniczony ruch kołowy na rzecz komunikacji miejskiej trzeba zapewnić 
kierowcom możliwość bezpiecznego i wygodnego pozostawienia samochodu na granicy miasta 
i umożliwić łatwe korzystanie z komunikacji (połączyć bilet z opłatą parkingową? jak ma to 
miejsce w dużych zachodnich miastach). Obecnie w Poznaniu nie ma parkingów buforowych!  

Gmina Suchy 
Las 

Lepsze skomunikowane gmin ościennych, wykorzystanie kolei. (Strzeszyn, Wola, itd.) 
Gmina Suchy 
Las 

Myślę, że przede wszystkim należy postawić na to, aby w zasięgu komunikacji znalazło się jak 
najwięcej osób. Kolejnym etapem powinno być zapewnienie tym mieszkańcom częstych 
kursów dostosowanych do ich potrzeb ( partycypacja społeczna, przeprowadzenie rozmów, 
ankiet). Takie czynności dadzą mieszkańcom alternatywę, która będzie bardzo poważnie 
konkurowała z transportem samochodowym. Myślę, że odpowiednio dostosowana 
częstotliwość jest tu kluczowym czynnikiem.  

Gmina Suchy 
Las 

Nocne autobusy na terenie gminy Suchy Las 
Gmina Suchy 
Las 

obniżenie cen biletów  więcej połączeń tramwajowych z nowo budowanymi osiedlami 
Gmina Suchy 
Las 

Poszerzenie wszystkich ulic, wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe 
Gmina Suchy 
Las 

Przemyślane remonty, konsekwentna wymiana taboru, wprowadzenie (działającej!) 
klimatyzacji we wszystkich pojazdach MPK 

Gmina Suchy 
Las 

Punktualność, częste kursy i przystępne ceny biletów.  
Gmina Suchy 
Las 

Redukcja średniego wieku eksploatowanego taboru. 
Gmina Suchy 
Las 

ścieżki rowerowe 
Gmina Suchy 
Las 

Więcej stacji roweru miejskiego - można wzorować się na łodzi, tam się chce jeździć. W 
Poznaniu jest strach przed jedzeniem rowerem. I parkingi buforowy na Sobieskiego. 

Gmina Suchy 
Las 

Wprowadzenie biletu godzinnego, jednorazowego. Bilet 40 minutowy jest często zbyt krótki by 
swobodnie przemieścić się na tereny podmiejskie lub do sąsiednich gmin.  

Gmina Suchy 
Las 

wydłużenie linii tramwajowych, budowa nowych linii tramwajowych, budowa parkingów przy Gmina Suchy 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

pętlach, zwiększenie przepustowości skrzyżowań, zakończenie remontów, nie zmniejszanie 
dróg dla samochodów/autobusów na rzecz rowerów 

Las 

Zbudowanie drogi dla rolkarzy 
Gmina Suchy 
Las 

zwiększenie ilości przystanków w gminach poza Poznaniem 
Gmina Suchy 
Las 

Budowa szybkich połączeń szynowych np. do Tarnowo Podgórnego 
Gmina 
Tarnowo 
Podgórne 

Pokrycie większą ilością przystanków nocnych autobusów i tramwajów. Bardzo mocno 
odczuwalny jest brak autobusów i tramwajów w czasie remontów na Ogrody  i okolice lub są 
za rzadko. 

Gmina 
Tarnowo 
Podgórne 

rozwój parkingów buforowych z przesiadką na komunikację, budowa obwodnic Poznania 
Gmina 
Tarnowo 
Podgórne 

rozwój sieci linii tramwajowych  
Gmina 
Tarnowo 
Podgórne 

Skomunikowanie rowerowe gmin z Poznaniem  
Gmina 
Tarnowo 
Podgórne 

tani transport publiczny 
Gmina 
Tarnowo 
Podgórne 

Więcej elektroniki typu tablice poznański rower itp 
Gmina 
Tarnowo 
Podgórne 

Wyznaczenie nowych kierunków połączenia między gminami  
Gmina 
Tarnowo 
Podgórne 

zintegrowana komunikacja autobusowa, kolejowa, parkingi buforowe, szybkie linie magistralne 
z ograniczonymi przystankami 

Gmina 
Tarnowo 
Podgórne 

maksymalna możliwa częstotliwość kursowania transportu publicznego Inne 

- remonty dróg na terenie metropolii Poznań  - dokończenie obwodnicy miasta Poznania  - 
otwarcie Starego dworca w Poznaniu    

Miasto i 
Gmina Buk 

Autobusy podmiejskie dla całej aglomeracji oraz kolej metropolitalna 
Miasto i 
Gmina Buk 

naprawa dróg 
Miasto i 
Gmina Buk 

rozdudowa dróg, ścieżek rowerowych i zintegrowanych węzłów przesiadkowych na obrzeżach 
miasta 

Miasto i 
Gmina Buk 

Wprowadzenie stref ograniczonego ruchu samochodów osobowych i utworzenie parkingów 
buforowych. Tania i punktualna komunikacja dla mieszkańców gmin przyległych do miasta 
Poznania - wprowadzenie zachęty takiej formy komunikacji poprzez bonusy np. kupisz bilet 
drugi masz za darmo, Poniedziałki - jesteś mieszkańcem Stęszewa dziś jeździsz za 50 % , wtorek  
dla mieszkańców  Buku i td., ponieważ powinniśmy ludzi przekonać aby zrezygnowali ze 
standardowego środka - samochodu. Pozdrawiam 

Miasto i 
Gmina Buk 

wyłączenie centrum Poznania z komunikacji samochodowej, w zamian bezpłatna lub w cenie 
parkingu buforowego. Rozbudowa wygodnych ścieżek rowerowych. Parkingi buforowe na 
obrzeżach miasta np. przy lotnisku Ławica. 

Miasto i 
Gmina Buk 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

Nocne połączenia kolejowe z Poznaniem w celu wykorzystania jego potencjału kulturalnego 
Miasto i 
Gmina 
Kostrzyn 

Odciążyć ruch pojazdów w Poznaniu poprzez dodatkową budowę obwodnic 
Miasto i 
Gmina 
Kostrzyn 

rozwój infranstuktury drogowej i kolejowej na terenie Metropolii 
Miasto i 
Gmina 
Kostrzyn 

Szybka, sprawna Kolej metropolitarna. Kursów musi być jeszcze więcej i ponownie muszę 
wspomnieć o tych nocnych połączeniach i tłumaczenie ze nie ma chętnych jest jedynie 
wymówką, bo myslę że takie połączenie znalazło by zainteresowanie wśród mieszkańców 
Metropolii. 

Miasto i 
Gmina 
Kostrzyn 

Tanie i dobrze synchronizowane rozkłady jazdy (w zakresie różnych środków komunikacji 
publicznej) 

Miasto i 
Gmina 
Kostrzyn 

WIADUKT KOLEJOWY W KOSTRZYNIE 
Miasto i 
Gmina 
Kostrzyn 

Wspólna komunikacja na obszarze całego powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Wspólny 
bilet. Większa ilość połączeń w komunikacji miejskiej. 

Miasto i 
Gmina 
Kostrzyn 

1. budowa dobrych dróg dojazdowych na głównych szlakach dojazdu z "noclegowni" do 
centrum Poznania; utrzymanie ich w dobrym stanie i zapewnienie dróg alternatywnych na czas 
remontów oraz w sytuacjach awaryjnych / wypadków, itp.  2. główne ciągi dróg osiedlowych 
powinny być asfaltowe, a nie gruntowe / tłuczniowe, itp. - na tych drogach brak komunikacji 
publicznej powoduje wzmożony ruch kołowy i pylenie oraz zagrożenia w ruchu wynikające z 
uszkodzeń nawierzchni i luźnych kamieni / tłucznia (np. uszkodzenia szyb, opon, obuwia, 
skręcenia kostek, itp.) 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

1. Transport podmiejski nieraz jedzie do celu w sposób bardzo okrężny – należałoby rozdzielić 
trasę jednego pojazdu na dwa i ustanowić częstsze kursy tych pojazdów; będzie potrzeba 
więcej pojazdów, ale oszczędzi się na tym, że wielu nie będzie musiało jechać przez 
miejscowości, które nie są po drodze.  2. Obecność wypożyczalni rowerów w miejscowościach 
pod Poznaniem – takowe wypożyczalnie bardzo odciążyłaby transport miejski i były 
lekarstwem na okrężne drogi pojazdów komunikacji. 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Atrakcyjność komunikacji z okolicznych gmin do Poznania: oprocz trasy autobusem 45 
minutowej, trasa szybka bez przystankow.     Przynajmbiej jeden nocny autobus do 
podmiejskiej gminy. 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Bezpieczeństwo  
Miasto i 
Gmina Kórnik 

Budowa darmowych stref parkingowych na obrzeżach w ramach systemu "Park & Ride" ze 
zniżką komunikacyjną dla korzystających z tego systemu 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Budowa obwodnicy północno-wschodniej (Wariant III jest najbliżej Poznania) i lepsza 
integracja sieci autobusowej z koleją metropolitalną 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Częstsze autobusy podmiejskie 
Miasto i 
Gmina Kórnik 

częstsze kursy autobusów z tzw. noclegowni do Poznania. Co raz więcej osób pracuje w innych 
godzinach niż 7 - 15. 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Częstsze polaczenia, zsynchronizowane czasy ułatwiające przesiadki. Wydłużenie linii do ronda 
rataje 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Drogi wjazdowe/zjazdowe do miasta, obwodnice-ringi nie będące siecią dróg krajowych i Miasto i 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

autostrad Gmina Kórnik 

Eliminacja wiecznych korków  
Miasto i 
Gmina Kórnik 

integracja transportu na terenie całej metropolii , trasy rowerowe umożliwiające bezpieczny 
dojazd zarówno z osiedli na terenie Poznania jak i ościennych miejscowości w Metropolii  

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Jeśli powstanie szybki środek komunikacji z okolic mojej miejscowości do Poznania, to 
zapewne nie będzie to w najbliższej okolicy mojego domu. Zatem w miejscu gdzie będzie 
zlokalizowany przystanek (węzeł) powinien być zorganizowany również parking buforowy dla 
samochodów i rowerów, aby osoby dojeżdżające do tego węzła mogły w sposób wygodny i 
bezstresowy korzystać z komunikacji publicznej. Jeśli ja mieszkam w Kamionkach, to co mi 
przyjdzie z przystanku np. w Koninku jeśli dojadę tam rowerem czy samochodem i nie będę 
miał gdzie tego środka lokomocji zostawić. Ewentualnie jeśli rower będę mógł zabrać koleją do 
Poznania np. w cenie biletu, to jest to również bardzo korzystna propozycja mocno zachęcająca 
do korzystania z takiej kolei. 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Obniżenie kosztów jakie ponosimy za podróż komunikacją miejską 
Miasto i 
Gmina Kórnik 

Oświetlenie, chodniki, spowalniacze 
Miasto i 
Gmina Kórnik 

parking przy węzłach przesiadkowych 
Miasto i 
Gmina Kórnik 

Peka dla wszystkich gmin 
Miasto i 
Gmina Kórnik 

pełna, zsynchronizowana, efektywna sieć komunikacji publicznej łącząca miasto z 
miejscowościami podmiejskimi, jakość dróg dojazdowych do miasta i łatwo dostępne parkingi  

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę rond zamiast skrzyżowań. Poprawa 
jakości dróg i budowa chodników, poprawiłaby bezpieczeństwo pieszych i innych 
użytkowników dróg. 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Poprawić bezpieczeństwo na drogach. Przez budowę ścieżek rowerowych i egzekwowanie 
dostosowania prędkości w terenie zabudowanym  

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Rozwijanie sieci tramwajowej poza sam Poznań (Plewiska, Szczepankowo itd) 
Miasto i 
Gmina Kórnik 

Skomunikowanie i powiązanie wszystkich rodzajów transportu wspólną taryfą i biletem, tak 
aby komunikacja zbiorowa była łatwo dostępna i zapewniała szybkie przemieszczanie się w 
ramach Metropolii. 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

słuchanie pomysłów mieszkańców i Rad Sołeckich, lepsze "dogadywanie się" Poznania z 
gminami ościennymi, np z Kórnikiem....np PEKA..... 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

tanie bilety, rozwinięcie idei roweru miejskiego, umożliwienie ludziom spod Poznania dojazd 
do miasta i przesiadkę na środki tarnsportu miejskiego, w tym parkingi buforowe 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Transport publiczny wygodny i łatwo dostępny oraz parkingi  
Miasto i 
Gmina Kórnik 

Węzły przesiadkowe - na pewno na Starołęce, chociaż i w Głuszynie wiele osób przesiada się na 
transport publiczny z własnego. Możliwość przesiadek z autobusów na tramwaje. Zwiększenie 
częstotliwości kursów linii podmiejskich.  

Miasto i 
Gmina Kórnik 

wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (w tym tablice elektroniczne 
informujące o faktycznych czasach odjazdu) 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Z mojej wsi (Kamionki) jadę do centrum Poznania samochodem około 30-35 minut (20km). 
Transport publiczny powinien oferować podobny czas przejazdu, żeby stał się prawdziwą 
alternatywą. 

Miasto i 
Gmina Kórnik 

Budowa parkingów na obrzeżach miast. Likwidacja ztm i powołanie nowej instytucji która 
zacznie dobrze zarzadzac 

Miasto i 
Gmina Mosina 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

budowa sieci ścieżek rowerowych 
Miasto i 
Gmina Mosina 

Budowa wiaduktu nad torami na ul. Starołęckiej  Budowa węzła autostradowego na Starołęce 
Miasto i 
Gmina Mosina 

Dobre skomunikowanie wszystkich środków transportu i ich synchronizacja lub wymienność. A 
nie jak dzisiaj Pociąg i autobus z Mosiny odjeżdżają w tych samych porach 

Miasto i 
Gmina Mosina 

integracja ruchu samochodowo-rowerowo-miejskiego 
Miasto i 
Gmina Mosina 

Łączenie i tworzenie gęstszej siatki połączeń na terenach silnego rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego np. Czapury, Mosina. 

Miasto i 
Gmina Mosina 

nie mam. 
Miasto i 
Gmina Mosina 

Obniżenie ceny biletów.  
Miasto i 
Gmina Mosina 

Przede wszystkim za dużo ludzi i zwierząt! ginie na drogach  (rowerzystów, pieszych, 
kierowców i pasażerów, zwierząt domowych) 1. nadmierna prędkość - należy znaleźć sposób 
na egzekwowanie przestrzegania przepisów (światła, kontrole, garby ograniczające?). 2. 
Większa kontrola w zakresie dostępności do alkoholu (bodajże najwięcej wypadków powodują 
nietrzeźwi!). 3. Dostosowanie infrastruktury rowerowej, chodniki tam gdzie trzeba iść 
poboczem bo nie ma innej trasy; efektywny transport: to transport 1. częsty 2 bezpieczny 3 na 
czas  

Miasto i 
Gmina Mosina 

Realne działania a nie papierowe plany. 
Miasto i 
Gmina Mosina 

ROZBUDOWA DRÓG ROWEROWYCH I SZKOLENIA DLA ROWERZYSTÓW, BO NIESTETY JEŻDŻĄ 
ULICAMI, ZAMIAST SWOIMI ŚCIEŻKAMI, CZĘSTO JEŻDŻĄ POD PRĄD.   

Miasto i 
Gmina Mosina 

Szybka kolej podmiejska 
Miasto i 
Gmina Mosina 

ścieżki rowerowe - turystyczne, wzdłuż dróg powiatowych i krajowych nie posiadających 
pobocza, zwłaszcza łączących obiekty turystyczne  

Miasto i 
Gmina Mosina 

Ukończenie remontu Kaponiery 
Miasto i 
Gmina Mosina 

wiadukt na przejezdzie kolejowym na starolece 
Miasto i 
Gmina Mosina 

Więcej autobusów podmiejskich, wydłużenie trasy tramwajowej do podmiejskich miejscowości  
Miasto i 
Gmina Mosina 

Wprowadzenie wspolnego biletu dla wojewodztwa, zwezanie corocznie jednej ulicy i zamiana 
corocznie jednej ulicy w deptak. Dodatkowo wszystkie wysoko ocenione propozycje oraz 
propozycje wymienione przeze mnie. Prosze rowniez zaczac mysclec o miescie jako ludziach, a 
nie budynkach i infrastrukturze. Ostatnio na UAM (w maju 2016) odbyla sie interesujaca 
konferencja na temat smart city, szczegolnie w referacie krytykujacym te koncepcje wykazano 
czym jest miasto. Dobrze, gdyby wladze miasta, sie z tym referatem zapoznaly. 

Miasto i 
Gmina Mosina 

Zakup nowych wagonów kolejowych, więcej połączeń na inii Poznań-Leszno 
Miasto i 
Gmina Mosina 

Zjazd na autostradę A2 przy ul.Starołęckiej dla mnie jak dla wielu mieszkańców tej części Pń 
było by to błogosławieństwo. 

Miasto i 
Gmina Mosina 

Zwiększenie możliwości i równouprawnienie cenowe zakupu biletów przez aplikacje mobilne. 
Mamy świat smartfonów! 

Miasto i 
Gmina Mosina 

1. potrzebne są przystanki kolejowe na terenie Poznania umożliwiające szybkie poruszanie się 
pomiędzy dzielnicami; 2. proponuję zwrócić uwagę na fakt, że koleją kursują nie tylko 
nastolatki, brak wolnych miejsc sprawia, że z podróży pociągiem rezygnują osoby, które szkołę 
już jakiś czas temu ukończyły i siadać na brudnej podłodze nie będą, bo stać przez całą podróż 

Miasto i 
Gmina 
Murowana 
Goślina 
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nie mogą lub nie chcą. 

Poprawa systemu ITS - sam system w zamyśle jest bardzo pozytywną rzeczą, jednakże 
kalibracja (Zwłaszcza dla ruchu pieszych) jest katastrofalna. 

Miasto i 
Gmina 
Murowana 
Goślina 

Prowadzenie rozsądnej i nieskorumpowanej polityki remontowej. Wycofanie się z celowego 
utrudniania życia kierowcom. 

Miasto i 
Gmina 
Murowana 
Goślina 

punktualność 

Miasto i 
Gmina 
Murowana 
Goślina 

Rozbudowa dróg dojazdowych do Poznania, np. ul. Gdyńska, Bałtycka od północnej części 
Poznania. 

Miasto i 
Gmina 
Murowana 
Goślina 

rozładowanie korków na ulicach 

Miasto i 
Gmina 
Murowana 
Goślina 

taktowanie rozkładów pociągów regionalnych/metropolitalnych. Np. pasażer wie, że zawsze 15 
minut po pełnej godzinie odjeżdża pociąg do jego miejscowości (idealnie - zawsze z tego 
samego peronu) 

Miasto i 
Gmina 
Murowana 
Goślina 

zakaz budowy centrów handlowych w centrum Poznania i innych wielkopowierzchniowych 
budynków, budowa tramwaju na Naramowice, bezkolizyjne przezjady prze tory kolejowe np. 
Morasko, Dębiec, Koziegłowy 

Miasto i 
Gmina 
Murowana 
Goślina 

zsynchonizowanie różnych środków transportu 

Miasto i 
Gmina 
Murowana 
Goślina 

1.Tramwaj "podziemny" w Centrum miasta. 2. Wielopiętrowe parkingi+ mini centrum 
handlowe w miejscach przesiadek na autobusy kursujące prostopadle do linii tramwajowych 
(w głąb osiedli.   2. Rozwój komunikacji szynowej - Tramwaju Metropolitalnego. Kolej jest "za 
sztywna" w rozmowach i droższa w eksploatacji. Tylko Metropolitalne "Bimby" !!!     3. Brak 
nowoczesnej zajezdni tramwajowej na lewym brzegu WARTY!  Niekoniecznie w obrębie miasta 
Poznania (ok. 20 ha gruntu) plus osiedle mieszkaniowe dla pracowników zajezdni – 
różnorodnych zawodów.     4. Stosowane "trzeciego" toru tramwajowego zamiast pośrednich 
pętli tramwajowych typu "Bolkowicka", "Palacza", "Stomil", stara „Traugutta/Madalina”. Tak 
już było przed renesansowym Ratuszem, a szyny trzech torów leżały na Starym Rynku jeszcze  
długo po wojnie.    5. Nowoczesne tramwaje typu "wahadło" z drzwiami obustronnie i 
stanowiskami motorniczego. = Jest to tańsze, zajmuje mniej przestrzeni i nie ma kolizji z 
ruchem samochodowym. Przykład: miasto partnerskie HANOWER.   6. P O W O D Z E N I A !!!  
SZCZĘŚCIA też!  P.S. Dorabiam sobie; jestem na stypendium ZUS-u = też nie starcza, jak dawniej 
= + -  60 lat temu.   

Miasto i 
Gmina 
Oborniki 

Dojazd do Poznania drogą krajową S11 wymaga wdrożenia zmian,które usprawniają ruch w 
kierunku Poznania, krajowa drogą,która stanowi główną drogę dla osób dojezdzajacych do 
PoZnania oraz tych wyjeżdżających nad morze, co powoduje że w okresie letnim 30 km 
pokonuje się w czasie około 1,5 godz. Zmiany sa konieczne, dwa pasy to optymalne 

Miasto i 
Gmina 
Oborniki 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

rozwiązanie, ponieważ bardzo dużo osób dojeżdża do pracy korzystając z tej drogi, obciążenie 
ruchem jest ogromne,a w pewnych momentach główna droga krajowa jest zablokowana. 

jak najpełniejsza integracja różnych środków transportu, ułatwienia w możliwości przesiadek i 
bezpiecznego pozostawienia roweru np. przy stacjach kolejowych 

Miasto i 
Gmina 
Oborniki 

Przede wszystkim zwiększenie częstotliwości kursowania na połączeniach z miastem Poznań 
oraz zapewnienie możliwości dojazdu/powrotu w godzinach nocnych. Ponadto ukończenie 
obecnych remontów drogowych i unikanie kumulowania się remontów w przyszłości.  

Miasto i 
Gmina 
Oborniki 

Synchronizacja rozkładu jazdy i poważny przewżonik który będzie woził pasażerów a nie worki 
z pyrami i liczyłtylko czy się opłaca. 

Miasto i 
Gmina 
Oborniki 

synchronizacja różnych form transportu 
Miasto i 
Gmina 
Oborniki 

Niech PEKA zacznie działać, bo na razie jest to system nieintuicyjny i zawodny 
Miasto i 
Gmina 
Pobiedziska 

prowadzenie transportu tak by w kierunkach gdzie znajdują się duże zakłady produkcyjne 
przemysłowe można podróżować np. koleją bez przesiadek Pobiedziska - Poznań - Poznań 
Junikowo i dalej lub do Antoninka (VW) itd, itp 

Miasto i 
Gmina 
Pobiedziska 

Szybkie połączenia i przesiadki 
Miasto i 
Gmina 
Pobiedziska 

więcej parkingów i łatwy dojazd do obwodnic Poznania z każdego punktu metropolii. 
Miasto i 
Gmina 
Pobiedziska 

Wybudowanie ścieżek rowerowych i parkingów koło dworców PKP. 
Miasto i 
Gmina 
Pobiedziska 

Zrównoważone podejście do kierowców I osob poruszających sie komunikacja miejska. Zbyt 
duży nacisk kładzie sie na infrastrukturę rowerowa, ktora wykorzystywana jest Max przez 9 
miesięcy w roku. Swobodne dojazdy do Poznania z każdej strony miasta, mieszkańcy miasta 
często wyprowadza sie do domów na teren powiatu poznańskiego, zatory przy wjazdach do 
miasta robią sie coraz większe.  

Miasto i 
Gmina 
Pobiedziska 

budowa ścieżek rowerowych 
Miasto i 
Gmina Skoki 

budowa ścieżek rowerowych w gminie, poprawa jakości dróg oraz wprowadzenie wspólnego 
biletu 

Miasto i 
Gmina Skoki 

autobus podmiejski w gminie stęszew 
Miasto i 
Gmina 
Stęszew 

Objęcie jak najszybciej transportem zbiorowym teren metropolii, rozszerzenia sieci 
biletomatów, budowa miejsc typu parkuj i jedź. 

Miasto i 
Gmina 
Stęszew 

Odpowiednie dostosowanie transportu miejskiego dla potrzeby mieszkańców - potrzebne 
obserwacje i koordynacja pracowników ZTM 

Miasto i 
Gmina 
Stęszew 

Skończyć z budowaniem trzypasmowych autostrad przez centra miast. Wprowadzić 
ograniczenia w ruchu samochodów w centrum.  

Miasto i 
Gmina 
Stęszew 

Zwiększenie częstotliwości kursowania środków transportu. Budowa zintegrowanych węzłów Miasto i 
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przesiadkowych. Gmina 
Stęszew 

Zwiększenie liczby połączń z gmin ościennych 
Miasto i 
Gmina 
Stęszew 

Bezpieczne dojście do przystanków, np kładka dla pieszych nad torami Gruszczyn- przedłużenie 
ul. Mechowskiej w stronę stacji Shell 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Bezpośredni dojazd z Ronda Środka do os. Wł. Zamoyskiego w Swarzędzu 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

częstotliwośći punktualność 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Częściej i bez spoznień 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Dojazd jedną linią tramwajową z ronda środka na przystanek wrocławska. 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Dostosowanie rozkładu i częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej i podmiejskiej do 
najczęstszych godzin prac w zakładach pracy ( zmiany 6.00, 14.00, 22.00) 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Kolej przyspieszona nie powinna omijać stacji takich jak Poznań Antoninek oraz Paczkowo 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

korzystam z komunikacji miejskiej i po wprowadzeniu letniego rozkładu jazdy zastanawiam się 
czy ktokolwiek kto tworzy ten rozkład kiedykolwiek korzystał z komunikacji miejskiej?    
Przykładów jest wiele – zwłaszcza skomunikowanie linii S4 i 405 na Rynku z 412 oraz 412 z 
liniami S3 w Kobylnicy! Standarem już jest że z Rynku wyjeżdża 412 a wjeżdżają S4 i 405 
(wystarczy sprawdzić na Rynku letnie skomunikowanie tych linii o 06:20, choć i wcześniej 
niejednokrotnie zdarzało się widywać pasażerom S4 i 405 tył odjeżdżającego o 6:20 autobusu 
412)!  Inna sprawa to pomysłowość w tworzeniu rozkładu jazdy. Jego twórca wykazał się 
najwyższym brakiem kompetencji co jest powszechnie komentowane i wyśmiewane w 
autobusach przez pasażerów. Wielu z nich składało skargi jak widać bezskutecznie!    Brak 
reakcji ze strony osób odpowiedzialnych świadczy tylko o ich ignorancji! Moją czarę goryczy 
przelała pasażerka prosząca dziś kierowcę 412 aby przekazał przez radio kierowcy S3 by 
poczekał na nią – kierowca stał już na światłach – bo następny autobus ma za 50 minut. 
Kierowca poczekał, ale pani wsiadała na środku krzyżówki!  Poniżej wymienię tylko kilka innych 
przykładów zaobserwowanych w ostatnim czasie:  1) 412 wracający z II zmiany (22:00) z 
Bridgestone i firm w Bogucinie, Janikowie - czekają pond 55 minut na autobus – przesiadka na 
405 dla mieszkających na Nowej Wsi (odjazd 23:15 z Rynku) powoduje, że kończąc pracę o 
22:00 w domu jest się po 23 a nawet około 23:30 – w linii prostej z Bogucina/Janikowa do 
Swarzędza/Nowej Wsi jest około 4-5 km a powrót do domu trwa około 1-1,5 godziny!  2) 
dojazd do tych samych firm w sobotę na 06:00 (na 07:00 nie wspomnę, bo to już jakaś kpina) – 
autobus w Janikowie/Bogucinie jest wg rozkładu parę minut po godzinie 06:00. Żaden 
pracodawca nie wyrazi zgody, aby jego pracownicy zaczynali pracę 15-20 minut później 
(pracownicy muszą się przecież jeszcze przebrać!)  3) 412 ze Środki 18:45 – dojeżdża na Rynek 
2-5 minut po tym jak odjeżdża S4 (wcześniej można było zdążyć na tą przesiadkę!)  Kolejna 
sprawa: wybudowaliśmy piękny dworzec, mamy bezpośrednie połączenie PKP z Warszawą... 
Tylko po co? Skoro mieszkańcy oś Kościuszkowców muszą z walizką iść z ul. Poznańskiej (401) a 
mieszkańcy Kobylnicy z Rynku (412)!  Czy nie można zmienić trasy linii 412 dodając przystanek 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 
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mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

na ul. Polnej (obok Lidla) , Kościuszki i przy Dworcu PKP, aby nie trzeba urządzać pieszych 
pielgrzymek na dworzec? Ułatwić połączenia z pociągami Kolei Wielkopolskich? Wyjść na 
przeciw korzystających z PKP?    Priorytetem powinno też być ułatwienie połączenia 
Bogucin/Janikowo/Kobylnica – VW, oraz Bogucin/Janikowo – Swarzędz Południe, choćby dla 
osób tam pracujących. W chwili obecnej dojazd do pracy wg tych założeń to 60-90 minut! Czy 
nie można utworzyć linii Kobylnica – Bogucin – VW – Raczyńskiego – Rynek, która w obie 
strony dowiezie ludzi do pracy na 06:00, 07:00, 14:00 i 22:00? Proszę pomyśleć ile osób wtedy 
wysiądzie z samochodów i zacznie korzystać z komunikacji publicznej która “PONOĆ” ma być 
dla pasażerów. Niestety Komunikacja Swarzędzka dowodzi, że jest inaczej!   

obniżenie cen biletów dla mieszkańców 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej. 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

opłacalność korzystania z transportu zbiorowego tj szybko i tanio 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Park & Ride, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, ale bezkolizyjne z drogami i dobrze 
wykonane, scieżka rowerowa Poznań - Swarzędz (np wzdłuż Żywicznej i KobylePole), czasowe 
sygnalizatory załączenia i trwania danego światła, może ktoś w końcu ustawi ITS, bo 
wprowadzenie ITS spowodowało większe zakorkowanie miasta Poznania 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Połączenie komunikacji Poznańskiej i Swarzędzkiej 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Przedłużanie linii tramwajowych Luboń, Szczepankowo, Swarzędz, Suchy Las, Plewiska lub 
odejście od tramwajów na rzecz kolei lub lekkich elektrycznych kolejek linowych lub ba słupach 
betonowych np. Pomorska Kolej Metropolitalna 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

rozbudowa infrastruktury tramwajowej 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Rozbudowa istniejącej sieci tramwajowej, budowa centrów przesiadkowych, wprowadzenie 
wspólnego biletu na obszarze Aglomeracji, synchronizacja wszystkich typów komunkiacji 
względem siebie.  

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Rozbudowa PKM i komunikacji miejskich/gminnych. Autobusy podmiejskie nie muszę 
przejeżdzać całego miasta, powinny kończyć trasę na obrzeżach miasta przy węzłach 
przesiadkowych. 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Siec sciezek rowerowych i przymuszenie rowerzystow do korzystania. Nizsze oplaty za 
przewiezienie roweru pkp. 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

szacunek do pasażera  
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Szersze ulice 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

wieksze zainteresowanie pasażerami którzy mieszkają w gminach około Poznania i 
dostosowanie komunikacji 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Więcej parkingów z łatwą przesiadka  dla mieszkańców ościennych miejscowości 
Miasto i 
Gmina 
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Miejsce 

Swarzędz 

Większa ilośc połączeń w gminie Swarzędz 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

wprowadzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych lub 
przystankach tramwajowych/ autobusowych wraz z parkingami, synchronizacja rozkładów 
jazdy (w zakresie różnych środków komunikacji publicznej), 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Wydłużenie linii tramwajowych do podpoznańskich miejscowości lub wpuszczenie szynobusów 
z gmin na tory tramwajowe w centrum, aby umożliwić bezprzesiadkowy dojazd do 
strategicznych punktów przesiadkowych w Poznaniu -np.rondo Rataje, Kaponiera.  Ścieżki 
rowerowe na drogach wjazdowych do Poznania - np. od strony Kobylnicy nie da się bezpiecznie 
dojechać rowerem, od skrzyżowania Bałtyckiej/Gnieźnieńskiej przy ulicach nie ma nawet 
pobocza - Gnieźnieńska kompletnie uniemożliwia jazdę skrajem drogi (dziury, nieutwardzone 
pobocze), Bałtycka to droga niebezpieczna dla rowerzystów, też brak jest pobocza. To 
konkretne przykłady, inne drogi wjazdowe mają podobne wady. Zniechęca to mieszkańców 
gmin do korzystania z rowerów w celu dotarcia do miasta.  I jeszcze o rowerach - miasto 
powinno zainwestować w monitorowane parkingi da rowerów oraz większą ilość stojaków 
rowerowych. 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

zakaz dla tirów w mieście 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Zbyt rzadko kursują autobusy MPK żeby dopasować godziny do czasu pracy. 
Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

zwiększeni prędkości poruszania się komunikacja publiczną większa drożność skrzyżowań i 
zatłoczonych obecnie dróg dojazdowych do miasta 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Zwiększenie punktualności komunikacji publicznej i częstotliwości kursów (zwłaszcza w 
godzinach 5.00 - 6.00), kolej metropolitarna, wyprowadzenie całości tranzytu samochodowego 
poza Poznań (budowa zamkniętego pierścienia obwodnic wokół miasta), spójny plan 
remontów dróg 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

zwiększenie, a przynajmniej powrót, na ulice Poznania tramwajów, zwiększenie zasięgu 
szybkiego tramwaju, lub utworzenie kolei metropolitalnej w kierunkach wschód zachód. 
Wszystkie udogodnienia , które pozwolą mieszkańcom poznańskich sypialni korzystać z 
transportu publicznego zamiast samochodowego. Drogi rowerowe ze względu na specyfikę 
(ciasnota) centrum Poznania są mało efektywne. 

Miasto i 
Gmina 
Swarzędz 

Inteligentne terminy i zintegrowane planowanie remontów dróg i torowisk (na trasach 
uczęszczanych głównie przez studentów i uczniów remonty prowadzić w wakacje a nie w 
okresie matur/sesji),Upłynnienie ruchu samochodowego (np zielona fala), Konserwacja 
przycisków przy przejściach dla pieszych i umieszczanie przy nich nr tel gdzie zgłaszać awarię 
(na niektórych przejściach przyciski, [zwłaszcza dotykowe, a nie guziki], notorycznie się psują 
lub od dawna nie działają np. Bałtyk) 

Miasto i 
Gmina 
Szamotuły 

Koncentracja na połączenia podmiejskie. 
Miasto i 
Gmina 
Szamotuły 

Darmowa komunikacja miejska 
Miasto i 
Gmina Śrem 

rozwój systemu dróg rowerowych, który wpłynie na zmniejszenie użytkowania samochodów 
Miasto i 
Gmina Śrem 

Uproszczenie Rozkładu Jazdy PKS poprzez regularność kursów ( np. odjazdy co ustalony czas ( 
np. co godz. ) ). W gąszczu odnośników trudno się podróżnemu połapać, który autobus kiedy 

Miasto i 
Gmina Śrem 
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Miejsce 

kursuje! 

Zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej w mniejszych miastach niż Poznań. 
Miasto i 
Gmina Śrem 

Aby komunikacja miejska była atrakcyjna dla mieszkańców musi być:  -szybka  -wysoka 
częstotliwość kursowania pojazdów   -estetyczna, ujednolicenie bar i systemów informacji 
pasażerskiej.   -łatwa i obejmująca cały obszar wspólna taryfa (dobry przykład Berlin)     

Miasto Luboń 

Brak przesady w promowaniu rowerów! zbadajcie wiek przemieszczających się i sytuację 
pogodową w "metropolii" jak również odległości na których się przemieszczamy...  Codzienna 
jazda 50-60 km (w celach zawodowych) na rowerze, dla 67-latka w garniturze, to chyba 
paranoja :-) Chociaż w tym chorym kraju wszystko jest możliwe... 

Miasto Luboń 

czestotliwosc kursowania transportu ztm Miasto Luboń 

Naprawa dróg oraz kończenie rozpoczętych inwestycji jak najszybciej. Miasto Luboń 

Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM)  Miasto Luboń 

stworzenie ciągów ścieżek rowerowych w całej metropolii, żeby można było się swobodnie 
poruszać, bez fragmentów tras dla "samobójców" - ścieżka nagle się kończy i ląduje się na 
trasie samochodów, które rowerzystów traktują jak intruzów 

Miasto Luboń 

synchronizacja środków transportu miejskiego Miasto Luboń 

terminowe i szybkie remont dróg, które przekładają się na mniejsze korki Miasto Luboń 

Uplynnienie ruchu  Miasto Luboń 

Większa odpowiedzialność służb powołanych przez władze miast i gmin Metropolii Poznań. Miasto Luboń 

zwiększenie bezpieczeństwa na liniach nocnych Miasto Luboń 

Zwiększenie szybkości przemieszczania sie Miasto Luboń 

- dalsze wyciszanie ruchu,   - dążenie do zrównoważonej komunikacji,  - ograniczanie 
sygnalizacji świetlnej,  - poprawienie jakości usług komunikacji zbiorowej: zmniejszenie opłat 
(nie musi byc calkowicie darmowa :) )szczególnie dla osób płacących podatki w mieście, 
zwiększenie częstotliwości jazdy,  - tworzenie przestrzeni i organizowanie ruchu bardziej 
przyjaznego pieszym, wprowadzanie elementów zwiększających ich bezpieczeństwo,  - jeżeli 
istnieją miejsca w których ruch samochodowy utrudnia jazdę komunikacji zbiorowej, należy 
dążyć do poprawy stanu - przykład ulicy Grunwaldzkiej  - dążenie do ograniczenia wjazdu 
kierowcom spoza Poznania.   

Miasto Poznań 

- Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum  - Uspokojenie ruchu, by zapewnić 
brzpieczeństwo pieszym i rowerzystom 

Miasto Poznań 

- poszerzanie, a nie zwężanie ulic, o ile to możliwe, sprawny system obwodnic Miasto Poznań 

- ul. Nowa Naramowicka oraz tramwaj na Naramowice z dojazdem aż do Kampusu UAM na 
Morasku - dzięki optymalizacji ruchu ulicą Naramowicką dla mieszkańców Naramowic polepszy 
się jednocześnie dojazd mieszkańców z miejscowości ościennych - takich jak np. Biedrusko;  - 
bezpłatne parkingi P+R przy pętlach tramwajowych, które wyprowadzą w znacznym stopniu 
ilość samochodów w mieście 

Miasto Poznań 

1. Linie 15 i 6 zawsze dojezdzaja do petli Junikowo  2. Linia 3 kursuje do godz 22:00 a nie 18:00  
3. Linia 3 jedzie trasa Most Teatralny- Fredry- GWARNA-MARCINKOWSKIEGO-
WROCLAWSKA...RONDO RATAJE-...- POZNAN GLOWNY-...- GÓRCZYN  4. Wiecej tramwajow do 
petli Zawady (np. do Centrum, Starego Rynku, Dworzca Glownego/Zachodniego) 

Miasto Poznań 

autobusy przemalowane w kolory inne niż zielone Miasto Poznań 

bezkolizyjny transport zbiorowy (gł. tramwaj) z ruchem samochodowym Miasto Poznań 

Bezpieczeństwo ruchu rowerowego, oraz w środkach transportu publicznego. Czystość i 
estetyka transportu publicznego. Niezawodność i nowoczesność transportu publicznego. 

Miasto Poznań 

Bezpieczeństwo, czystości i estetyka. Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

budowa 3 i 4 ramy komunikacyjnej Miasto Poznań 

Budowa najpierw dróg a potem osiedli. w wielu punktach o tym zapomniano, miasto sprzedało 
grunt, deweloper wybudował i szprzedał mieszkania a ludzie tkwią w korkach (Naramowice, 
Plewiska) 

Miasto Poznań 

Budowa nowych torowisk tramwajowych ale nie np. Ratajczaka czy też w centrum miasta, ale 
poszerzających dostęp do tramwaju dla mieszkańców dalszych dzielnic np. na Strzeszyn Grecki 
- Podolany, Naramowice, Os. Kopernika czy też ul. Dąbrowskiego aż do Smochowic. 

Miasto Poznań 

Budowa nowych tras tramwajowych (Naramowice, os. Kopernika) Miasto Poznań 

budowa obwodnic miejscowości, bezkolizyjne przejazdy kolejowe (tunel, wiadukt), 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury torów kolejowych dla szybkich tramwai. Przeniesienie 
administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji Państwowych np w okolice Krzesin - 
wyprowadzenie ruchu z centrum Poznania, łatwy dojazd z terenów całek metropolii - 
obwodnica, kolej, łatwość dociągnięcia tramwaju. 

Miasto Poznań 

budowa parkingów piętrowych na pętlach tramwajowych,i w miejscach największego ruchu i 
skrzyzowań różnych środków transportu 

Miasto Poznań 

Budowa połączeń tramwajowych oddzielonych od innego ruchu kołowego, w centrum budowa 
torowisk na estakadach, tak jak S-Bahn w Berlinie i Hamburgu, dobre skomunikowanie 
dworców kolejowych, budowa parkingów P&R, gdzie abonament parkingowy byłby biletem 
miesięcznym na całą sieć w Poznaniu 

Miasto Poznań 

budowa przejazdu na ul.Kościelnej  Miasto Poznań 

budowa wiaduktów lub tuneli na skrzyżowaniach z torami kolejowymi Miasto Poznań 

budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych z bezpłatnymi parkingami park & ride; 
poprawa funkcjonalności dworca Poznan Główny (schody ruchome/rampa), informacje, 
latwość przemieszczania sie między dworcem a dworcem autobusowym, zbyt mała liczba kas. 

Miasto Poznań 

Budowanie jak największej liczby parkingów P&R na obrzeżach miasta i w pobliżu komunikacji 
miejskiej . W ramach miesięcznego abonamentu na takowy parking bilet trasowany na 10 
przystanków gratis .  

Miasto Poznań 

Buspasy na ulicach gdzie nie ma tramwaju Miasto Poznań 

Być może warto dobrze skomunikować podpoznańskie miejscowości z innymi stacjami 
kolejowymi w Poznaniu (Górczyn, Garbary) oprócz dworca Poznań Główny, tak, aby z tych 
miejsc była  wygodniejsza niż obecnie komunikacja. 

Miasto Poznań 

ceny biletów Miasto Poznań 

Chodniki przy każdej drodze Miasto Poznań 

Czestosc kursowania autobusow za Poznan, jak np. 511 i 512 i na przystanek, z ktorego latwiej 
jest dostac sie do centrum jak Rondo Rataje 

Miasto Poznań 

Częstotliwość kursów! W czym ma pomóc np. dynamiczna, elektroniczna informacja na 
każdym przystanku skoro na kolejny tramwaj trzeba czekać 20 minut. W tym czasie można 6 
razy polecieć w kosmos. 

Miasto Poznań 

częstsze połączenia i punktualność  Miasto Poznań 

czystość i estetyka w komunikacji publicznej Miasto Poznań 

czystość na przystankach; czystość w autobusach; punktualność Miasto Poznań 

Czystość, bezpieczeństwo, punktualność, cena  Miasto Poznań 

Dalsza integracja różnych form transportu, obniżka cen biletów, zwłaszcza normalnych. 
Ułatwienia dostępu na perony 4-6 dworca Poznań Główny dla rowerzystów i 
niepełnosprawnych. Uruchomienie 2 linii obwodowych PKM/Szybkiego 
Tramwaju/Pospiesznego Autobusu. Jedna na obrzeżach miasta - łącząca ze sobą pobliskie 
gminy, druga omijająca ścisłe centrum - łącząca ze sobą pobliskie dzielnice. 

Miasto Poznań 

Dalszy rozwój infrastruktury rowerowej w rejonie Warty i centrum miasta; rozwój Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z samochodów elektrycznych (stacje ładowania, stacje 
tankowania wodoru) oraz zakup autobusów elektrycznych, czyli promowanie i rozwój 
transportu mniej uciążliwego dla środowiska (mniejsze zanieczyszczenie powietrza, hałas). 

darmowa komunikacja miejska  Miasto Poznań 

Darmowe parkingi przy miejscach gdzie są pętle komunikacji miejskiej + darmowe pod 
warunkiem posiadania peki np. z biletem miesięcznym, lub udokumentowanie przejazdu tam i 
y powrotem przy wyjeździe z  parkingu; darmowa komunikacja pozwoliłabym na zmniejszenie 
korków w mieście. 

Miasto Poznań 

dążenie do minimalizacji transportu samochodowego w obrębie miasta poprzez rozwój 
transportu publicznego i sieci dróg oraz wypożyczalni rowerowych 

Miasto Poznań 

Dążenie do wspólnych biletów dla wszystkich środków transportu, w przypadku braku 
możliwości poszerzenia oferty transportu publicznej możliwość honorowania biletów w 
pociągach dalekobieżnych czy w prywatnych liniach autobusowych 

Miasto Poznań 

dbanie o czystość i komfort jazdy oraz większą punktualność (patrz punkt 16) Miasto Poznań 

Decyzje i plany urbanistyczne powinny być spójne z decyzjami i planami w zakresie komunikacji 
publicznej. 

Miasto Poznań 

Dobra komunikacja z miastami ościennymi. Wewnętrzna komunikacja wg. mnie jest bardzo 
dobrze zorganizowana, choć brakuje np. tramwaju na naramowice, bo tam same korki.  

Miasto Poznań 

Dobry i dostępny transport publiczny. Przetłoczone pojazdy np pst w których w godzinach 
szczytu nie ma jak oddychać temu nie sprzyjają. 

Miasto Poznań 

Dobrze utrzymana, rozbudowana infrastruktura rowerowa, ułatwienie poruszania się pieszo po 
śródmieściu (utrudnienia spowodowane sygnalizacją świetlną), opanowanie parkingów i ilości 
zaparkowanych samochodów na ulicy (szczególnie śródmieście, mam tu na myśli "parkingi" 
składające się z błota otoczonego siatką). 

Miasto Poznań 

Dokładne, fachowe przygotowanie przetargów dla zapewnienia ich efektywnego wykonania. 
Wprowadzenie personalnej odpowiedzialności z utratą pracy włącznie za rażące błędy i 
niedopracowania warunków przetargu i umowy.  

Miasto Poznań 

dokończenie budowy obwodnic Poznania na różnych poziomach "ram", budowa kolejki 
miejskiej i podmiejskiej, częściowo typu "szybki tramwaj" 

Miasto Poznań 

dokończenie systemu I, II i III ramy konunikacyjnej; koordynacja remontów, lepszy nadzór nad 
nimi 

Miasto Poznań 

DOSTOSOWANIE CEN BILETÓW DO FAKTYCZNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ W 
SPOŁECZEŃSTWIE 

Miasto Poznań 

Dostosowanie wielkości środka transportu do zapotrzebowania-czasem trzeba opuścić 3 
autobusy bo są przepełnione 

Miasto Poznań 

drogi rowerowe!!! Miasto Poznań 

Duzo sciezek rowerowych, parkingi p+r razem z biletem komunikacyjnym, kolej metropolitalna Miasto Poznań 

Dużo lepszy system ścieżek rowerowych, bezpiecznych - nie z kostki. Miasto Poznań 

Edukacja komunikacyjna najmłodszych, w zakresie przepisów ruchu drogowego. Miasto Poznań 

Edukacja w zakresie kultury poruszania się po drogach.  Miasto Poznań 

Egzekwowanie i karanie kierowców parkujących na terenach zielonych i w miejscach 
ograniczających widoczność. 

Miasto Poznań 

Infrastruktura rowerowa - więcej możliwości parkowania rowerów w miejscach publicznych. 
Aby zachęcić do jazdy rowerem możnaby za wypożyczenie Poznańskiego roweru miejskiego 
dostawać zniżkę na bilety komunikacji miejskiej. Biletomaty we wszystkich tramwajach i 
autobusach z możliwością płacenia karta. 

Miasto Poznań 

Integracja biletów - aglomeracyjny bilet miejski, budowa ścieżek rowerowych, zakończenie 
horroru remontów drogowych, naprawa nawierzchni drogowych. 

Miasto Poznań 

Integracja danych o realnych pozycjach pojazdów MPK z aplikacją jakdojade, tak jak ma to Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

miejsce od maja we Wrocławiu. 

Integracja różnych środków transportu i dostosowanie przesiadek w całej metropolii. Miasto Poznań 

Integracja transportów miejskich i podmiejskich, systemowa rozbudowa sieci dróg 
rowerowych, powstanie bezpiecznych parkingów rowerowych 

Miasto Poznań 

integracja wszystkich środków transportu Miasto Poznań 

Inteligentne zarządzanie remontami w mieście: planowanie w ten sposób aby nie wyłączać w 
tym samym czasie ważnych węzłów komunikacyjnych; bardzo restrykcyjne przestrzeganie 
terminów i procedur podczas remontów.   Zwiększenie częstotliwości komunikacji miejskiej.   

Miasto Poznań 

intermodalność transportu (wygoda przesiadek), wiarygodność, szybkość, punktualność, 
częstotliwość. 

Miasto Poznań 

ITS Miasto Poznań 

ITS, ale w dobrze skalibrowanej formie, bo na chwilę obecną powoduje większe utrudnienia niż 
pierwotnie. Edukacja dotycząca wzajemnego szanowania się uczestników ruchu- rowerzysta 
nawet jadąc chodnikiem, ale ze świadomością, że jest tam gościem, nie będzie rozjeżdżał 
pieszych. Przeniesienie przejść dla pieszych bliżej skrzyżowań, tak by chodniki tworzyły piesze 
ciągi komunikacyjne- w tej chwili przejścia znajdują się nawet 20 metrów od skrzyżowania 

Miasto Poznań 

Jak najwięcej tzw. szybkiego tramwaju lub metra. Miasto Poznań 

Jakakolwiek, jak najszybsza przebudowa ulicy Naramowickiej (poszerzenie do dwóch pasów w 
jednym kierunku lub wydzielony pas dla tramwajów). Przebudowa skrzyżowania ulic 
Naramowickiej i Lechickiej na skrzyżowanie bezkolizyjne. Inaczej żadne tramwaje tutaj nic nie 
pomogą. 

Miasto Poznań 

JEDNA elektroniczna tablica na Moście Teatralnym informująca o odjazdach tramwajów w 
kierunku północy zarówno tych odjeżdżających z góry (15,16,20,9,10,...), jak i tych 
odjeżdżających z dołu (12,14). Informacja z jednej tablicy poinformuje podróżnych, który 
tramwaj na PSTprzyjedzie wcześniej - ten z góry, czy ten z dołu. 

Miasto Poznań 

Jest dobrze! W porównianiu z Małopolska, gdzie wczesniej mieszkałam, jest wręcz cudownie! 
Tam /zwłaszcza poza Krakowem/królują małe busy,/absur - bez rozkladu jazdy i w ogóle 
okropne!/ po tym jak zlikwidowano PKS. Poznaniacy lubia narzekać, ale. moim zdaniem, jest 
całkiem dobrze. 

Miasto Poznań 

kamionki, suchy las, komorniki Miasto Poznań 

Kampanie społeczne dot. Publicznego transportu i ścieżek rowerowych  Miasto Poznań 

Kiedyś był planowany rozwój szybkiego tramwaju  z Piątkowa przez Wartę do Czerwonaka, 
Koziegłów, to była dobra propozycja, szkoda, że ją zarzucono. 

Miasto Poznań 

Kolej metropolitalna, integracja pozostałych elementów komunikacji, sprawna podróż 
transportem publicznym i indywidualnym. + Nowa Naramowicka i tramwaj + mniejsza 
regulacja ruchu - ograniczanie sygnalizacji świetlnych (tylko na żądanie dla pieszych) - system 
sterowania - pętle indukcyjne i kamery NIE DZIAŁAJĄ!!! przykład ul. Winogrady - największy 
debilizm inwestycyjny tego miasta - ogromny koszt i smutny, a jakże częsty obrazek --> stoją 
piesi, stoi tramwaj, stoją samochody - jak mówił klasyk: nic się nie dzieje, kompletny brak akcji.  

Miasto Poznań 

Kolej podmiejska, parkingi P&R, większa ilość POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, 
deregulacja skrzyżowań. 

Miasto Poznań 

Kompletnisx tras rowerowych Miasto Poznań 

Komunikacja powinna być przede wszystkim szybka i punktualna. Bez osiągnięcia tych 
podstawowych kryteriów ludzie nigdy nie przesiądą się z samochodów na tramwaje, autobusy, 
pociągi.  

Miasto Poznań 

Komunikacja w miescie powinna byc skierowana bardziej ku pieszym, rowerzystom, osobom 
poruszajacym sie komunikacja zbiorowa, anizeli kierowcom aut, ktorzy utrudniaja przejazd, 
korkujac miasta, produkujac wiecej spalin - moze wprowadzenie oplat za wjazd do centrum 
(wzorem miast zachodnich, typu Londyn) ograniczyloby ruch aut w miescie i podnioslo 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

swiadomosc mieszkancow czy osob odwiedzajacych miasto. 

KONIEC REMONTÓW! Miasto Poznań 

Konieczne poprawienie punktualności - bez tego nie pomogą żadne inne zmiany ! Miasto Poznań 

Konieczność zmian myślenia o remontach, które dezorganizują życie tysiącom mieszkańców, a 
cieszą tylko paru robotników, którzy się bynajmniej nie spieszą  

Miasto Poznań 

Kontynuacja programu wyłączenia świateł w centrum.   Wieksze przywileje dla pieszych (a nie 
samochodów) - tzn. np krótszy czas oczekiwania na światłach.  Poprawa komunikacji miejskiej 
(punktualność, częstotliwość kursów, obniżenie (skandalicznie wysokich) cen biletów.  
Rozbudowa ścieżek rowerowych - ówcześnie zaopiniowanych przez rowerzystów (np bez dziur, 
słupów na środku ściezki itp). 

Miasto Poznań 

Kursowanie lepszych autobusów po kursach zastępczych przykładowo linia T2, zła 
synchronizacja przesiadek, wypadające kursy tramwajów i autobusów, duże opóźnienia, 
Kursowanie starych tramwajów linii 1,18. 

Miasto Poznań 

Kursujące często pociągi do i z Poznania w godzinach szczytu, dalej łatwa przesiadka na 
komunikację lub rower, i centrum z minimalną ilością samochodów aby nie było wyboru. 

Miasto Poznań 

Lepsza infrastruktura drog, skrzyzowan , taboru transportu publicznego, oslonietych 
przystantkow , punktow rzeczywiscie dzialajacej CCTV zarowno na przystankach jak i na 
pokladzie transportu miejskiego, specjalnych sluzb strazy transportu miejskiego operujacych 
szczegolnie w godzinach wieczornych . 

Miasto Poznań 

Lepsza jakoś dróg więcej parkingów  Miasto Poznań 

Lepsze skomunikowanie z gminami podpoznańskimi - dużo firm lokalizuje się poza Poznaniem, 
a to generuje bardzo wiele podróży. Dziwi mnie, że do tej pory nie ma jeszcze drogi rowerowej 
z prawdziwego zdarzenia np. między Poznaniem a Swarzędzem, która skróciłaby znacznie 
pokonanie tego odcinka i podniosła bezpieczeństwo. Przenoszenie roweru przejściem 
podziemnym na Antoninku z pewnością skutecznie zniechęca wielu rowerzystów (pokonuję tę 
trasę bardzo często i jest to najgorszy moment podróży, zwłaszcza dla osoby która nie powinna 
dźwigać). Rynna dla rowerów po stronie peronów jest umieszczona tak blisko ściany, że ciężko 
z niej korzystać. Później brak trasy rowerowej prowadzącej do nowszej części Swarzędza i 
zlokalizowanych np. w Rabowicach firm. Do wyboru jest chodnik wzdłuż Poznańskiej 
(nielegalnie) lub jazda z samochodami rozwijającymi prędkość ok. 100 kmph (wtedy nie trzeba 
pokonywać przejścia podziemnego przynajmniej :)) bądź znaczne nadłożenie drogi i przejazd 
przez centrum Swarzędza. Podróż rowerem od drugiej strony Swarzędza, przez Kobylepole, 
jest jeszcze trudniejsza i bardziej niebezpieczne przez zły stan dróg i duże natężenie ruchu. 

Miasto Poznań 

Lepszy dostep do komunikacja miejskiej, ktora bedzie tansza,bardziej puntualna i lepiej 
skoordynowana niz obecnie. Mniejsza ilosc korkow w.miescie oraz lepiej dopadowana 
sygnalizacja swietlna - nie.moze byc tak ze stoje na kazdym.skrzyzowaniu na czerwonym. Co 
siwatla.to.sie stoi na czerwonym. Poza tym w.miescie jest za.duzo rozgrzebanych remontow 

Miasto Poznań 

likwidacja "wąskich gardeł" drogowych ułatwiająca wjazd i wyjazd z miasta w kierunku 
ościennych miejscowości w godzinach szczytu, lub stworzenie szybkiej aglomeracyjnej 
komunikacji zbiorowej  

Miasto Poznań 

Likwidacja samochodów w centrum miasta, więcej deptaków i ścieżek rowerowych Miasto Poznań 

ludzi należy edukować w zakresie korzyści płynących z korzystania ze środków komunikacji 
miejskiej w porównaniu do najbardziej alternatywnych samochodów - wykupić bannery 
reklamowe przy najbardziej ruchliwych i zatłoczonych rejonach i pokazywać tam zdjęcia że 
średnia ilość osób w samochodzie to 1,2 przy zajmowaniu ok 6m drogi w porównaniu do 
autobusu, który pomieści 60 osoób bez ścisku na długiści 20m zajmowanej drogi; porównanie 
kosztów dojazdów miesięcznych samochód vs autobus/tramwaj - zawsze wyjdzie taniej 

Miasto Poznań 

Maksymalne zniechęcanie do poruszania się autem. Miasto Poznań 

Marzy mi się metro… Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

metro Miasto Poznań 

Metropolia powinna odchodzić od transportu samochodowego na rzecz publicznego, wspierać 
inicjatywy promujące rowery. Rozwiązaniem jest zwężanie ulic w centrum, zakaz wjazdu o 
określonym tonażu, emisji spalin, itp. Zintegrowany system kolej+tramwaj+autobus wraz z 
węzłami przesiadkowymi i parkingami P+R na obrzeżach miasta. 

Miasto Poznań 

Metropolia to też miasto Poznań. Szkoda, że nikt nie myśli o nim, jak o miejscu do mieszkania. 
Układ komunikacyjny (szerokie jezdnie, układ świateł) dostosowany jest do potrzeb osób 
przyjeżdżających spoza miasta. Tyle samo czasu zajmuje bowiem dojechanie samochodem z 
Plewisk, co piesze przejście przez ul. Głogowską (przy włączonej sygnalizacji).  

Miasto Poznań 

Minimalizowanie ruchu indywidualnego samochodami. Miasto Poznań 

Mniej aut wcentrum. Strefa 30 i wonerfy Miasto Poznań 

Mniej pośpiechu wśród wszystkich z nas, więcej wzajemnej empatii (także rowerzysta - 
kierowca), płynniejszy system dróg i będzie miło. 

Miasto Poznań 

-mniej remontów na raz  -powrót do biletów 15min Miasto Poznań 

mniej remontów w jednym czasie na terenie miasta Poznania szczególnie w jego  Miasto Poznań 

Mniej samochodów, więcej zbiorkomu, ułatwienia dla rowerów, może warto pomyśleć o 
skuterach i pochodnych. 

Miasto Poznań 

Mniejsza emisja spalin, więcej nasadzeń przy pasach ruchu i przystankach. Miasto Poznań 

Mniejsza fragmentacja w budowie ścieżek rowerowych, szczególnie takich które nagle się 
kończą, żeby za 100 metrów pojawić się znowu. Wpuszczenie rowerów na chodniki (jeżeli nie 
ma ścieżek rowerowych) na mostach i wiaduktach dłuższych niż około 200 metrów, piesi i tak 
pojawiają się tam sporadycznie. Nie budować linii tramwajowych koło miejskich "autostrad" 
(dróg wielopasmowych). Przypomnieć sobie o istnieniu pochylni (najlepiej jak uda się je 
zadaszyć), windy nader często się psują, schody bywają przeszkodą nie do pokonania. 
Przycisnąć zarządce w sprawie poszerzenia obwodnicy autostradowej Poznania. Więcej "stref 
zamieszkania" albo "temp 30" na osiedlach (też domków jednorodzinnych), chociaż tu 
należałoby pilnować zasady, że dojazd do "szybszej" ulicy nie powinien przekraczać kilometra 
(500m?). 

Miasto Poznań 

Modernizacja dróg  Miasto Poznań 

Modernizacje torowisk, wymiana taboru, synchronizacja kursów, budowa nowych tras 
tramwajowych 

Miasto Poznań 

Może nie ma to wpływu na mobilność, jednak na ogólne zadowolenie mieszkańców z 
Komunikacji Miejskiej. Niejednokrotnie spotkałam się z brakiem zachowanej czystości w 
tramwajach i autobusach, szczególnie w okresie zimowych, kiedy problem osób bezdomnych 
zaczyna się przenosić do środków transportu publicznego. Niestety, ale powinna być 
zachowana zasada "brak biletu-brak przejazdu". Mieszkańcy płacą grube pieniądze za bilety 
miesięczne, okresowe za korzystanie z usług komunikacji miejskiej i chcieliby mieć w zamian za 
to, zachowaną estetykę przejazdu, a niestety dostają często (zaznaczam- głównie w okresie 
zimowych i nocami w ciągu całego roku) osikane siedzenia i podłogę autobusu/tramwaju, 
siedzenia brudne od wymiocin i napojów alkoholowych. 

Miasto Poznań 

Możliwie wysoki poziom uniezależnienia transportu od korków ulicznych. Miasto Poznań 

możliwość przewozu rowerów w środkach komunikacji - nie jako fikcja literacka  Miasto Poznań 

Możliwość szybkiego transportu miejskiego ( powrót do linii pospiesznych) na najbardziej 
uczęszczanych trasach, most na Warcie na wysokości Radojewa, węzeł autostradowy na 
starołęce, bezkolizyjne przejazdy kolejowe, ronda  - dużo rond zamiast skrzyżowań 

Miasto Poznań 

Możliwość szybkiego wydostania się z dzielnic na ramę komunikacyjną. Bardziej liberalne 
podejście do rowerów na chodnikach. DARMOWE parkingi P&R przy liniach tramwajowych 

Miasto Poznań 

N/d. Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

na komunikacje publiczną nie ma co liczyć, więc poprawa stanu dróg i budowa ścieżek 
rowerowych 

Miasto Poznań 

Należy ograniczać ruch samochodowy, ale dając kierowcom realną alternatywę. Powinna 
istnieć cała sieć parkingów P&R, gdzie zostawiając samochód, komunikację zbiorową kierowca 
miałby za darmo po okazaniu dowodu rejestracyjnego (albo chociaż przejazdy ulgowe). 
Dlatego też komunikacja miejska musi być punktualna i wydajna. Należy przeprowadzić solidną 
edukację zacietrzewionych kierowców, by pokazać im korzyści jakie niesie takie rozwiązanie. 
Docelowo radziłbym pomysleć też o kompletnym zamknięciu Rynku w Poznaniu dla ruchu 
samochodowego 

Miasto Poznań 

Należy poprawić jakość komunikacji, która dla turysty jest zupełnie niezrozumiała, trudno mu 
kupić bilet i uzyskać informacje n.t. przejazdów, tras, biletów.  Zlikwidowanie biletów 10 
minutowych - czasem nawet 2 przystanków nie można przejechać, bo bilet już stracił ważność - 
KPINA te bilety. Wprowadzenie biletów 20 minutowych (ewentualnie 15) jest koniecznością. 

Miasto Poznań 

Naprawa dróg i bieżące utrzymanie.  Miasto Poznań 

Naramowicka! Miasto Poznań 

Nie zamykać centrum dla samochodów, gdyż wtedy mieszkańcy metropolii weekendowe 
zakupy czy wyjście do restauracji spożytkują w centrach handlowych ze względu na łatwy 
dojazd i możliwość parkowania. To z kolei przyczynie się do wymierania biznesów w centrum 
miasta.     

Miasto Poznań 

Nie.spozmiajace się autobusy  Miasto Poznań 

Niestety, ale konieczne będą kolejki gondolowe cichobieżne, podobne do berlińskich, ale 
następnej generacji. Tanie i skuteczne, chociaż nieestetyczne ( szczególnie podpory ). Bez tego 
zakorkujemy się. Tramwaje to przeżytek zbyt drogie w eksploatacji i utrzymaniu torowisk ( nie 
mówiąc w ogóle, o systematycznym zamykaniu głównych dróg i węzłów drogowych )  

Miasto Poznań 

niskie ceny, bezpośrednie połączenia (długie trasy) Miasto Poznań 

Nowe tramwaje Miasto Poznań 

Nowe trasy tramwajowe (Naramowicka) oraz rozwój tras rowerowych. Niestety, obawiam się, 
że przy obecnym tragicznym prezydencie miasta, żadna z reform i zmian nie zostanie 
wprowadzona. Jaśkiewicz musi odejść! 

Miasto Poznań 

Obnizenie cen biletow Miasto Poznań 

Obniżenie ilości spalin, autobusy hybrydowe, nie przeszkadzanie, a wręcz zachęcanie do 
rozwoju Ubera.  

Miasto Poznań 

Obwodnice:  1. Doprowadzenie do zamknięcia obwodnic wokół Poznania S11, A2, S5 i 
północno - wschodnia obwodnica Poznania.  2. Przebudowa dk92 na terenie Poznania (budowa 
wiaduktów kolejowych, węzłów drogowych).    Komunikacja miejska:  1. Integracja wszystkich 
przewoźników - jeden bilet  2. Czystość i bezpieczeństwo !  3. Węzły przesiadkowe.  

Miasto Poznań 

Ochrona środowiska i jakości powietrza, wg starych norm albo szwajcarskich czy niemieckich, 
polskie mają chronić spokój polotyków a nie nasze zdrowie 

Miasto Poznań 

Odciążenie centrum miasta od ruchu samochodowego.  Miasto Poznań 

Oddawanie ulic pieszym, rozwój sieci tramwajowej i wydzielonej komunikacji autobsuowej. Miasto Poznań 

Odpowiednia przebudowa ulic Miasto Poznań 

Odpowiednie zarządzanie projektami inwestycyjnymi przez miasto. Modernizacja Ronda 
Kaponiera najlepiej pokazuje sposób zarządzania i wydatkowania pieniędzy przez miasto. 

Miasto Poznań 

Ogólna strategia powinna mieć na celu zachęcenie do przesiadki do komunikacji zbiorowej lub 
na rowery osób, które obecnie korzystają z samochodów, ale nie zmusza ich do tego praca, lecz 
kwestia braku odpowiednich połączeń, braku dróg/pasów rowerowych lub wygoda. 

Miasto Poznań 

ogólne zasady rozbudowy sieci transportowej niezależne od obecnie panującej ekipy rządzącej Miasto Poznań 

ograniczanie ruchu samochodowego: obniżenie wymogów parkingowych, dostępu starszych Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

pojazdów, możliwości nielegalnego parkowania, przelotowości śródmieścia Poznania 

Ograniczenie hałasu powodowanego przez transport samochodowy poprzez jego ograniczanie 
i zastępowanie rowerami oraz transportem publicznym. Kupowanie cichszego taboru 
kolejowego - zapewne droższego, ale można byłoby wtedy zrezygnować ze stawiania 
szpecących ekranów akustycznych. A estetyka stacji kolejowych jest bardzo ważna! 

Miasto Poznań 

Ograniczenie korków. Miasto Poznań 

Ograniczenie ruchu aut w centrum i zmniejszenie ilosci pasów np na ulicy grunwaldzkiej Miasto Poznań 

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta (wewnątrz II ramy), w szczególności 
możliwości wjazdu samochodom z silnikiem diesla starszym niż 10 lat i samochodom 
benzynowym starszym niż 15 lat. Podwyższenie opłat za parkowanie wewnątrz II ramy. 
Dostosowanie planów zagospodarowania do potrzeb wydajnej komunikacji miejskiej - 
planowanie wydajnej sieci komunikacji publicznej na terenach przeznaczonych pod inwestycje 
mieszkaniowe lub biurowe, ograniczenie liczby miejsc parkingowych, wytyczenie sieci dróg 
rowerowych, budowa nowych tras tramwajowych. 

Miasto Poznań 

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum na rzecz KP, budowa porządnych parkingów 
P&R np. nad torami PST oraz przy każdej pętli. Przedłużenie linii tramwajowych na Ogrodach, 
Junikowie, Dębcu, Starołęce, może na Miłostowie (do Swarzędza?). Budowa linii tramwajowej 
do Naramowic przez Szelągowską oraz do Os. Kopernika przez Raszyn. 

Miasto Poznań 

Ograniczenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum Poznania i wprowadzenie gęstszej 
sieci komunikacji zbiorowej z częstszymi kursami. 

Miasto Poznań 

Ograniczenie ruchu samochodowego, ograniczenie liczby świateł na skrzyżowaniach w centum 
i na osiedlach (szczególnie świateł z psującymi się przyciskami - wtedy moje dzieci muszą 
przechodzić na czerwonym świetle duże skrzyżowania) 

Miasto Poznań 

Ograniczenie sygnalizacji drogowej Miasto Poznań 

Ograniczenie wjazdu i parkowania samochodów osobowych w historycznym, zabytkowym 
centrum miasta. Obecna sytuacja powoduje znaczne obniżenie atrakcyjności tego miejsca.  
Wprowadzenie strefy Tempo 30 na obszarze Jeżyc i Łazarza.  Rozszerzenie strefy płatnego 
parkowania na Łazarz i Wildę oraz budowa parkingów dla mieszkańców tych dzielnic (na 
osobnych działkach, nie przy ulicy) 

Miasto Poznań 

Ograniczenie zatorów drogowych - inwestycje w drogi, dokończenie obwodnicy poznania. 
Więcej przystanków dostosowanych do przesiadek z samochodów  na tramwaj za darmo !!!   

Miasto Poznań 

Oplaty dla mieszkancow gmin osciennych za wjazd do miasta Miasto Poznań 

opłata za wjazd samochodem ( np. 50gr ) dla obcych gmin, zmusi ich do jazdy obwodnicami. 
Informacja że A2 w poznaniu jest za free, wielu nie wie o tym. Wyjazd z a2 na Starołęce. 
Budowa 3 ramy.  

Miasto Poznań 

Opracowanie długofalowego planu rozbudowy sieci dróg kołowych, linii tramwajowych i ew. 
sieci kolei metropolitarnej. Bez takiego planu (może być realizowany przez długie lata), planu 
świętego, nie do ruszenia, dalej będziemy mieli chaos i inwestycje, które uniemożliwiają 
poprawę sieci komunikacyjnej (np. budowa budynku Werona przy Garbarach uniemozliwi 
poszerzenie tej ulicy). 

Miasto Poznań 

optymalizacja czasów przejazdów i synchronizacja czasów odjazdów i przyjazdów na węzłach 
przesiadkowych - tak by różnica między przejazdem komunikacją publiczną a samochodem nie 
była taka jak dotychczas - ta sama trasa w godzinach szczytu samochód 30 minut, MPK 90 
minut,  wyprowadzenie rowerowych samobójców z dróg - nagminna jazda ul Hetmańską od 
ronda Starołęka do ul. Rolnej mimo ścieżek rowerowych,  wprowadzenie obowiązku jazdy 
ścieżką rowerową nawet gdy droga rowerowa dwukierunkowa nie przylega do jezdni zgodnej z 
kierunkiem ruchu np. Starołęcka,  wprowadzenie zakazu jazdy obok siebie rowerzystów, 

Miasto Poznań 

Optymalna jakość życia mieszkańców Metropolii Poznań została moim zdaniem już osiągnięta. 
Pytanie, jak możemy ją teraz podwyższać. Jestem przekonana, że usprawnienia w 
infrastrukturze komunikacyjnej oraz idące za tym modelowanie wyższej kultury współżycia i 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

współdzielenia tras komunikacyjnych może się przełożyć na niższy poziom stresu wszystkich 
użytkowników ruchu i zminimalizowanie napięć pomiędzy poszczególnymi użytkownikami (pod 
warunkiem stosowania się do przepisów ruchu drogowego). 

P&R. i łatwiejsze parkowanie w centrum (parkingi bufforowe) żeby jak juz przyjedziesz do 
centrum było gdzie zaparkować 

Miasto Poznań 

Park & Ride Miasto Poznań 

parkingi park&ride w miejscach wygodnych i szybkich przesiadek. Np. parking przy M1 na 
wschodzie to słaby pomysł, bo samo zjechanie z trasy katowickiej do dojazd tam zajmuje tyle 
czasu, co dojazd do ronda Rataje - dużego węzła przesiadkowego. Dodatkowo tam jest za mało 
tramwajów, by była to atrakcyjna opcja. parking musi być przy rondzie Rataje, skąd można 
szybko i wygodnie dojechać  w różne punkty miasta 

Miasto Poznań 

Pełna integracja całej sieci komunikacyjnej, ograniczenie ruchu samochodów osobowych w 
centrum i na I ramie komunikacyjnej, przejścia dla pieszych w poziomie jezdni, rozwój kolei 
metropolitalnej i skierowanie, zapewnienie spójności sieci dróg rowerowych 

Miasto Poznań 

pierwszenstwo dla zbiorkomu i ulatwienia dla rowerzystow Miasto Poznań 

Pilnowanie rowerzystów, którzy wręcz pchają się pod koła. Miasto Poznań 

Planowanie inwestycji w dłuższej perspektywie, w tym we współpracy ZTM, ZDM, PKP, Powiat 
itp. Póki co jest wielki bałagan, dublowanie prac, nakładanie remontów w tych samych 
obszarach (np. Jeżyce), brak ciągłości ścieżek rowerowych (np. Dębiec - Grunwald, Dębiec - 
Stare Miasto). 

Miasto Poznań 

płynność transportu różnego rodzacju połaczonego ze sobą by ułatwić komunikację zbiorową i 
rowerową na tyle by była bardziej atrakcyjna od samochodów 

Miasto Poznań 

Pociągiem do pracy - zwiększenie częstotliwości kursów pociągów w godzinach 6-9 i 15-18 Miasto Poznań 

Podstawowa zasada to kultura i brak chamstwa u pracowników oraz tańsze bilety ewentualnie 
zmiany np. z czasowych na linie (tak jak jest w innych miastach polskich), 

Miasto Poznań 

Polecam zapoznać się z ofertą komunikacyjną miasta Karlsruhe w Niemczech i na niej 
wzorować. Oraz ceny komunikacji dopasować do zarobków.  

Miasto Poznań 

polityka rowerowa z głową, przykład: tempo 30 z dodatkową infrastrukturą to paranoja Miasto Poznań 

Poprawa jakości usług transportu publicznego, wprowadzenie płatnych stref parkowania na 
Wildzie i Łazarzu, wprowadzenie parkingów P+R przy pętlach tramwajowych i przy 
przystankach kolejowych. 

Miasto Poznań 

Poprawa jakości życia nastąpi, jeśli zmniejszy się hałas i smród wydobywający się z 
wszechobecnych samochodów. Na początek ograniczanie prędkości i surowe karanie 
mandatami za jej przekraczanie. Drugą kwestią jest sprawna eliminacja samochodów, z których 
wydobywa się czarny dym - nie powinny one mieć wstępu na teren miasta. Ponadto uważam, 
że ulica Bułgarska i Polska aż prosi się o tramwaj i uspokojenie ruchu. Cztery pasy dla 
samochodów są tam zupełnie niepotrzebne. 

Miasto Poznań 

Poprawa organizacji ruchu, ogólnie !!! Zmniejszenie ilości sygnalizacji świetlnych wewnątrz 2 
ramy i wewnątrz osiedli. Budowa dworca kolejowego (obecnie nie spełnia on minimalnego 
standardu i nie widzę możliwości przebudowy). Zwiększenie strefy tempo30, także na 
osiedlach (i egzekwowanie przez policje). Jakość przystanków i ich okolic, pilna przebudowa 
tych na moście Teatralnym. Zmniejszenie ilości pasów ruchu na Roosevelta, Jadwigi, Solnej, 
JP2. Dopasowanie rozkładów jazdy do rzeczywistości (to żaden wstyd). 

Miasto Poznań 

Poprawa przepustowości poznańskich skrzyżowań. Bezpieczna infrastruktura rowerowa 
(oddzielenie ruchu rowerowo-samochodowego). 

Miasto Poznań 

poprawa rozkładu jazdy-lepsza synchronizacja Miasto Poznań 

Poprawa stanu infrastruktury transportu zbiorowego (drogi i tory). Większa ilość BUS-pasów. Miasto Poznań 

Poprawa warunków pieszych na drogach. Żeby wsiąść do autobusu, tramwaju czy pociągu 
najpierw trzeba się do niego dostać - przystanek, peron.  Lepsza synchronizacja przesiadek 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

Poszerzanie dróg, by usprawnić transport samochodów. Im będzie on bardziej przepustowy, 
tym mniej będzie korków i zanieczyszczeń środowiska. Obecnie próbuje się zmusić kierowców 
do przerzucenia się do MPK (zwężanie dróg przez drogi rowerowe, strefa 30 itp.). A gdyby 
stworzyć dobre drogi - ruch byłby szybszy, bezpieczniejszy i mniej szkodliwy no i bardziej 
przyjazny. 

Miasto Poznań 

Poszerzenie terenów skomunikowanych tramwajem m. in. Podolany Miasto Poznań 

potrzeba obwodnicy, "ramay", objazdu aby tiry nie jechay przez główną, winogrady, obornicką, 
budowa/ukończenie bezkolizyjnej "ramy" Poznania, obwodnicy swarzedza 

Miasto Poznań 

Potrzeba wybudowania większej ilości miejsc parkingowych (np. na ul. Turkusowej zaczyna 
brakować miejsc parkingowych, a samochodów co jakiś czas przybywa) 

Miasto Poznań 

Powiązanie wszystkich rodzajów transportu, ponowne otwarcie linii kolejowych (np.Śrem, 
Pniewy z Poznania; Gostyń-Kościan-Grodzisk, itd.) Wspólny bilet oraz wspólny portal 
informacyjny o wyszukiwaniu połączeń. Rozwój sieci tramwajowej. 

Miasto Poznań 

powstanie nowych linii szybkiego tramwaju i przyspieszenie pozostałych linii jako priorytet przy 
kolejnych przebudowach skrzyżowań i rond 

Miasto Poznań 

Pożądanym kierunkiem rozwoju jest promowanie transportu publicznego i rowerowego. W 
przeciwnym razie miasto będzie zagracone przez samochody Ulice zakorkowane (pół biedy jak 
to dotyka samych kierowców, skoro się na to godzą, niech stoją w korkach, ale łączy się z tym 
zasmradzanie i zatruwanie miasta, o hałasie nie wspominając) 

Miasto Poznań 

Priorytet dla komunikacji publicznej.  Uspokojenie ruchu zamiast sygnalizacji świetlnych (dla 
przykładu między osiedlami Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej zrobiono remont i 
"uszczęśliwiono" nas dwoma sygnalizacjami świetlnymi które musiały kosztować naprawdę 
sporo, a wystarczyło wynieść wszystkie przejścia, co byłoby tańsze i wygodniejsze tak dla 
pieszych jak i kierowców, za to te światła naprawdę przydałyby się na Zamenhofa, bo tam dla 
pieszych jest dramat, jeśli już nawet znajdzie się miły kierowca, który się zatrzyma, to pasem 
obok przejedzie jeszcze kilka samochodów). 

Miasto Poznań 

priorytet dla transportu zbiorowego, rowerów, pieszych. Miasto Poznań 

Priorytety dla komunikacji publicznej.   Więcej buspasów.   Ograniczenie ruchu 
samochodowego w centrum.   Wprowadzenie większej liczby stref 30 km/h w całym mieście, 
nie tylko w centrum.   Bardziej skuteczne egzekwowanie zakazów parkowania.   Zezwolenie na 
parkowanie jedynie na jezdni bądź w zatoczkach, nie na chodnikach.   Likwidacja wielu zatok 
autobusowych, bo często utrudniają ruch autobusów.  

Miasto Poznań 

priorytety na drogach dla tramwajów/autobusów Miasto Poznań 

Projektowanie linii autobusowych i budowa tramwajowych pod nowo budowane osiedla zanim 
wprowadzą się tam mieszkańcy, aby jeszcze podczas budowy mieszkań przyzwyczajać ich 
przyszłych mieszkańców do komunikacji miejskiej, pokazywać, że ten rodzaj transportu 
sprawdza się w ich miejscu zamieszkania. Jeśli przywyczają siędo podróżowania samochodem, 
nawet jeśli w późniejszym okresie dojdzie do lepszego skomunikowania ich osiedla trudno 
będzie przekonać do rezygnacji z samochodu. W skanydawii to normalna praktyka. 

Miasto Poznań 

Promocja idei chodzenia po miescie. trudno korzystac latem z tego srodka transportu (to jest 
srodek transportu sensu largo!), gdy wycieto wszystkie drzewa i zasfaltowano wszystkie trakty. 
Zima natomiast najpierw odsnieza sie ulice, a snieg rzuca sie na chodnik (zanim zdaza 
wywiezc). Do tego promocja w ministerstwie pomyslu tworzenia kolei regionalnej dla 
najwiekszych metropoli. Bez srodkow panstwa nie da sie zbudowac kolei regionalnej z 
prawdziwego zdarzenia. Niestety nie bedzie mozliwe przepchniecie tego, jezeli prezydent 
Poznania wchodzi w idiotyczne konflikty ideologiczne z wladzami panstwa. Nie jestem fanem 
pisu, ale liczy sie skutecznosc, wiele inwestycji transportowych wymaga ogromnych nakladow. 
Zrodel ich poszukiwalbym w budzecie ue lub panstwa. Nic nie stoi na przeszkodzie za 
lobbowaniem o utworzenie panstwowego funduszu celowego, z ktorego srodki przeznaczane 
bylyby na tworzenie kolei aglomeracyjnej w Polsce. 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

Promocja transportu tramwajowego kosztem samochodowego na obszarze centrum. 
Usprawnienie przejazdów ramami komunikacyjnymi samochodem. Rozbudowa sieci 
prawdziwych dróg rowerowych. 

Miasto Poznań 

Promocja transportu zbiorowego i równoległe zwiększanie zasobów tak, aby podróżowało 
transportem zbiorowym coraz więcej osób, ale aby podróż była komfortowa i nie było 
przepełnionych autobusów i tramwajów 

Miasto Poznań 

Promowanie komunikacji publicznej, rowerowej i pieszej przez:  - obniżki cen komunikacji 
publicznej,  - zwiększenie częstotliwości kursów komunikacji publicznej,  - uwolnienie 
chodników od samochodów,  - zaprzestanie karania rowerzystów na chodnikach (są tam, bo na 
ulicy jest często po prostu zbyt niebezpecznie przy obecnej kulturze jazdy wielu kierowców),  - 
skrócenie cykli świateł na skrzyżowaniach i wyeliminowanie bezsensownego stania w miejscu,  
- zagęszczenie systemu roweru miejskiego i uczynienie go działającym (obecnie jakieś 50% 
moich wypożyczeń/zdań rowerów jest nieudanych i tracę po kilkanaście minut na kontakty z 
infolinią). 

Miasto Poznań 

promowanie przesiadki do komunikacji publicznej i na rowery-nie zapominajac przy tym o 
udogodnieniach dla starszych, niepelnosprawnych i rodzicow z wozkami 

Miasto Poznań 

Proszę Państwa czas na sukcesywne remoty kończone w umownym czasie - do chwili obecnej 
jest to tragedia nawet jeśli bezpośrednio nie jest to z Państwa zawinienia. 

Miasto Poznań 

Prowadzenie spójnej polityki wyjścia z zależności od samochodu Miasto Poznań 

Przebudowa Naramowickiej to priorytet Miasto Poznań 

przede wszystkim darmowe Park and Ride w wielu miejscach. Mieszkam na grunwaldzie, do 
przystanków jest daleko, dlatego wybieram samochód. Gdyby była opcja zostawienia pojazdu 
przy przystanku, częściej korzystałabym z tramwaju i nie pchała się do centrum, gdzie nie ma 
gdzie zaparkować 

Miasto Poznań 

Przede wszystkim trzeba zacząć zmiany w transporcie od zmian w planowanie układu 
przestrzennego miasta i aglomeracji poprzez:  - objęcie całego miasta i powiatu planami 
zagospodarowania przestrzennego  - zapobieganie "rozlewaniu się" miasta i metropolii 
poprzez m.in. planowanie ścisłej zabudowy w pobliżu węzłów komunikacji publicznej, tak by 
samorządy były w stanie pokryć koszty rozbudowy i dostosowania infrastruktury transportowej   
- racjonalizowanie i unowocześnianie polityki transportowej poprzez baczne przyglądanie się i 
korzystanie ze wzorców i trendów widocznych na zachodzie Europy 

Miasto Poznań 

przepustowość ulic szczególnie w centrum, zwiększanie miejsc parkingowych a nie ich 
likwidacja pod np. zabudowę mieszkaniową bo i tak gdzieś ci ludzie będą musieli parkować 

Miasto Poznań 

przyspieszanie komunikacji zbiorowej przez separowanie ruchu (np. wydzielenie torowiska na 
Grunwaldzkiej) 

Miasto Poznań 

punktualnosc, nowy tabor, Miasto Poznań 

punktualność komunikacji. Miasto Poznań 

punktualność transportu, częstotliwość w godzinach szczytu, priorytet komunikacji zbiorowej, 
wydzielanie, tworzenie odrębnych pasów ruchu dla komunikacji zbiorowej 

Miasto Poznań 

Rozbudowa dróg, sieci tramwajowych oraz lepsze planowanie nowo powstających osiedli. Miasto Poznań 

Rozbudowa komunikacji zbiorowej, inwestycje w transport rowerowy w centrum,  Miasto Poznań 

Rozbudowa linii tranwajowych zwłaszcza w połączeniu z innymi środkami transportowymi, np. 
tramwaj do stacji kolejowej Poznań Wschód. 

Miasto Poznań 

Rozbudowa sieci tramwajowej  Miasto Poznań 

Rozbudowa sieci tramwajowej (trasa na Naramowice); budowa wiaduktów nad przejazdami 
kolejowymi na Plewiskach, Strzeszynie, Starołęce. 

Miasto Poznań 

Rozbudowa sieci tramwajowej. Bezpośrednie połączenia przemieść i centrum, bezpośrednie 
połączenia między dzielnicami. 

Miasto Poznań 

Rozbudowa tras tramwajowych, na naramowice i Dębiec w stronę Lubonia wraz z budową na Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

petlach parkingów bezpłatnych dla osób kupujących bilety kom miejskiej (dotyczy wszystkich 
pętli na obrzeżach miasta) 

rozkorkowanie miasta, otwarcie zamkniętych odcinków Miasto Poznań 

rozsadne reagowanie na wystepujace problemy zamiast dogamtycznego wprowadzania 
ulepszen dla jednych kosztem innych, poniewaz nie istnieje cos takiego jak optymalny punkt, 
za 5 lat wszystko moze sie zmienic i caly plan pojdzie do kosza. 

Miasto Poznań 

Rozsądne planowanie remontów i inwestycji drogowych. Remonty i inwestycje są konieczne 
ale nie w tak wielu miejscach miasta jednocześnie. 

Miasto Poznań 

Rozsądne planowanie zastępczej komunikacji miejskiej w miejscach remontowanych.  Miasto Poznań 

Rozszerzenie projektu "Wartostrada" do Murowanej Gośliny na północ oraz do Mosiny na 
południe. 

Miasto Poznań 

Rozwiązanie problemów wymienionych w odpowiedzi na pytanie 16 Miasto Poznań 

rozwinięcie sieci linii autobusowych w centrum oraz na Wierzbięcice i Głogowskiej Miasto Poznań 

rozwoj siatki tras tramwajowych, inwestycje w transport zbiorowy Miasto Poznań 

Rozwój sieci tramwajowej (przedłużenie PST, przedłużenie linii tramwajowych z Połabskiej do 
Piątkowa ulicą Umultowską i dalej do Moraska; podobne przedłużenie linii tramwajowej z pętli 
na Piątkowskiej i ich połączenie na Morasku z liniami PST i liniami z Połabskiej), Tramwaj na 
Naramowice. 

Miasto Poznań 

Rozwój sieci tramwajowej w Poznaniu, priorytet dla komunikacji miejskiej w ruchu drogowym, 
poprawa punktualności KM. 

Miasto Poznań 

Rozwój transportu publicznego, ograniczenia dla ruchu samochodowego na jak największym 
terenie miasta. 

Miasto Poznań 

Rzeczywista realizacja priorytetu dla komunikacji zbiorowej, ograniczenie ruchu 
samochodowego, pierwszeństwo na skrzyżowaniach dla komunikacji zbior o wej, pieszych i 
rowerów. 

Miasto Poznań 

scieżki rowerowe, większa estetyka przystanków, więcej tramwajów na pesce Miasto Poznań 

Sieć rowerowa, sieć tramwajowa i autobusowa Miasto Poznań 

Sieć szybkiego tramwaju lub metro oraz rozbudowana sieć obwodnic i dróg. Wszystkie inne 
rozwiązania to mydlenie oczu 

Miasto Poznań 

Skonczyc z nieskoordynowanymi remontami, oraz usunąć te plastikowe bariery z miasta które 
szpecą je a nic nie wnoszą do ruchu 

Miasto Poznań 

Skończyć Kaponierę! Miasto Poznań 

spójny system asfaltowych ścieżek/pasów rowerowych, dostosowanie sygnalizacji i 
skrzyżowań; szybka kolej miejska; wspólne bilety (w tym na system roweru miejskiego) 

Miasto Poznań 

sprawna organizacja i dotrzymywanie terminów remontów Miasto Poznań 

sprawniej, płynniej i intuicyjnie działające światła na drogach, przejściach i skrzyżowaniach Miasto Poznań 

Stabilność rozkładu jazdy, krótkotrwałość remontów Miasto Poznań 

Systematyczne monitorowanie takich newralgicznych miejsc, gdzie system bądź algorytm się 
nie sprawdza (jest ich sporo) i potrzebna jest ingerencja człowieka w to. (przynajmniej raz na 
kwartał lub pół roku- to chyba nie jest dużo).  

Miasto Poznań 

Szybka komunikacja do dzielnic sypialnianych miasta. Miasto Poznań 

Szybsze realizowanie inwestycji budowlanych utrudniających ruch w mieście np. Rondo 
Kaponiera? 

Miasto Poznań 

Szybszy i komfortowy czas przejazdu pojazdami komunikacji miejskiej. Miasto Poznań 

ścieżki rowerowe do podmieskich miejscowości jak Tarnowo Podgórne oraz skomunikowanie 
jak największej liczby mieszkańców transportem szynowym 

Miasto Poznań 

ścieżki rowerowe WYRAŹNIE wydzielone od chodnika. lepsza komunikacja zbiorowa celem Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

usuniecia nadmiernego ruchu samochodowego. docelowo brak mozliwosci parkowania w 
centrum. 

Ścieżki rowerowe, wydzielone pasy dla rowerow na chodnikach i jezdniach plus stacje 
rowerowe. Nie korztstam z roweru z obawy o swoje bezpieczeństwo na ulicy. I EDUKACJA 
skierowana do wszystkich uczestników drogi . Trzeba uswiadamiać -gdyby wszyscy przesiedli 
się do samochodów ( rowerzysci i korzestający z komunikacji) drogi zakorkują się totalnie.  

Miasto Poznań 

Tablice komunikacyjne na przystankach, biletomaty dostępne w każdym pojeździe (np. we 
Wrocławiu są w każdym tramwaju i w każdym autobusie; dodatkowo za bilet można zapłacić 
kartą), obniżenie cen biletów - miesięczny normalny za ponad 115 zł to zdecydowanie za dużo. 

Miasto Poznań 

tańsze bilety Miasto Poznań 

Tańsze bilety. Miasto Poznań 

Tramwaj do Naramowic Miasto Poznań 

tramwaj na Naramowice, ograniczenie świateł zwalniających (powodują wzrost spalania, 
pogorszenie powietrza i denerwują kierowców - po tych światłach zwykle się przyspiesza.   
zmniejszenie progów zwalaniających (pogorszenie jakosci powietrza (opiłki hamulców), wzrost 
spalania, spowolnienie ruchu) 

Miasto Poznań 

Tramwaj Naramowice-AWF  Wiecej dworców/przystanków kolejowych na terenie aglomeracji  
Możliwość płatności pay-passem za bilety jednorazowe w środkach transportu  Dalsze 
powiększanie strefy 30  Likwidacja sygnalizacji świetlnych w strefie 30  Integracja różnych 
przewoźników 

Miasto Poznań 

transport publiczny Miasto Poznań 

Trzeba działać w kwestii transportu publicznego, ale nie kosztem osób, które korzystają z 
samochodów. Na teraz kierowców jest więcej i nie można im utrudniać życia - wprost 
przeciwnie. Trzeba szybko rozwijać sieć dróg. Jeżeli metropolia chce mniej pojazdów w mieście 
to NAJPIERW musi MOCNO rozwinąć transport publiczny, by dać coś w zamian kierowcom, a 
nie utrudniać im życie nie dając alternatywy. 

Miasto Poznań 

udoskonalac komunikacje miejska najlepiej jak sie da  Miasto Poznań 

Udostępnienie większej ilości automatów biletowych, dystrybucja biletów w większej ilości 
punktów  Wprowadzenie częstszych kontroli biletów w celu utrzymania wpływów z biletów  

Miasto Poznań 

Ukonczenie remontow ulic i torowisk!!! Poznan byl zawsze dobrze zorganizowanym miastem, 
wiec gdy skonczy sie  ten balagan bedzie znow OK 

Miasto Poznań 

Ukończenie III ramy komunikacyjnej.  Budowa wielopoziomowych parkingów wokół obszaru 
wyłączonego dla ruchu i w strefie uspokojonego ruchu w centrum Poznania    Rozbudowa sieci 
tramwajowej w kierunku "sypialni" na peryferiach miasta  

Miasto Poznań 

ukończenie remontów, poprawa częstości i punktualności kursów, synchronizacja rozkładów 
jazdy która wyeliminuje długie oczekiwanie na przesiadkę, zaprzestanie faworyzowania 
rowerzystów kosztem innych uczestników ruchu, wymaganie od rowerzystów chociaż 
minimalnej znajomości przepisów ruchu drogowego 

Miasto Poznań 

Ułatwiające i usprawniające komunikacje Miasto Poznań 

Uspokojanie ruchu wewnątrz ulic głównego układu (strefy T30), spójny system dróg 
rowerowych (rowerostrady). 

Miasto Poznań 

Uspokojenie ruchu samochodowego Miasto Poznań 

Uspokojenie ruchu samochodowego, rozwój komunikacji publicznej, zwłaszcza tramwajowej, i 
rowerowej. 

Miasto Poznań 

usprawnić ruch, poszerzyć drogi Miasto Poznań 

Usprawnienie oraz połączenie obwodnic, umożliwiające jak najlepsze wyprowadzenie z miasta 
ruchu tranzytowego i ciężarowego, nie związanego z bieżącymi dostawami na terenie miasta. 

Miasto Poznań 

Usprawnienie prowadzenia robót modernizacyjnych!  Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

uświadamianie mieszkańców (szczególnie dzieci) o wyższości komunikacji miejskiej nad 
prywatną.  

Miasto Poznań 

Utworzenie jednego, spójnego planu komunikacyjnego dla całego Poznania, który stałby się 
podstawą do rozwoju sieci komunikacji publicznej, ścieżek rowerowych i ograniczania 
natężenia ruchu samochodowego. 

Miasto Poznań 

W dobie starzejącego się społeczeństwa warto pomyśleć o transporcie osób 
niepełnosprawnych biologicznie. Stawianje na rowery w transporcie jest dobre dla młodych. 

Miasto Poznań 

w niektórych rejonach przydałoby się budowa szerokiej samochodowej drogi wjazdowej do 
Poznania wraz z wygodnym dojazdem do II ramy komunikacyjnej (np. od strony Czerwonaka, 
co jest realizowane), rozwój sieci tramwajowej w bardzo wielu miejscach (np. Naramowice, os. 
Kopernika, można by pomyśleć nad ramą tramwajową wzdłuż II ramy samochodowej, 
przedłużenie PST na południe, rozważyć nawet przedłużenie PST do Lubonia, tramwaj na 
Podolany oraz przedłużenie tramwaju z Górczyna wzdłuż Głogowskiej lub Leszczyńskiej), gdzie 
się da usprawnienie istniejących linii tramwajowych poprzez likwidację kolizji z samochodami i 
wydzielenie torowiska tramwajowego, zwiększenie częstotliwości autobusów głównie 
podmiejskich (jak autobus jeździ co godzinę to ciężko się dziwić że mało ludzi jeździ) 

Miasto Poznań 

W obszarze śródmiejskim postawienie na absolutny priorytet dla pieszych, rowerów i 
transportu zbiorowego.   Preferencje dla aut elektrycznych.   Zbadanie potoków i destynacji 
pieszych w Poznaniu i dla najistotniejszych tras wytyczenie ciągów podporządkowanych 
ruchowi pieszych z ograniczonym ruchem samochodowym. Przykład: Strasbourg.    

Miasto Poznań 

W Poznaniu przydałoby się metro, żeby przyspieszyć komunikację miejską (teraz np tramwaj co 
5 min stoi na światłach i podróż jest zbyt długa przez to; do tego bilety są za drogie, a ); jak 
najwięcej bezpiecznych przejść dla pieszych (takich nad drogą); wydzielenie z chodników dróg 
rowerowych;  obwodnice (kierowcy naprawdę nie chcą jeździć do centrum, najchętniej by je 
właśnie omijali i korzystali z dróg, które sprawnie i szybko pomogą się z miasta wydostać bez 
konieczności przejeżdżania przez centrum); udostępnianie większej ilości miejsc parkingowych; 
budowa darmowych parkingów przy pętlach tramwajowych, żeby do miasta móc dojechać 
komunikacją miejską (ale nie gdzieś "w dziczy", tylko przy pętlach tramwajowych, tak, żeby 
mieć dostęp do wielu tramwajów - wtedy taka alternatywa jest ciekawa i zachęcająca do 
skorzystania z niej); w tej chwili miasto jest niewydolne komunikacyjnie (przez złe decyzje 
urzędników zakorkowano miasto, a komunikacja miejska jest w rozsypce), do centrum jeżdżę 
tylko wtedy, kiedy naprawdę nie mam już innego wyjścia, zdecydowanie wolę poruszać się po 
obrzeżach, bo w centrach handlowych jest wszystko, a nie ma problemu ze sprawnym 
dotarciem do nich czy zaparkowaniem i dlatego poważnie zastanawiam się nad wyprowadzką z 
Poznania oraz nad przeniesieniem mojej firmy do bardziej przyjaznego i życzliwego dla 
mieszkańców rejony, np gminy Kórnik lub Tarnowo Podgórne. Poznań to małe miasteczko, nie 
jest Berlinem czy Nowym Jorkiem, żeby mówić o problemach komunikacyjnych wynikłych z 
nadmiaru mieszkańców, wszystkie problemy są winą nieudolnego zarządzania miastem, braku 
profesjonalizmu, nieudolności w zarządzaniu remontami i braku troski o mieszkańców.  

Miasto Poznań 

weryfikacja firm przeprowadzajacych remonty na terenie poznania. Ile mozna czekac na 
otwarcie ul. Dabrowskiego czy Kaponiery? 

Miasto Poznań 

Wiecej autobusow, czesciej aby jezdzily w weekendy i nie wypadaly. Miasto Poznań 

Więcej bezpiecznych dróg rowerowych, uspakajanie ruchu tam gdzie to możliwe (drogi typu 
"autostrady"), udogodnienia dla dużej ilości pieszych na Królowej Jadwigi/Półwiejska 

Miasto Poznań 

Więcej bezpiecznych tras dla rowerów Miasto Poznań 

Więcej dobrych wzorców promowanych przez metropolitalne organizacje, nie tylko przez 
organizacje społeczne. 

Miasto Poznań 

więcej dróg wylotowych, obecnie jest po jednej w każdą stronę, nie ma alternatyw=korki Miasto Poznań 

Więcej połączeń tramwajowych i autobusowych Miasto Poznań 

Więcej stacji roweru miejskiego Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

Więcej ścieżek rowerowych, odseparowanie ruchu KM od komunikacji samochodowej. Miasto Poznań 

większa częstotliwość pojadów zbiorkomu, nowe linie tramwajowe, modyfikacje np. skręt z 
Towarowej w Św. Marcina (część wschodnią)  

Miasto Poznań 

Większe chodniki, uporządkowane miejsca parkingowe, łatwiejszy dostęp do biletów (dla osób 
spoza Poznania), większa częstotliwość komunikacji, priorytet dla komunikacji miejskiej 

Miasto Poznań 

większe dbanie o jakość infrastruktury zamiast gonienia za nowinkami i wymyślania nowych 
inicjatyw 

Miasto Poznań 

Władze miasta Poznania powinny przede wszystkim zadbać również o osoby, które do 
Poznania dojeżdżają w związku z pracą, zakupami itd. Nie tylko być stricte nastawionym na 
samych mieszkańców. Chodzi o otworzenie się na problemy gmin ościennych i dopiero wtedy 
stworzenie Metropolii Poznań. 

Miasto Poznań 

wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej, stawianie na komunikacje zbiorową wobec 
indywidualnej, rozbudowa sieci drog rowerowych. Idzmy wzorem zachodu - miasta sa dla ludzi, 
nie dla dymiących benzyną i gazem metalowych puszek 

Miasto Poznań 

Wprowadzenie elektrycznych autobusów, wyciszenie torów i wycofanie starych i głośnych 
pojazdów autobusowych a także tramwajowych. 

Miasto Poznań 

wprowadzenie strefy ograniczonego postoju na Wildzie, budowa parkingów w centrum, zakaz 
parkowania na ulicach lub ograniczenie parkowania (wyłącznie po jednej stronie ulicy, 
parkowanie równoległe), podniesienie opłat za parkowanie w strefie dla mieszkańców - co 
ograniczy liczbę samochodów 

Miasto Poznań 

wprowadzenie strefy ''tempo 30" na obszarze całego miasta Miasto Poznań 

WPROWADZENIE TANSZYCH BILETOW NA KOM.MIEJSKĄ Miasto Poznań 

Wprowadzenie uspokojonych stref ruchu na terenie osiedli, progi wyspowe, śluzy rowerowe Miasto Poznań 

wprowadzenie większej liczby tramwai  Miasto Poznań 

wprowadzenie wspólnego biletu (na jak największym obszarze Metropolii Poznań) oraz 
synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie różnych środków komunikacji publicznej) 

Miasto Poznań 

Wprowadzenie wyższych opłat za parkowanie na terenie miasta by zniechęcać ludzi do 
korzystania z samochodów 

Miasto Poznań 

wprowadzenie zakazu ruchu samochodowego w ścisłym centrum. Miasto Poznań 

Wprowadzenie zrównoważonego rozwoju w zakresie komunikacji i mobilności. Miasto Poznań 

Wprowadzić politykę nagradzania za przesiadanie się na komunikację bardziej ekologiczna a 
nie karania zniechęcają kierowców samochodów do ich posiadania. Proszę pamiętać że 
głównym zrodlem zanieczyszczeń są fabryki.  Patrz VW spalarnia aluminium przy szpitalu i 
kamienicach  zezwala się na takie rzeczy. Quo Vadis Poznaniu. ..  

Miasto Poznań 

wspólna komunikacja dla całej metropolii Miasto Poznań 

Wykorzystanie przystankow kolejowych w poznaniu - warunek konieczny to czeste kursy 
pociagow (min co kwadrans). Wprowadzenie bezplatnek komunikacji miejskiej - przyklad Śrem 
od lipca 2016 r. - obecna cena dla poczatkowcyh przystankow korzystajac z eportmonetki jest 
wygorowana - latwa alternatywa piesza lub roweru miejskiego. 

Miasto Poznań 

Wymiana taboru tramwajowego i autobusowego, który poprawi komfort podróży i będzie 
mniej awaryjny. 

Miasto Poznań 

Wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum poprzez budowę szybkich tras 
umożliwiających objazd Poznania (idealna byłaby III Rama) 

Miasto Poznań 

Wyprowadzenie ruchu tirów poza miasto -  budowa III Ramy. Miasto Poznań 

Wysokiej jakości spójna sieć transportu zbiorowego kursującego zgodnie z rozkładem - pasażer 
musi być pewien, kiedy autobus przyjedzie. Przemyślana konstrukcja przystanków - 
rozwiązania ułatwiające korzystanie osobom z rowerami, wózkami dziecięcymi (nie tylko osób 
niepełnosprawnych). Wspólny rozwój komunikacji publicznej i systemu rowerowego - dla 
większości ludzi podróż rowerem przez cały Poznań jest za długo - podjechanie komunikacją 

Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

zbiorową rozwiązuje sprawę.  Sieć parkingów P+R - absolutnie niezbędne. 

Wystarczy żeby miasto zadbało o niższe ceny biletów oraz punktualność oraz żeby wreszcie 
Poznań był przejezdny, ponieważ teraz to miasto to jeden wielki remont. 

Miasto Poznań 

wywalic samochody z centrum miasta!!! Miasto Poznań 

Wyznaczanie większej ilości buspasów, dalsza weryfikacja użyteczności stosowania sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniach, wyprzedzające budowanie infrastruktury drogowej i 
komunikacyjnej do zwiększenia ruchu w różnych częściach miasta (gorzki problem 
naramowicki). 

Miasto Poznań 

Wyznaczenie stref uspokojonego ruchu i skierowanie ruchu tranzytowego poza te strefy 
poprzez przecinanie wykorzystywanych do omijania korków relacji. Likwidacja w gęsto 
zaludnionych obszarach śródmieścia dróg dwupasmowych (wewnątrz II ramy), które generują 
hałas, zanieczyszczenie i stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych. 

Miasto Poznań 

zakończenie obwodnicy Poznania , transport towarowy zakazany w szeroko pojętym centrum Miasto Poznań 

Zakończenie uciążliwych i długotrwałych remontów  Miasto Poznań 

zakończenie wykopek paraliżujących ruch Miasto Poznań 

Zakup i modernizacja posiadanego taboru, zwiększenie częstotliwości kursowania oraz 
wprowadzenie skomunikowań 

Miasto Poznań 

Zaprzestanie lobbowania na rzecz ruchu rowerowego a skupienie się na transporcie 
tramwajowym i autobusowym  

Miasto Poznań 

Zaprzestanie rujnujacej miasto polityki przesiadania wszystkich na rowery i zakończenie 
remontów  

Miasto Poznań 

zaprzestanie skandalicznej polityki upychania ścieżek rowerowych na drogach do tego 
nieprzystosowanych, zaprzestanie zmuszania na siłę ludzi, żeby przesiadali się na rowery, 
upłynnienie ruchu samochodowego, poprzez wyłączenie sygnalizacji świetlnej na prostych 
skrzyżowaniach, zakończenie remontów w mieście  

Miasto Poznań 

Zastosowanie biletomatów w komunikacji miejskiej umożliwiających płatność kartą lub 
chociażby pieniądzem papierowym. 

Miasto Poznań 

Zbyt dużo udogodnień dla rowerzystów, rodzice z dziećmi które mają 6 miesięcy nie są w 
stanie podróżować po Poznaniu rowerem! 

Miasto Poznań 

Zdecydowane ograniczenie ruchu samochodowego.   Zakaz rejestracji samochodów starszych 
niż 15 lat.  

Miasto Poznań 

Zdecydowane ograniczenie transportu indywidualnego i ewidentne zwrócenie się w kierunku 
transportu zbiorowego.   Zablokowanie tranzytu przez centrum.  Zwężenie ulic wewnątrz 
drugiej ramy.   Wprowadzenie pełnego, bezwzględnego priorytetu na tramwajów.   
Poszerzenie przystanków, zwiększenie ilości przejść dla pieszych. 

Miasto Poznań 

Zharmonizowany rozwój komunikacji umożliwiający naprzemienne korzystanie z różnych 
środków transportu (samochód, komunikacja rowerowa, komunikacja zbiorcza) w zależności 
od celu podróży, czasu jakim dysponujemy lub pogody.  

Miasto Poznań 

zintegrowana polityka całej metropolii i działania infrastrukturalne, miękkie oraz zwiększanie 
dostępności komunikacji zbiorowej poprzez budowanie nowych linii kolejowych, nowych stacji 
na istniejących liniach, zwiększanie częstotliwości i dostępności autobusowej komunikacji 
podmiejskiej, ułatwianie przesiadek (intermodalność - nie tylko przestrzennie, ale i czasowo i 
taryfowo przesiadki powinny być wygodne) 

Miasto Poznań 

Zintegrowanie całego transportu zbiorowego (kolei, autobusów i tramwajów) pod jednym 
szyldem, wspólną identyfikację wizualną, wspólny cennik oraz wspólny bilet. 

Miasto Poznań 

Zintegrowanie systemu komunikacji Miasto Poznań 

Zmiana priorytetu samochodów na pieszych - światła  Miasto Poznań 

Zmniejszenie cen biletow komunikacji miejskiej Miasto Poznań 

Zmniejszenie ceny biletów komunikacji miejskiej, spowodowało wzrost zysków ze sprzedaży Miasto Poznań 
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Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

biletów. Aktualnie bardziej opłaca się jechać autem, bo koszt jest taki sam. Efekt jest taki, że 
miasto jest zakorkowane, mamy problem z miejscami parkingowymi, czy ze smogiem zimą, 
bardziej niszczy się infrastruktura drogowa. Stawiać na rower i komunikację miejską, 
odkorkować miasto. Proszę brać przykład z Wrocławia, tam rowerzysta ma znaczenie, w 
Poznaniu jest niestety intruzem. 

zmniejszenie ilości samochodów w ścisłym centrum poprzez usprawnienie komunikacji 
miejskiej i udogodnień dla pieszych i rowerzystów  

Miasto Poznań 

Zmniejszenie korzystania z ruchu samochodowego w miescie Miasto Poznań 

Zmniejszenie kosztów związanych z administracją instytucji zajmujących się transportem 
(skutkuje to niższymi kosztami obsługi, tańszą komunikacją oraz sprawniejszym zarządzaniem). 
Można również rozważyć wprowadzenie na terenie Metropolii firm transportowych 
konkurencyjnych do miejskich (np. dodatkowa firma autobusowa obsługująca transport miejski 
i podmiejski z jednym rodzajem biletów, ponieważ tej chwili taką usługę zapewnia tylko ZTM). 

Miasto Poznań 

Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w mieście. Szerokie ograniczenia parkowania i 
przesuwanie jazdy tranzytowej poza miasto na obwodnicę. Dzisiaj światła są tak ustawione, że 
z Rataj do Wysogotowa opłaca się jechać przez Poznań zamiast obwodnicą. 

Miasto Poznań 

Zmniejszenie obciążenia sieci drogowej samochodami dostawczymi/tirami poprzez: 
domknięcie IV obwodnicy, wagi na wjazdach do miasta połączone z systemem kamer robiących 
zdjęcie w celu wystawienia mandatu, wprowadzenie tramwaju dostawczego we współpracy z 
firmami dostawczymi i ich centrami logistycznymi na obrzeżach miasta.  Rozwój węzłów 
przesiadkowych i sieci dróg rowerowych. 

Miasto Poznań 

Zmniejszyć ilość samochodów, np. wprowadzając system znany np. z Pekinu: jednego dnia 
jeżdżą samochody z rejestracją parzystą, a kolejnego z nieparzystą i tak naprzemiennie. Choć 
pewnie w naszych realiach to nie jest do przejścia. Efektywniejsze dobieranie wykonawców 
robót drogowych, np. na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Żeromskiego, tak aby cena przetargu 
nie była jedynym kryterium wyboru. Rozbudowa transportu tramwajowego w mieście, który 
obecnie jest zdecydowanie bardziej 'punktualny' i wygodniejszy od transportu autobusowego. 

Miasto Poznań 

Znaczne ograniczenie ruchu samochodowego, większy priorytet dla komunikacji miejskiej. Miasto Poznań 

Zorganizowanie całego systemu komunikacyjnego by uniknąć opóźnień po nawet godzinę! Miasto Poznań 

zrobic drugi krąg w cetrum jednokerukowy Miasto Poznań 

Zrównoważenie transportu rowerowego, komunikacji miejskiej oraz transportu 
samochodowego w Poznaniu, a nie nastawianie się tylko na transport rowerowy. I likwidacja 
wjazdu TIRów do miasta! 

Miasto Poznań 

Zrównoważony transport, parkingi P+R, ograniczenie ruchu samochodowego w śródmieściu, 
powiększenie strefy 30 oraz stref parkowania. Wydzielenie jak największej ilości torowisk oraz 
buspasów aby transport publiczny stał się bardziej konkurencyjny w stosunku do 
indywidualnego.  

Miasto Poznań 

Zwiekszanie estetyki i jakosci transportu, punktualnosc. Miasto Poznań 

zwiększanie atrakcyjności komunikacji publicznej tak, by jak najwięcej osób rezygnowało z 
samochodów, zwłaszcza w centrum 

Miasto Poznań 

zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów,  budowa zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych,  

Miasto Poznań 

Zwiększenie częstotliwości kursów najbardziej obciążonych linii tramwajowych w Poznaniu 
(szczególnie linii 16). 

Miasto Poznań 

ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI POŁĄCZEŃ NA TRASIE POZNAŃ-BUK , POPRAWA 
PUNKTUALNOŚCI POCIĄGÓW 

Miasto Poznań 

Zwiększenie ilość środków transportu dostosowanych do ograniczeń osób z 
niepełnosprawnościami ruchowymi, osób starszych i rodziców z dziećmi (wózki).  

Miasto Poznań 

Zwiększenie konkurencyjności komunikacji miejskiej względem samochodu. Miasto Poznań 



Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania  
na lata 2016-2025 

213 
 

Jakie kierunki pozostałych zmian w dziedzinie efektywnego transportu komunikacji i 
mobilności są według Pani/Pana niezbędne dla uzyskania optymalnej jakości życia 

mieszkańców metropolii Poznań? 
Miejsce 

Zwiększenie płynności ruchu poprzez tworzenie większej ilości ulic jednokierunkowych  Miasto Poznań 

zwiększenie punktualności  !!! Miasto Poznań 

Zwiększenie taboru miejskich autobusów o pojazdy niskopodłogowe/przegubowe, w godzinach 
popołudniowego szczytu komunikacyjnego, na obleganych trasach, np. autobusu 64. 

Miasto Poznań 

autobusy szynowe na torach kolejowych kursujące co pół godziny 
Miasto 
Puszczykowo 

budowa parkingów buforowych 
Miasto 
Puszczykowo 

latwiesze kupowanie mobiletów mozliwość zakupu biletów takze w tramwaju.   Dolączenie do 
zapowiedzi trasy w tramwajach i autobusach także informacji o nastepnym przystanku już w 
momencie postoju na poprzednim (jest tak we wroclawiu)  możliwość odbicia biletu PEKA na 
przystanku po wyjściu z tramwaju (czasami nastepuje niespodziewana zmiana trasy trzeba 
szybko wyjąć i pieniadze z portmonetki uciekają  

Miasto 
Puszczykowo 

Podłączenie przejazdów kolejowych na terenie Metropolii do PEKI  
Miasto 
Puszczykowo 

Praca nad punktualnością i bezawaryjnością obsługi połączeń. Dążenie do gęstszego pokrycia 
siatką połączeń obszaru metropolii 

Miasto 
Puszczykowo 

Ulepszenie dróg, rozbudowa istniejących, budowa skrzyżowań bezkolizyjnych, zwiększenie 
częstotliwości kursowania komunikacji w aglomeracji, a nie jedynie w Poznaniu. 

Miasto 
Puszczykowo 

Uruchomienie połączen podmiejskich w  godzinach nocnych 
Miasto 
Puszczykowo 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu internetowego lipiec/sierpień 2016 

 


