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1. Wstęp 

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Mobility 

Plan) jest narzędziem planistycznym już od kilku lat wykorzystywanym w krajach 

Unii Europejskiej (w różnym zakresie). W 2013 r. plany te zostały wskazane 

w Pakiecie Mobilności Miejskiej, przyjętym przez Komisję Europejską. SUMP 

opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady 

integracji, udziału społecznego oraz oceny. Stanowi uzupełnienie istniejących 

strategii miejskich i charakteryzuje się odmiennym spojrzeniem na sposób planowania. Wdrożenie 

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej umożliwi wzrost jakości życia mieszkańców, poprawę 

środowiska naturalnego oraz konkurencyjności i atrakcyjności regionu Metropolii Poznań, poprzez 

zrównoważony rozwój systemu transportowego i zarządzanie mobilnością z uwzględnieniem 

wszystkich grup użytkowników. Co jest bardzo istotne PZMM będzie wspierał rozwiązanie problemów 

na styku METROPOLIA POZNAŃ – TRANSPORT, a więc bariery związane z mobilnością oraz ruchem 

transportowym, m.in. w zakresie: 

 niekorzystnych z punktów widzenia zrównoważonego rozwoju zachowań komunikacyjnych, 

skutkujących podziałem zadań przewozowych z dominującą rolą samochodu osobowego, 

 postępującego rozlewania się obszarów miejskich, którego efektem jest dalsze uzależnienie 

się od samochodu osobowego i wzrost odległości pomiędzy źródłem i celem ruchu, 

 wpływu sektora transportu na zmiany klimatyczne, 

 zanieczyszczenia atmosfery na obszarze Metropolii, 

 bezpieczeństwa ruchu, 

 negatywnych skutków hałasu, którego źródłem jest intensywny ruch drogowy, 

 silnej zależności wszystkich środków transportu w mieście od paliw kopalnych. 

Geneza powstania PZMM dla Metropolii Poznań.  

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej został opracowany dla całego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania (MOF Metropolii Poznań) obejmującego terytorium 23 samorządów, w tym 

Miasto Poznań, Powiat Poznański i 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz gminy Śrem, Szamotuły, 

Skoki i Oborniki. MOF Poznania został wyznaczony uchwałą Zarządu Województwa nr 4013/2013 

z dnia 7 listopada 2013 r. zgodnie z obszarem działalności Stowarzyszenie Metropolia Poznań. 

Co ważne realizacja PZMM ma umożliwić zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów 

transportowych na terenie MOF oraz spójne planowanie inwestycji w tym zakresie we wszystkich 

dwudziestu dwóch gminach współtworzących obszar funkcjonalny. Posiadanie takiego dokumentu 

umożliwi aplikowanie o środki unijne na inwestycje w zakresie transportu i poprawy mobilności.  
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Jedną z podstawowych cech Planu zrównoważonej mobilności miejskiej jest duże znaczenie 

partycypacji społecznej. Oznacza to konieczność identyfikacji wszystkich interesariuszy rynku 

transportowego oraz włączenia ich w proces na każdym etapie opracowania planu. Przeprowadzono 

badanie kwestionariuszowe mające na celu zebranie niezbędnych danych i propozycji działań na rzecz 

poprawy mobilności na terenie MOF Poznań. Wykaz głównych interesariuszy do których skierowano 

pisma oraz ankiety znajduje się w dokumencie PZMM. 

 

W rozumieniu partycypacji społecznej równie 

ważna przy tworzeniu dokumentu była opinia 

lokalnych społeczności. W celu włączenia do 

tworzenia Planu jak największej liczby 

mieszkańców stworzono stronę internetową 

www.mobilnosc.metropoliapoznan.pl. Na 

stronie zawarto informacje dotyczące 

prowadzonego projektu, aktualności, a także 

umieszczono dwie ankiety online. Jedna 

z ankiet przeznaczona była dla mieszkańców, 

druga natomiast dla przedsiębiorców oraz 

organizacji pozarządowych działających na 

terenie Metropolii Poznań. Ankiety stanowiły 

uzupełnienie badań przeprowadzonych 

w terenie oraz pozwoliły na diagnozę 

obecnych problemów zaobserwowanych 

przez mieszkańców. Strona internetowa oraz 

prowadzone badania online były szeroko 

rozreklamowane w lokalnych mediach. 

O prowadzonych badaniach pisali m.in. Gazeta 

Wyborcza Poznań, Głos Wielkopolski, Nasz 

PZMM 
dla MOF 
Poznania

Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego

Gminy wchodzące w skład 
Metropolii Poznań

Starostwa Powiatowe 
w Poznaniu, Obornikach, 

Szamotułach, Śremie 
i Wągrowcu

Komisariaty Policji

http://www.mobilnosc.metropoliapoznan.pl/
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Głos Poznański, miastopoznan.pl, e-lubon.pl, oborniki.pl. Pojawiły się również informacje w telewizji 

WTK oraz w telewizji STK. 

Zarys metodologii 

Ze względu na konieczność dotarcia do wielu grup odbiorców, konieczne było zastosowanie szerokiego 

zakresu narzędzi badawczych, takich jak:  

 badania opinii online, 

 badania i pomiary ruchu w terenie. 

W dokumencie PZMM, w formie syntezy, przedstawione zostały wyniki badań preferencji 

transportowych ludności, ich mobilności i pomiarów ruchu przeprowadzonych w Aglomeracji 

Poznańskiej w roku 2013. Do analiz wzięto dane przedstawione w opracowaniu „Badania 

i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej. Etap I”. W związku z tym, że badaniami 

w roku 2013 nie zostały objęte cztery Gminy: Śrem, Szamotuły, Skoki i Oborniki, w roku 2016 

przeprowadzono analogiczne badania i pomiary w wymienionych gminach, których wyniki zostały 

zestawione w dokumencie „Raport podsumowujący badania ankietowe i pomiary ruchu” oraz 

„Charakterystyka podróży realizowanych w dni robocze środkami transportu publicznego 

i indywidualnego na terenie Metropolii Poznań”. Raport wraz z załącznikami i charakterystyka z tychże 

badań są dostępne na stronie internetowej www.mobilnosc.metropoliapoznan.pl.  

Badanie w 2016 r. wśród społeczeństwa było przeprowadzone w formie: 

 wywiadów telefonicznych (CATI), 

 ankiet/wywiadów w gospodarstwach domowych, ankiet/wywiadów w miejscach 

handlu/centrach handlowych (PAPI), 

 wywiadów w wybranych szkołach, ankiet/wywiadów w środkach komunikacji zbiorowej (PAPI). 

Pomiary ruchu natomiast zostały przeprowadzone w celu określenia: 

 liczby osób korzystających z komunikacji zbiorowej, 

 liczby pasażerów w wybranych środkach komunikacji zbiorowej, 

 natężenia ruchu samochodowego na głównych ciągach transportowych, w okolicy wybranych 

szkół oraz centrów handlowych. 

Wyniki badań terenowych oraz  online zestawione zostały w dokumencie „Raport 

podsumowujący badania ankietowe i pomiary ruchu” oraz „Charakterystyka 

podróży realizowanych w dni robocze środkami transportu publicznego 

i indywidualnego na terenie Metropolii Poznań”. 

W rezultacie przeprowadzenia badań i późniejszych analiz powstał Plan 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Poznania na lata 2016-2025. 

 

http://mobilnosc.metropoliapoznan.pl/
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2. Uwarunkowania strategiczne i planistyczne 

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej nie może stać w sprzeczności z obowiązującymi 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi na terenie Metropolii Poznań. Co więcej 

musi on być zgodny i spójny z zapisami innych dokumentów w zakresie formułowanych celów 

i priorytetów, jak również działań przyczyniających się do ich osiągnięcia. 

W związku z tym w PZMM przedstawiono najważniejsze przepisy prawa oraz dokumenty strategiczne 

na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, których zapisy przeanalizowano z punktu widzenia 

realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.  

Analizie poddano łącznie: 17 dokumentów międzynarodowych, 6 najważniejszych dokumentów na 

szczeblu krajowym, 9 dokumentów na szczeblu wojewódzkim oraz kilkadziesiąt dokumentów 

regionalnych dla wszystkich 23 jednostek samorządu terytorialnego: 

 

 

Analizie poddano również dokumenty stricte nie związane z transportem, ale odnoszące się do 

mobilności społeczeństwa, również tych grup społecznych, dla których poprawa jakości transportu jest 

nieocenionym walorem poprawiającym ich codzienne życie – np. projekt dokumentu Standardów 

Dostępności Miasta Poznania (dla osób z niepełnosprawnościami).  

PZMM 
dla MOF 

POZNANIA

Plany Zrównoważonego Rozwoju 
Publicznego Transportu 

Zbiorowego

Strategie rozwoju 
wszystkich Gmin

Plany Gospodarki 
Niskoemisyjnej

Elementy 
zrównoważonej 

mobilności miejskiej

Studia uwarunkowań 
i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego

Koncepcja budowy 
funkcjonalnych węzłów 

przesiadkowych 
Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej

Projekt Koncepcji 
kierunków rozwoju 

przestrzennego 
Metropolii Poznań

Badania i opracowanie 
Planu Transportowego 

Aglomeracji Poznańskiej 
- etap IStudium uwarunkowań 

rozwoju przestrzennego 
Aglomeracji Poznańskiej
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3. Uwarunkowania rozwoju mobilności na terenie Metropolii 

Poznań 

 

Tworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wymaga określenia uwarunkowań rozwoju 

mobilności na terenie Metropolii Poznań w następujących sferach: 

 

Dzięki analizie wyeksponowane zostały zagadnienia, które determinowane są wielkością i potencjałem 

danego obszaru. Wskazano również potencjały oraz główne problemy funkcjonowania i rozwoju 

Metropolii Poznań. Co istotne, obszary problematyczne nie w każdej gminie będą takie same. Problemy 

i potrzeby głównego ośrodka Metropolii – Poznania są inne niż te, które zaobserwujemy w innych, 

mniejszych gminach MOF. Główne potencjały oraz problemy funkcjonowania i rozwoju Metropolii 

Poznań, które wskazano w dokumencie PZMM to między innymi:  

 Obszar Metropolii Poznań jest silnie zróżnicowany pod względem gęstości zaludnienia, 

co wpływa na tworzenie się zjawiska kongestii, czyli tzw. korków. 

 Na terenie Metropolii Poznań obserwuje się systematyczny wzrost liczby mieszkańców 

ze względu na dodatnie saldo migracji, na które wpływ ma potencjał szkolnictwa wyższego 

w MOF Poznań oraz  atrakcyjny metropolitalny rynek pracy. 

 Widoczne jest zróżnicowanie zmian demograficznych na linii Poznań – obszary podmiejskie. 

Liczba ludności Poznania zmniejsza się. Obserwowane zjawisko suburbanizacji wpływa 

na dynamiczny wzrost liczby mieszkańców na pozostałym terenie MOF Poznań, szczególnie 

w obrębie Powiatu Poznańskiego.  

 Wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym do ogólnej liczby ludności na terenach 

podmiejskich, stwarza problem nadwyżki dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym nad liczbą 

miejsc w szkołach i przedszkolach. Obserwowane zjawisko prowadzi do konieczności dojazdu 

do placówek oświatowych usytuowanych na terenie Poznania lub okolicznych miejscowości, 

gdzie problem ten nie występuje.  

Strefa społeczna

Strefa gospodarcza

Strefa przestrzenno-środowiskowa
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 Według prognoz GUS w latach 2016-2050 odsetek osób w wieku emerytalnym na terenie 

Metropolii będzie systematycznie rosnąć, powodując potrzebę zintensyfikowania działań 

w zakresie oferty dostępnego transportu zbiorowego, zwiększającego mobilność seniorów. 

 Metropolia Poznań jest jednym z głównych ośrodków usługowych oraz przemysłowych 

w Polsce. Korzyści wynikające z urbanizacji pozytywnie wpływają na rozwój gospodarki. 

 Duża liczba podmiotów gospodarczych sprawia, że MOF Poznań stanowi jeden z największych 

rynków pracy w Polsce. 

 procesy suburbanizacyjne, które swoim zasięgiem obejmują coraz częściej drugie pasmo gmin, 

wpływają także na strukturę użytkowania terenu. W związku z tym  następuje zastąpienie 

funkcji rolniczej na rzecz terenów mieszkalnych, komunikacyjnych czy inwestycyjnych. 

 Proces suburbanizacji na terenie Metropolii Poznań jest silnie zróżnicowany. Warunkują go 

czynniki tak jak: położenie geograficzne, warunki przyrodnicze i komunikacyjne oraz 

atrakcyjność inwestycyjna terenu.  

 

4. Diagnoza stanu aktualnego w zakresie zrównoważonej 

mobilności 

 

Tworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wymaga analizy i oceny stanu transportu 

w miastach i gminach Metropolii Poznań. Zgodnie z wytycznymi oraz potrzebami PZMM diagnoza 

stanu aktualnego w tym zakresie powinna obejmować:  

 stan zbiorowego transportu pasażerskiego, 

 sytuację transportu indywidualnego oraz polityki parkingowej w gminach, 

 opis transportu niezmotoryzowanego, 

 infrastrukturę drogową na obszarze miast i gmin Metropolii Poznań, 

 opis intermodalności, logistyki i inteligentnym systemów transportowych na obszarze MOF 

Poznania, 

 zagadnienia związane  z zarządzeniem mobilnością, wdrażaniem nowych wzorców 

użytkowania, bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz promocją ekologicznie czystych 

i energooszczędnych pojazdów. 

Na potrzeby dokumentu PZMM dokonano właściwej diagnozy pod względem każdego niezbędnego 

aspektu związanego z mobilnością i transportem. Najważniejsze wnioski, stanowiące podsumowanie 

rozdziału przedstawiono poniżej.  
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W zakresie zbiorowego transportu publicznego należy nadmienić, iż na obszarze 

Metropolii Poznań rolę organizatorów transportu pełnią: Województwo 

Wielkopolskie, gminy, Powiat Poznański. Metropolia Poznań obejmuje sieć 

transportu publicznego w zakresie połączeń kolejowych, tramwajowych oraz 

autobusowych. Największy problem związany z transportem to brak jednolitej 

koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie kolejowe oraz 

brak silnego partnerstwa, wspólnych działań dążących do rozwoju tego typu transportu. 

Ponadto na terenie Poznania oraz gmin posiadających porozumienie międzygminne na obsługę 

wybranych linii komunikacyjnych realizacja usług w zakresie transportu należy do Zarządu Transportu 

Miejskiego (ZTM) w Poznaniu. Z polecenia ZTM usługę przewozową świadczy MPK Poznań Sp. z o.o. 

W Poznaniu istnieje również Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) Poznań SA, które 

oferuje przewozy regionalne i krajowe. Stanowi alternatywę dla gmin, które nie posiadają własnej 

komunikacji autobusowej np. Buk i Stęszew. Najważniejszymi przewoźnikami kolejowymi na obszarze 

Metropolii Poznań są: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Odgrywają 

bardzo ważną rolę z punktu widzenia funkcjonowania transportu zbiorowego i przemieszczeń 

mieszkańców do pracy i szkół oraz obiektów usługowych na obszarze Metropolii Poznań.  

W mieście Poznań funkcjonuje Poznański Szybki Tramwaj (PST) stanowiący alternatywę dla droższego 

Metra. Dodatkowo na terenie Metropolii Poznań rozwija się transport lotniczy – w Poznaniu znajduje 

się międzynarodowy Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o. Jest jednym z najstarszych lotnisk w Polsce. 

Rocznie obsługuje ponad 1 mln pasażerów, tworząc możliwości podróżowania do europejskich stolic, 

jak również oferując przeloty krajowe. Na obszarze Metropolii Poznań funkcjonuje także transport 

wodny. Jedyną rzeką przydatną do celów wykonywania transportu pasażerskiego jest rzeka Warta, 

przepływająca przez gminy Śrem, Mosinę, Puszczykowo, Komorniki, Luboń, Poznań, Suchy Las, 

Czerwonak, Murowaną Goślinę oraz Oborniki. 

Problemy związane z utrudnieniami ruchu oraz tzw. korkami ma pomóc rozwiązać utworzenie 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych w Poznaniu 

i gminach Metropolii. Należy pamiętać, że dla prawidłowego funkcjonowania transportu w Metropolii 

Poznań niezbędny jest spójny i zintegrowany z transportem kolejowym system transportu publicznego, 

który będzie w stanie zaspokoić potrzeby przewozowe mieszkańców, a jednocześnie będzie dla nich 

przejrzysty i przyjazny. W celu integracji transportu zbiorowego w Metropolii Poznań podejmowane są 

różne działania, oparte na koncepcji wspólnego biletu. 
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Dokonując diagnozy stanu aktualnego w zakresie zrównoważonej mobilności warto pamiętać, iż na 

terenie Metropolii Poznań dominuje indywidualny transport zmotoryzowany, o czym świadczy wysoki 

wskaźnik motoryzacji wynoszący odpowiednio 568 samochodów osobowych/1000 mieszkańców dla 

Powiatu Poznańskiego oraz 578 samochodów osobowych/1000 mieszkańców dla Miasta Poznania. 

Najwyższe wskaźniki notowane są w miejscowościach najbardziej oddalonych od centrum Metropolii, 

dotyczy to głównie gmin: Dopiewo, Skoki oraz Śrem.  

Dlatego też niezwykle istotna jest prowadzona polityka parkingowa. Ze względu 

na bardzo dużą liczbę pojazdów poruszających się na terenie Metropolii Poznań 

istotną kwestią jest budowa systemu parkingów dla pojazdów osobowych: 

kubaturowych Park & Go (P&G) oraz Parkuj i Jedź (Park & Ride). Największym 

popytem na miejsca parkingowe charakteryzuje się Gmina Skoki i Gmina Śrem. 

Wysoki wskaźnik posiada również Gmina Pobiedziska. Wg badań najmniejszy 

popyt na miejsca parkingowe stanowi Miasto Poznań oraz sąsiednia Gmina Tarnowo Podgórne. 

W samym Poznaniu znajduje się ok. 139 tys. miejsc parkingowych. Łącznie ma obszarze Metropolii 

Poznań jest dostępnych ponad 200 tys. miejsc. Na obszarze Metropolii Poznań funkcjonują również 

parkingi dla rowerów, samochodów ciężarowych oraz autobusów turystycznych.  

Respondenci wypełniający ankietę online dla mieszkańców opracowaną na potrzeby niniejszego 

dokumentu w roku 2016, wskazują jako ważny problem w Metropolii Poznań (głównie w Poznaniu) 

niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych oraz wysokie opłaty za parkingi. Zatem plany budowy 

węzłów przesiadkowych oraz parkingów Park & Ride są w pełni uzasadnione.  

Transport indywidualny niezmotoryzowany to również istotny aspekt w zakresie 

zrównoważonej mobilności. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że liczba osób 

wybierających podróż rowerem systematycznie wzrasta. Średnia gęstość sieci 

dróg i ścieżek rowerowych w Metropolii wynosi 14 km/100 km2, przy czym 

największa cechuje gminy: Miasto Poznań, Puszczykowo i Luboń (powyżej 

40 km/100 km2), a najniższa gminy: Kostrzyn, Kleszczewo, Czerwonak i Oborniki 

(poniżej 3 km/100 km2). Warto pamiętać, iż Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania posiada potencjał 

rozwoju sieci dróg rowerowych. Przewiduje się, że rozwój sieci dróg rowerowych przyczyni się do 

zmiany podziału modalnego podróży wewnątrz miast i gmin, a tym samym zwiększy udział podróży 

realizowanych rowerem.  
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W dokumencie PZMM przedstawiono również diagnozę dla transportu 

drogowego. Podstawę sieci drogowej Metropolii Poznań tworzą 2 szlaki 

europejskie: E30 (na obszarze Metropolii Poznań posiada klasę autostrady A2) 

oraz droga E261 – Gdańsk – Poznań – Wrocław. Najważniejszą sieć 

komunikacyjną pomiędzy gminami MOF Poznania stanowią drogi wojewódzkie. 

Do najważniejszych należą: DW184, DW430, DW196, DW434 oraz DW307, DW5. 

Ponadto należy nadmienić, iż istotnym uzupełnieniem sieci dróg krajowych i wojewódzkich są także 

drogi powiatowe i gminne. Łączna długość dróg powiatowych i gminnych na obszarze Metropolii 

Poznań wynosi ponad 4 tys. km.  Największą gęstością sieci drogowej w Metropolii charakteryzują się 

gminy miejskie (Poznań, Luboń i Puszczykowo), natomiast najniższa gęstość sieci cechuje rozległe 

gminy miejsko-wiejskie (Pobiedziska, Stęszew, Murowana Goślina i Skoki). Jednakże znaczna część 

odcinków dróg wojewódzkich oraz powiatowych i gminnych wymaga działań modernizacyjnych lub 

przebudowy. Istotnym i potrzebnym zadaniem wydaje się połączenie terenów Metropolii Poznań 

z krajowymi i europejskimi systemami komunikacji drogowej TEN-T oraz zastosowanie szeregu 

nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych dążących do rozwoju infrastruktury transportu 

publicznego.  

Priorytetem intermodalności w Metropolii Poznań jest skonsolidowanie 

przystanków i poprawienie jakości przesiadek oraz ograniczenie strat czasu 

niezbędnego do zmiany środka transportu. Na terenie Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania nadal brakuje jednolitej koncepcji zintegrowanego 

transportu publicznego, brak również wystarczającej współpracy przy rozwoju 

transportu publicznego (zwłaszcza kolejowego). Aktualnie nie ma ani regionalnego 

organizatora przewozów, ani odpowiednich węzłów integracyjnych czy spójnego systemu informacji 

pasażerskiej. Stąd zostały już zaplanowane i podjęte liczne inwestycje. W Poznaniu planowany jest 

system parkingów Park&Ride, łącznie na terenie Miasta zakłada się powstanie 27 parkingów P&R: 

11 dużych, 3 średnie oraz 13 małych. Na terenie Metropolii Poznań zintegrowane węzły przesiadkowe 

o największym znaczeniu dla województwa wielkopolskiego występują w miejscowościach: Poznań 

(Poznań Główny), Oborniki, Pobiedziska, Skoki oraz Śrem. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, 

największy odsetek chętnych do skorzystania z parkingu Park&Ride występuje w gminach: Suchy Las, 

Luboń, Dopiewo, Kórnik, Mosina, Pobiedziska. 

Podstawowym elementem intermodalności 

w przewozach pasażerskich w Metropolii 

Poznań ma być kolej, stąd udział w Projekcie 

Master Plan dla Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej, którego celem jest  większa 

integracja kolei z pozostałymi środkami transportu poprzez planowany rozwój sieci komunikacyjnych, 

sieci dróg rowerowych i parkingów samochodowych w powiązaniu z węzłami przesiadkowymi, 

w których funkcjonuje kolej. Stworzenie spójnych powiązań funkcjonalnych z dużymi ośrodkami 

miejskimi tak, aby poszczególne gminy mogły jak najlepiej wykorzystać własny potencjał gospodarczy 

i rozwojowy, skutecznie będzie przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu i wyludnianiu się słabiej 

rozwiniętych obszarów (więcej informacji o projekcie: www.kolej.metropoliapoznan.pl).  

http://www.kolej.metropoliapoznan.pl/
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Diagnoza stanu aktualnego w zakresie zrównoważonej mobilności objęła również 

logistykę. Rozmieszczenie przestrzenne dużych zakładów przemysłowych oraz 

centrów logistycznych na terenie Metropolii Poznań koncentruje się w pobliżu 

dróg głównych - taka lokalizacja sprawia, że zarządzanie ruchem drogowym jest 

stosunkowo proste. Ponadto miasto Poznań leży na osi: Berlin – Warszawa – 

Moskwa. W związku z tym stanowi istotny węzeł łączący kluczowe drogi. Diagnoza 

wykazała również, iż nieduży obszar niektórych gmin oraz skoncentrowanie podstawowych usług 

w centralnej części sprzyja rozwijaniu ruchu rowerowego oraz miejskiego transportu publicznego. 

Wypieranie lokalnych sklepów na rzecz supermarketów, stwarza problem związany z organizacją oraz 

zaopatrzeniem wielkopowierzchniowych placówek handlowych. Odbiór odpadów komunalnych na 

terenie Metropolii Poznań generuje konieczność rozwiązania kolejnych dylematów związanych 

z zachowaniem płynności ruchu. Zjawisko to zachodzi przede wszystkim na obszarach intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej oraz w wąskich uliczkach. W zakresie funkcjonowania kolei pamiętać należy, 

że na terenie MOF Poznań zlokalizowana jest jedna z największych towarowych stacji kolejowych 

w Polsce – Poznań Franowo. Utworzenie terminala intermodalnego w Poznaniu powoduje, że mniejsza 

liczba kontenerów przewożona jest przez transport drogowy.  

Ważną informacją jest również to, że władze Miasta Poznania wprowadziły strefę ograniczonego 

wjazdu dla pojazdów ciężarowych, za wyjątkiem samochodów realizujących dostawy zaopatrzeniowe. 

Na wybranych ulicach miasta określone zostały przedziały czasowe, w których dostawcy mogą 

zatrzymywać swoje pojazdy celem rozładunku towarów. 

Zarządzanie mobilnością miejską na terenie Metropolii Poznań odbywa się poprzez rozwiązania typu:  

 taryfa aglomeracyjna, pozwalająca pasażerom na przejazd komunikacją 

miejską w cenie jednego biletu,  

 bilet metropolitalny,  

 bilet miesięczny Bus-Tramwaj-Kolej,  

 strefa ograniczonego wjazdu dla pojazdów ciężarowych oraz 

 kontrapasy dla rowerzystów i inne rozwiązania zarządzania ruchem. 

Dodatkowym atutem w zakresie zarządzania mobilnością w obrębie 

MOF Poznania jest możliwość skorzystania z systemu powiadamiania 

SMS, aplikacji z informacjami lotniska w Poznaniu, a także skorzystania 

z Wirtualnego Monitora wprowadzonego w ramach systemu PEKA.  
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Na terenie Metropolii Poznań wdrażane są liczne nowe wzorce użytkowania 

środków transportu. Jednostki samorządu terytorialnego propagują transport 

publiczny poprzez działania miękkie, np. informowanie pasażerów o ofercie 

transportu zbiorowego, kampanie reklamowe. Organizowane są również 

promocje, np. dzień bez samochodu z bezpłatnym transportem publicznym. 

Odbywają się liczne imprezy rowerowe, których celem jest zachęcenie 

mieszkańców do korzystania właśnie z tego środka transportu. Od wielu lat funkcjonuje Poznańska 

Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA), która ułatwia podróżowanie komunikacją publiczną, jak 

również rowerem, dzięki zniżkom za korzystanie z rowerów miejskich dla posiadaczy karty PEKA. 

Dążenie do zmiany modelu mobilności wiąże się również z realizacją działań infrastrukturalnych – 

istnieją projekty m.in. budowy węzłów przesiadkowych, Master Planu dla Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej czy nowych tras rowerowych wraz z ciągami pieszymi. 

W zakresie promocji ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów istotne 

jest, że działania dotyczące MOF Poznania realizowane są poprzez inwestycje 

dotyczące unowocześniania taboru komunikacji zbiorowej, czyli wymianę taboru 

na pojazdy elektryczne i hybrydowe, pojazdy zużywające mniejszą ilość paliwa lub 

stosujące paliwa niskoemisyjne. Ważne w tym zakresie są również zadania 

związane z edukacją, która powinna promować zrównoważona mobilność, czyli 

zrównoważony styl jazdy - carpooling, ecodriving,  korzystanie z transportu publicznego, wspólne 

dojeżdżanie do pracy jednym samochodem czy wybór środków transportu niezmotoryzowanego.  

Inteligentne Systemy Transportowe zostały już wdrożone na terenie Miasta 

Poznania. Aktualnie podstawowym narzędziem elektronicznym na terenie 

Metropolii Poznań jest Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna oraz 

ogólnodostępne internetowe rozkłady jazdy dla posiadaczy smartfonów. 

W przypadku pozostałych gmin zlokalizowano pojedyncze inwestycje w tym 

zakresie. W związku z tym notowane jest zapotrzebowania na inwestycje 

w zaawansowane systemy informacji pasażerskiej obejmujące wszystkie środki transportu na terenie 

Metropolii Poznań oraz w dynamiczną informację pasażerską na przystankach autobusowych. 

Zainstalowanie elektronicznych tablic informujących o rzeczywistym czasie odjazdów komunikacji 

miejskiej, priorytetowo w najważniejszych punktach przesiadkowych, pozwoliłoby mieszkańcom lepiej 

planować swoje podróże, a przede wszystkim urozmaiciłoby ofertę zbiorowego transportu 

publicznego. Zaleca się pełną integrację systemu informacji pasażerskiej na terenie Metropolii Poznań, 

jednak jej warunkiem jest objęcie systemem ITS wszystkich węzłów przesiadkowych oraz dworców 

autobusowych, do których dojeżdżają wszystkie podmiejskie linie z obszaru Metropolii, bez względu 

na ich organizatora. 

W kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego warto wspomnieć, iż mimo że 

w ostatnich latach na obszarze Metropolii spadła liczba wypadków drogowych, 

jednak ich liczba nadal pozostaje na wysokim poziomie. Stan dróg uważa się za 

niezadowalający, w związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia dalszych działań 

mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa drogowego.  

W załączniku „Opracowanie graficzne” do dokumentu PZMM zamieszczono szereg 

map diagnozujących stan aktualny w zakresie zrównoważonej mobilności.  
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5. Charakterystyki podróży realizowanych w dni robocze 

 

Używając sformułowania Gminy Metropolii Poznań przywoływany jest cały teren 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (Metropolii Poznań) z wyłączeniem 

Miasta Poznania. Główny ośrodek Metropolii w większości opracowania 

przytaczany jest osobno ze względu na dużą różnicę w ilości środków transportu 

zbiorowego oraz wielkości infrastruktury. Profil statystycznego podróżującego 

będzie zatem inny w Mieście Poznań i inny w Gminach Metropolii Poznań. 

Najczęściej wybieranym środkiem transportu przez statystycznego 

podróżującego w Gminach Metropolii jest samochód osobowy. Ponad połowa 

(52%) codziennych podróży jest realizowana z wykorzystaniem własnego pojazdu 

(np. w Gminie Skoki jest to aż 72%). Jak wynika z pomiarów ruchu 

przeprowadzonych na drogach krajowych i wojewódzkich, nieco ponad 80% 

w średniodobowym pomiarze ruchu stanowią samochody osobowe. Według 

badań z 2013 roku do Poznania wjeżdża codziennie ponad 251 tysięcy pojazdów, z czego 83% stanowią 

samochody osobowe. W badaniu online w 2016 roku respondenci z terenu Metropolii Poznań wśród 

motywów wyboru indywidualnego transportu samochodowego wskazywali głównie na wygodę (68%) 

oraz szybkość dotarcia do celu (64%). Można przyjąć, że właśnie te czynniki zdecydują w przyszłości 

o powodzeniu działań zwiększających zainteresowanie mieszkańców transportem zbiorowym.  

Preferencje w wyborze środka lokomocji w Mieście Poznań zaspokajane są 

najczęściej poprzez transport zbiorowy (w roku 2013 – 44%, natomiast w roku 

2016 – 53%). Związane jest to z ofertą transportową – w stolicy Wielkopolski 

niejednokrotnie szybciej dostać się można do celu podróży dzięki tramwajom lub 

autobusom niż korzystając z samochodu osobowego. Spośród wszystkich 

rodzajów transportu zbiorowego najczęściej wybieranych środkiem lokomocji 

w Mieście Poznań jest tramwaj (50%). W Gminach Metropolii Poznań najczęściej wybieranym 

rodzajem transportu zbiorowego jest autobus miejski (48%).  

Ruch niezmotoryzowany, czyli rowerowy i pieszy w całej Metropolii Poznań jest 

trzecim najchętniej wybieranym sposobem przemieszczania się (19%). 

Obserwuje się jednak jego systematyczny wzrost. W Mieście Poznań, jak wynika 

z badania internetowego z 2016 r. co piąty podróżujący decyduje się na podróż 

pieszo lub rowerem. Jako główne przyczyny korzystania w codziennych podróżach 

z roweru mieszkańcy Metropolii Poznań wskazali aspekt zdrowotny (72%), niskie 

koszty podróży (50%) oraz szybkość przemieszczania się rowerem (45%). 
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Najczęstszą motywacją podróży na terenie Metropolii Poznań są dojazdy do pracy 

(na terenie Gmin Metropolii Poznań 78%, natomiast w Mieście Poznań niespełna 

70%). Na drugim miejscu znajdują się dojazdy do szkół i uczelni. Według badań 

zdecydowanie mniejsze znaczenie w generowaniu ruchu mają takie motywy, jak 

zakupy, spotkania towarzyskie oraz rekreacja i wypoczynek. 

Wyniki badania internetowego w 2016 roku wskazują, że dla większości 

mieszkańców Metropolii (60%) dotarcie komunikacją publiczną do pracy lub 

szkoły zajmuje więcej niż 30 minut. Jedynie 10% mieszkańców podróżuje do tych 

miejsc w ciągu mniej niż 15 minut. Dotarcie na przystanek komunikacji publicznej 

dla 80% ankietowanych zajmuje do 10 minut. Wybór transportu zbiorowego 

wśród mieszkańców Metropolii motywowany jest stosunkowo niskimi cenami 

komunikacji (35%), szybkością wobec innych środków transportu (26%) oraz dogodnością istniejących 

połączeń (25%). Przede wszystkim jednak wskazywanym motywem podróży z wykorzystaniem 

transportu zbiorowego był brak możliwości korzystania z innych rodzajów transportu (44%). Transport 

publiczny uzyskał najwyższą ocenę jakościową w grupie ankietowanych (w skali ocen 1-6) w zakresie 

bezpieczeństwa podróży (4,42), bezawaryjności (4,23) oraz dostępu do przystanków (4,14) i informacji 

(4,04). Natomiast najistotniejszymi wyznacznikami jakości publicznego transportu zbiorowego okazały 

się być: częstość kursowania (66%), punktualność (64%) oraz szybkość podróży (51%).  

Najczęściej kupowanym biletem podczas podróżowania komunikacją zbiorową 

jest bilet okresowy na autobusy i tramwaje (40,8%) oraz bilety jednorazowe na 

te środki transportu (33,2%). Nabywanie najczęściej biletów kolejowych 

wskazywało ok. 11% respondentów. Wyniki jednoznacznie wskazują 

niedostateczne zainteresowanie transportem kolejowym w relacji do potencjału 

aglomeracyjnej komunikacji kolejowej, na co wpływ ma m.in. niedostateczna 

liczba połączeń i poziom rozwinięcia infrastruktury węzłów przesiadkowych. 
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6. Wizja stanu docelowego 

 

Wizja stanu docelowego ukazuje stan Metropolii Poznań po roku 2025, kiedy 

to zostaną zrealizowane zaplanowane działania. Wizja jest jednym z fundamentów 

PZMM. Zapewnia ona podstawę do kolejnych kroków, które polegają na 

zdefiniowaniu priorytetów i celów realizacji zaplanowanych działań. Istotnym jest, 

aby wizja była wspólna, czyli akceptowalna przez wszystkich interesariuszy.  

Wizja stanu docelowego mobilności na terenie Metropolii Poznań opiera się na założeniu wzrostu 
mobilności ludzi na terenie całej Metropolii Poznań, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego 
rozwoju, polepszenia komfortu przemieszczania się, a także zwiększenia dostępności 
i atrakcyjności podróżowania środkami transportu zbiorowego oraz podróżowania rowerem. 
Zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego do 2025 roku zostaje osiągnięte poprzez 
zakup nowoczesnego taboru autobusowego i tramwajowego, rozwój Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej  oraz poprawę dostępności do tego środka komunikacji.  Niezwykle istotna jest 
integracja transportowa na obszarze całej Metropolii. Dla zintegrowania wszystkich rodzajów 
transportu powstają centra i węzły przesiadkowe oraz przystanki, przy których utworzone są 
parkingi typu „Park and Ride” (P&R). Centrum przesiadkowe charakteryzuje się szeroko rozwiniętą 
infrastrukturą, ułatwiającą dostęp do wszystkich środków transportu publicznego, również dla 
osób z niepełnosprawnościami. Takie centrum spełnia funkcję integrującą wszystkie środki 
lokomocji (kolej i tramwaje, komunikację miejską, autobusy dalekobieżne, rowery taksówki itd.). 
Ponadto w centrum przesiadkowym znajduje się zintegrowany system informacji dla podróżnych, 
poczekalnie i infrastruktura handlowo-usługowa. Natomiast liczne węzły transportowe znajdują 
zastosowanie przy głównych trasach komunikacyjnych oraz w miastach powiązanych 
komunikacyjnie z Miastem Poznań, gdzie są mniejsze potoki podróżnych. Podobnie jak centra 
przesiadkowe również węzły charakteryzują się infrastrukturą umożliwiającą dostęp do różnych 
rodzajów transportu publicznego i są wyposażone w wybrane elementy systemu informacji dla 
podróżnych. Następuje również rozwój infrastruktury rowerowej, który jest zintegrowany 
z transportem zbiorowym, dzięki czemu rośnie zarówno udział rowerów, jak również udział 
transportu zbiorowego w obsłudze potrzeb komunikacyjnych. Wdrożone zostają również 
rozwiązania wpływające na zwiększenie atrakcyjności podróżowania rowerem, m.in. wyznaczenie 
licznych i połączonych ze sobą tras dla rowerów w ciągach wybranych dróg publicznych czy 
uruchomienie większej liczby wypożyczalni rowerów miejskich. Osiągnięty zostaje  rozwój 
infrastruktury drogowej dostosowanej do transportu multimodalnego ludzi oraz intermodalnego. 
Dzięki utrzymaniu dobrego stanu nawierzchni  dróg następuje redukcja emisji hałasu do otoczenia, 
a w wyniku zastosowania wybranych elementów ITS następuje uspokojenie i upłynnienie ruchu na 
drogach, a tym samym redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pojazdów 
mechanicznych napędzanych silnikiem spalinowym. Dzięki ograniczeniu uciążliwości związanych 
z hałasem oraz emisją zanieczyszczeń następuje poprawa komfortu życia na terenie Metropolii. 

W roku docelowym – 2025 Metropolia Poznań będzie bezpiecznym i zintegrowanym 
ośrodkiem, z dobrze rozwiniętą siecią dróg rowerowych, drogowych, gdzie  preferowanym 
w wyborze środka transportu,  będzie sprawnie działający system transportu publicznego. 
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7. Priorytety i cele realizacji Planu 

 

Wizja stanu docelowego jest jakościowym opisem pożądanego stanu mobilności 

w przyszłości w Metropolii Poznań. Aby przedstawiona wizja stała się 

rzeczywistością powinna być podparta zdefiniowanymi priorytetami i celami, 

które porządkują rodzaj, zakres oraz sposób wprowadzania oczekiwanych zmian. 

Dzięki temu istnieje możliwość dokonania oceny czy dane działanie rzeczywiście 

wpisuje się w realizację postanowionych priorytetów i celów. Każde planowane 

działanie więc musi być podparte choć jednym z celów Planu. 

Zarówno priorytety jak i cele powinny być SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-

bound), czyli: konkretne, wymierne, osiągalne, realistyczne, a także powinny odnosić się ram 

czasowych. Cele, niezbędne są również do monitorowania i ewaluacji PZMM. Ustalenie konkretnych 

priorytetów i celów ma również nadawać przejrzystości planowanych i rekomendowanych w PZMM 

działań w zakresie poprawy mobilności na wyznaczonym obszarze.  

Poniżej przytoczono priorytety oraz cele realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025.  

Pierwszym priorytetem, a więc tym stojącym na czele, jest wzrost konkurencyjności publicznego 

transportu zbiorowego. To właśnie cele wspierające rozwój publicznego transportu zbiorowego są 

uznane za najważniejsze a zarazem w największym stopniu przyczynią się do wzrostu mobilności na 

obszarze Metropolii. Niezwykle ważnym jest również priorytet drugi dotyczący rozwoju transportu 

rowerowego i pieszego. Priorytet trzeci dotyczący rozwoju infrastruktury drogowej dotyczy nie tylko 

poprawy jakości dróg publicznych, ale również odnosi się do bezpieczeństwa drogowego, polityki 

parkingowej, logistyki oraz edukacji ekologicznej. Jest to ważny priorytet z punktu widzenia każdego 

uczestnika ruchu – zmotoryzowanego, ale również tego niezmotoryzowanego. Kolejny priorytet 

dotyczy rozwijania integracji systemu transportowego poprzez realizację inwestycji wspierających 

intermodalność, inteligentne systemy transportowe, a także poprawę dostępności systemu 

transportowego dla każdej grupy użytkowników, w tym dla osób o ograniczonej mobilności. Natomiast 

priorytet piąty dotyczy poprawy jakości środowiska naturalnego – zgodnie z prowadzoną polityką 

krajową jak również międzynarodową. Niezwykle istotne jest, aby prowadzić działania, które w jak 

najmniejszy sposób ingerują w środowisko i powodują negatywne zmiany klimatu lub prowadzić takie 

działania, które pomimo ingerencji poprawiają jakość środowiska, a tym samym jakość życia ludzi.  
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•1.1 - Wprowadzenie nowych ekologicznych środków transportu publicznego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą

•1.2 - Zwiększenie dostępności i jakości świadczenia usług, w tym optymalizacja 
połączeń autobusowych, kolejowych i tramwajowych

•1.3 - Stworzenie systemu zachęt dla społeczeństwa do wybierania jako środka 
transportu komunikacji zbiorowej

•1.4 -Rozwój systemu transportu kolejowego poprzez działania modernizacyjne  
oraz rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Priorytet I: Wzrost konkurencyjności publicznego transportu 
zbiorowego

•2.1 - Budowa nowych ciągów dróg rowerowych (w tym wyznaczanie dróg dla 
rowerów)

•2.2 - Poprawa funkcjonalności infrastruktury towarzyszącej poprzez budowę 
parkingów  rowerowych oraz rozwój systemów roweru miejskiego

•2.3 - Budowa i modernizacja ciągów pieszych

•2.4 - Popularyzacja przemieszczania się pieszego oraz rowerem

Priorytet II: Dwukrotne zwiększenie udziału transportu 
rowerowego i utrzymanie udziału transportu pieszego

•3.1 - Optymalizacja i rozwój układu drogowego oraz poprawa stanu dróg 

•3.2 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

•3.3 - Zwiększenie funkcjonalności polityki parkingowej

•3.4 - Zmiany alokacji przestrzeni drogowej na potrzeby innych rodzajów środków 
lokomocji

•3.5 - Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz  energooszczędnych i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań w 
transporcie

•3.6 - Poprawa systemu dostaw towarów

Priorytet III: Rozwój infrastruktury drogowej

•4.1 - Zwiększenie intermodalności poprzez integrację środków transportu

•4.2 - Sprawne zarządzanie transportem i upłynnienie ruchu poprzez budowę 
Inteligentnych Systemów Transportowych

•4.3 - Poprawa dostępności systemu transportowego dla każdej grupy 
użytkowników, w tym dla osób o ograniczonej mobilności

Priorytet IV: Poprawa i rozwój systemu integracji 
transportowej

•5.1 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu oraz podwyższenie 
efektywności energetycznej

•5.2 - Ochrona środowiska naturalnego oraz łagodzenie uciążliwości wywołanych 
przez ruch samochodowy

Priorytet V: Poprawa jakości środowiska naturalnego i 
zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu
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8. Planowane działania 

Wszystkie działania zaplanowane do realizacji w ramach dokumentu PZMM 

zostały zebrane i umieszczone w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Zadania, które umieszczono w harmonogramie zostały zgłoszone i zatwierdzone 

przez głównych interesariuszy PZMM tj. jednostki samorządu terytorialnego. 

Ponadto możliwość zgłaszania zadań posiadały przedsiębiorstwa transportowe 

działające na obszarze Metropolii Poznań oraz inne jednostki związane 

z transportem lub mobilnością, m.in. zarządy dróg, zakłady usług komunalnych itd. Koordynatorzy 

z ramienia samorządów gmin oraz Powiatu Poznańskiego, a także inni interesariusze zgłosili planowane 

działania poprzez karty projektów, które zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do dokumentu PZMM. 

Ponadto, w celu zachowania spójności i realizacji celów zawartych zarówno w dokumencie PZMM jak 

również w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz Elementach Planów Mobilności Miejskiej 

(stanowiących suplement do PGN poszczególnych gmin), w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

znalazły się zadania z wyżej wymienionych dokumentów.  

Dzięki współpracy Stowarzyszenia Metropolii Poznań, Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 

22 gmin z terenu MOF Poznania (w tym Miasta Poznania), powstał harmonogram zawierający zarówno 

zadania inwestycyjne, jak również nieinwestycyjne, tzw. wspierające, które przyczynią się do promocji 

zachowań proekologicznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.  

W harmonogramie zawarto zadania dotyczące m.in.: 

 budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z systemem parkingów P&R, B&R, K&R, 

 budowy, przebudowy i remonty dróg, 

 przebudowy tras tramwajowych w Poznaniu, modernizacji linii kolejowych, zakupu taboru 

kolejowego oraz budowy nowych stacji/przystanków kolejowych przy miejscowościach, 

w których w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba mieszkańców, 

 budowy bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353, 

 budowy ciągów pieszych i rowerowych, 

 rozbudowy systemów roweru miejskiego,  

 zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz niskopodłogowego taboru tramwajowego, 

 budowy/rozbudowy  systemów organizacji ruchu, 

 promocji transportu publicznego oraz kampanii edukacyjnych. 

Warto zaznaczyć, iż również Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego aktywnie działa 

w zakresie transportu oraz mobilności miejskiej. W dokumencie "Plan Transportowy dla Województwa 

Wielkopolskiego z perspektywą do 2020 roku" zawarte zostały planowane inwestycje zarówno 
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w zakresie transportu drogowego jak i kolejowego o znaczeniu strategicznym dla rozwoju całej 

Wielkopolski. W dokumencie PZMM przestawiono również zestaw działań zaplanowanych do realizacji 

na szczeblu wojewódzkim. Wśród zaplanowanych w PZMM przedsięwzięć wymienić można m.in.:  

Miasto Poznań inne samorządy Metropolii Poznań 

 Budowa systemu parkingów P&R 

 Budowa węzła drogowego Dębiec 

 Korekta funkcjonowania układu 

komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 

 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW196) od 

skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy 

miasta 

 RoweLove Rataje trakt pieszo – 

rowerowy łączący Park z Maltą i Wartą 

oraz ul. Jana  Pawła II 

 Wiadukt w ciągu ul. Grunwaldzkiej – 

zintegrowany węzeł transportowy 

 Budowa trasy tramwajowej na 

Naramowice – etap I – od pętli Wilczak 

do Naramowic 

 Przebudowa torowisk w ulicach 

Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku 

 System Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej Transportu Zbiorowego dla 

Miasta Poznania 

 Poznański Rower Miejski 

 Zakup niskopodłogowego taboru 

tramwajowego - etap I 

 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej 

 Zintegrowane węzły przesiadkowe 

 Rozbudowa Stref Ruchu Uspokojonego 

 Zakup 81 szt.  tramwajów 

niskopodłogowych wraz z niezbędnymi 

inwestycjami w zakresie infrastruktury 

zajezdniowej i towarzyszącej. 

 Zakup 115 autobusów (w tym autobusów 

elektrycznych) wraz z modernizacją 

zajezdni i dostosowaniem infrastruktury 

miejskiej do ładowania baterii pojazdów 

 Program Centrum – etap I – przebudowa 

tras tramwajowych wraz z uspokojeniem 

ruchu samochodowego w ulicach: Św. 

Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 

grudnia, PL. Wolności, Towarowa 

 Program Centrum – etap II – budowa 

trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem 

ruchu samochodowego w ulicy 

Ratajczaka 

 Budowa ścieżki rowerowej o długości 1,6 km Kalwy - 

Niepruszewo (wzdłuż jeziora Niepruszewskiego):  

Miasto i Gmina Buk 

 Kładka rowerowa nad rzeką Wartą w Owińskach  

- w ramach mobilności miejskiej: Gmina Czerwonak 

 Węzeł przesiadkowy w miejscowości Dąbrówka - Stacja 

Palędzie: Gmina Dopiewo 

 Budowa centrum przesiadkowego służącego obsłudze 

zbiorowego transportu publicznego: Gmina Kleszczewo 

 Budowa ścieżek rowerowych o długości 65,5 km:  

Gmina Komorniki 

 Budowa węzłów przesiadkowych na terenie gminy Kostrzyn 

– zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu 

ulicy Warszawskiej i Ogrodowej 

 Budowa węzła przesiadkowego w Koninku: Gmina Kórnik 

 Modernizacja zajezdni autobusowej: PT Translub Luboń 

 Rozwój linii komunikacji autobusowej i infrastruktury dla 

transportu zbiorowego w Gminie Mosina 

 Budowa parkingów buforowych P+R na terenie Gminy:  

Gmina Murowana Goślina 

 Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych: 

Gmina Oborniki 

 Wprowadzenie publicznego transportu rowerowego:  

Gmina Pobiedziska  

 Ekologiczny transport publiczny w gminie Rokietnica 

 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja: M. Puszczykowo 

 Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach 

 Budowa trasy rowerowej Rybojedzko – Stryków:  

Gmina Stęszew 

 Budowa i modernizacja dróg, w tym węzły przesiadkowe: 

Gmina Suchy Las 

 Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy 

Swarzędz 

 Wspieranie strategii niskoemisyjnych na obszarze Miasta  

i Gminy Szamotuły poprzez budowę Zintegrowanego Węzła 

Przesiadkowego w Szamotułach, Pamiątkowie i Baborówku 

wraz z infrastrukturą 

 Przebudowa infrastruktury transportu publicznego dworca 

PKS w Śremie wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru. 

 Rozbudowa infrastruktury drogowej i ścieżek rowerowych 

w miejscowości Tranowo Podgórne  
 Monitoring zachowań komunikacyjnych mieszkańców 

powiatu poznańskiego 

Pełen wykaz planowanych inwestycji zamieszczono w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

dokumentu PZMM. 
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8.1. Rekomendacje dla działań wspierających zwiększenie mobilności na 

terenie Metropolii 

 

W dobie obecnych przemian społecznych i gospodarczych planowanie 

zrównoważonej mobilności miejskiej staje się poważnym wyzwaniem. 

Kształtowanie mobilności miejskiej na terenie Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania powinno odbywać się zgodnie z kierunkami 

zrównoważonego rozwoju zdefiniowanymi w obowiązujących dokumentach oraz 

zgodnie z głosem interesariuszy Planu Zrównoważonej Mobilności (PZMM) – 

jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami transportowymi oraz mieszkańcami 

Metropolii Poznań. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem zmieniającym się 

w czasie. Dlatego też harmonogram rzeczowo-finansowy nie stanowi listy zadań zamkniętych, której 

nie można aktualizować ani powiększać. W rzeczywistości jest wręcz odwrotnie – działania zapisane 

w Planie muszę być aktualizowane w razie potrzeb, a sam harmonogram powinien być wzbogacany 

o nowe planowane inwestycje. W celu pozyskania wiedzy jakie działania są praktykowane w celu 

poprawy mobilności w innych miastach Polski, a nawet w innych krajach europejskich zaproponowano 

zbiór działań wspierających,  które mogą posłużyć jako wzór dobrych praktyk. 

Wypełniając ankietę online na stronie internetowej zainteresowani tematem mobilności mieli 

możliwość wyrażenia własnych potrzeb oraz preferencji związanych kwestiami mobilności na terenie 

MOF Poznań. Również główni interesariusze mieli możliwość zgłoszenia swoich propozycji. Dlatego też 

przyjęte rekomendacje w dużej części wynikają z propozycji mieszkańców, przedsiębiorców 

i urzędników, które pojawiły się w ankietach uruchomionych na potrzeby przygotowania dokumentu 

PZMM. Dla przejrzystości wprowadzono w dokumencie symbole wskazujące, która grupa 

interesariuszy szczególnie mocno opowiadała się za konkretnymi rekomendacjami: 

 

Rekomendacje wskazywane w ankietach dla głównych interesariuszy PZMM 
(samorządy, spółki komunikacyjne, instytucje); 

 
Rekomendacje wskazywane w ankietach dla mieszkańców Metropolii Poznań; 

 
Rekomendacje wskazywane w ankietach dla przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych. 

Poniżej przedstawiono skróconą wersję rekomendowanych działań. Zaleca się zapoznanie się 

z propozycjami rekomendowanych działań oraz przykładami wdrożenia rozwiązań w innych miastach 

europejskich zamieszczonych w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025.  
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 Rozwój zrównoważonego transportu pasażerskiego  
 

 

• Rozwój koncepcji i uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 
oraz wspieranie rozwoju ruchu kolejowego w codziennych dojazdach 

• Kontynuacja realizacji inwestycji infrastrukturalnych w zakresie transportu 
zbiorowego  

• Podniesienie jakości istniejącej infrastruktury komunikacji zbiorowej 

• Wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego w ruchu drogowym 

• Prowadzenie działań pozainwestycyjnych zwiększających świadomość 
mieszkańców oraz promujące komunikację publiczną 

• Rozważenie optymalizacji działania PKS Poznań 

Kluczowe znaczenie dla zrównoważonego transportu oraz prawidłowego rozwoju Metropolii Poznań 

będzie miało zrealizowanie projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Przedsięwzięcie wymaga 

jednak dobrego przygotowania oraz współdziałania z wieloma instytucjami zajmującymi się kwestiami 

transportowymi, w szczególności z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim oraz samorządami 

jednostek terytorialnych, na których spoczywa odpowiedzialność za remonty dworców i przystanków. 

Rozwój kolei metropolitalnej przyczyni się do rozwoju terenów przylegających do linii kolejowych 

i poprawi jakość życia mieszkańców. 

Natomiast, wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego w ruchu drogowym, w tym 

buspasów, śluz dla autobusów, sygnalizacji świetlnej dla autobusów i tramwajów umożliwiających 

priorytetowy przejazd przez skrzyżowania w znaczącym stopniu może upłynnić ruch, w szczególności 

dla komunikacji publicznej.  

Rekomenduje się również prowadzenie działań pozainwestycyjnych zwiększających świadomość 

mieszkańców oraz promujące komunikację publiczną – działania edukacyjne w szkołach, promocja 

w mediach i kampanie społeczne, publikacja ulotek i map, rozważenie wdrożenia systemu zachęt dla 

przedsiębiorców, wdrożenie dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne. Warto rozważyć także 

wprowadzenie zachęt dla mieszkańców w celu wypromowania transportu zbiorowego takich jak: 

systemy ulg, okresowa darmowa komunikacja na nowo uruchomionych liniach, dni bez samochodu itp. 

 
Kreowanie zrównoważonego i efektywnego transportu 
samochodowego  

 

• Uspokojenie ruchu  
(strefy tempo 30, szykany, woonerfy, esowanie jezdni, kontrapasy) 

• Upublicznienie informacji o ruchu drogowym 

• Kontynuacja inwestycji drogowych dotyczących dróg o charakterze obwodowym 
lub innych dróg powodujących optymalizację ruchu w centrach miast i większych 
miejscowościach na metropolitalnych obszarach wiejskich 

• Rozważenie przebudowy skrzyżowań w celu zwiększenia przepustowości 

• Rozważenie wprowadzenia stref ograniczonego ruchu w centrach miast i gmin 
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Uspokojenie ruchu jest istotne ze względu na udział turystyki w rozwoju obszaru oraz poprawę jakości 

życia mieszkańców (w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych). 

Standardowymi działaniami w tym zakresie jest zwiększenie obszaru występowania stref tempo 30, 

czy zwiększenie ruchu pieszego poprzez wybudowanie deptaków. 

Gdy znaki drogowe nie pomogą, można wykorzystać bardziej zaawansowane środki związane 

z infrastrukturą. Popularnym rozwiązaniem wymuszającym zmniejszenie prędkością są progi 

zwalniające, jednak ich zastosowanie łączy się ze znacznym obniżeniem komfortu jazdy. Warto więc 

zastanowić się nad innymi rozwiązaniami – korzystając już z wdrożonych działań przez inne miasta 

Polski. Przykładowo niedawno w Krakowie, w celu wymuszenia zmniejszenia prędkości na kierowcach, 

zastosowano dobrze oznakowane przeszkody na krawędzi nowo wybudowanej drogi (ul. Wrobela 

na osiedlu Przewóz) – tzw. szykany, popularnie wykorzystywane za granicą. W Poznaniu również 

wdrożono takie rozwiązanie infrastrukturalne m.in. na ul. Dalekiej oraz ul. Kowalewickiej. 

Wprowadzone rozwiązanie powoduje, że kierowcy zmuszeni do ominięcia przeszkód poprzez zmianę 

pasa ruchu jadą ostrożniej i wolniej. Innym wartym uwagi rozwiązaniem jest woonerf, czyli tzw. 

podwórze miejskie. Jest to rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki 

poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc 

parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Woonerf jest 

w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań 

mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału 

przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co zniechęca 

kierowców do ruchu tranzytowego, nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji 

miejskiej. W Polsce do tej pory takie rozwiązanie zastosowano w Łodzi1.  

PRZYKŁAD  Projekt zagospodarowania ul. Taczaka w Poznaniu2 

W priorytet uspokojenia ruchu samochodowego w centrach miast znajdujących się na terenie Metropolii 

Poznań wpisuje się projekt zagospodarowania ul. Taczaka znajdującej się w centrum Poznania3. Dzięki 

współpracy mieszkańców, władz miasta oraz poznańskich aktywistów zaproponowano koncept 

stworzenia atrakcyjnej, śródmiejskiej przestrzeni na wzór deptaków stolic europejskich. Założeniem 

projektu jest jednoczesne umożliwienie spędzenia czasu w sposób przyjemny, funkcjonowania lokali 

usługowych i gastronomicznych oraz polepszenie komfortu mieszkańców kamienic znajdujących się przy 

ulicy.  

Plany przedsięwzięcia uwzględniają poprowadzenie ruchu samochodowego w jednym kierunku pasem 

przewężonym do szerokości 4 metrów, tzw. esowanie jezdni związane z naprzemienną lokalizacją miejsc 

parkingowych czy umieszczenie przejść dla pieszych na początku i końcu ulicy przy istniejących 

chodnikach na ul. Kościuszki i Ratajczaka. Wymienione działania utrudnią pojazdom rozpędzanie się do 

wyższych prędkości, zmuszając do uważnej jazdy nie tylko miejscowo, ale na całym odcinku 

projektowanej trasy.  

Cała ul. Taczaka ma zostać podzielona obszarami zielonymi, poziom ulic i chodników zostanie 

ujednolicony, natomiast miejsca parkingowe zostaną wyznaczone poziomo – w celach usługowych 

istnieje propozycja zagospodarowania w sezonie letnim części miejsc parkingowych na przestrzeń dla 

                                                           

 

1 http://woonerf.dlalodzi.info/ 
2 http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-ma-swoj-kreuzberg-52665.html (stan na dzień: 19.08.2016 r.) 
3 http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-ma-swoj-kreuzberg-52665.html (stan na dzień: 19.08.2016 r.) 

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-ma-swoj-kreuzberg-52665.html
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-ma-swoj-kreuzberg-52665.html
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ogródków gastronomicznych. Przewidziano również poprowadzenie ruchu rowerowego w obydwu 

kierunkach pieszojezdni – tzw. kontrapasy, zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami, które pozwolą na 

ruch rowerem pod prąd na obszarze jezdni jednokierunkowej. 

 

Ponadto, przy kongestii utrzymującej się na tak wysokim poziomie w sercu komunikacyjnym Metropolii 

Poznań, warto zastanowić się nad wprowadzeniem w życie systemu upubliczniania informacji o ruchu 

drogowym w miastach na terenie Metropolii. Ich upowszechnianie mogłoby przyjąć formę aplikacji na 

telefon bądź systematycznie aktualizowanego portalu internetowego. Poinformowanie szerokiego 

grona interesariuszy o rzeczywistym stanie ruchu drogowego pozwoli na weryfikację oraz ewentualną 

szybką interwencję w przypadku obserwowanych zaburzeń ruchu. 

 Optymalna polityka parkingowa  
 

 
• Rozważenie optymalizacji istniejących stref płatnego parkowania 

• Tworzenie nowych miejsc parkingowych 

Kolejnym elementem uspokojenia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa, który warto rozważyć, jest 

rozszerzenie, w uzasadnionych przypadkach, istniejących stref płatnego parkowania w centrach 

Metropolii Poznań. Odpowiednie rozplanowanie miejsc parkingowych 

z zastosowaniem progresywnej taryfy parkingowej wymusi rotację pojazdów 

korzystających z miejsc postojowych, skutecznie zmniejszając problem wiecznie 

zajętych miejsc. Kwestia ta jest istotna nie tylko ze względu na mieszkańców 

centrum, dotyczy również rozwoju turystyki – nieprawidłowo zaparkowane pojazdy 

często utrudniają bądź uniemożliwiają turystom zwiedzanie lokalnych zabytków. 

Należy zastanowić się również nad utworzeniem miejsc parkingowych w miejscach uzasadnionych 

ekonomicznie. Zgodnie z kierunkami Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP) z 2015 r., zaleca się stosowanie przez Gminy zróżnicowanej polityki 

transportowej. Jedną z rekomendacji uwzględnionej w dokumencie jest powstawanie parkingów P&R, 

K&R oraz B&R przy wszystkich stacjach i przystankach kolejowych oraz przy pętlach tramwajowych 

i węzłach przesiadkowych na obszarze Metropolii Poznań. Ich wprowadzenie wpłynie znacząco na 

rozwój intermodalności oraz ograniczy problemy komunikacyjne wywołane procesem suburbanizacji. 
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 Wspieranie ruchu rowerowego 
 

 

• Rozszerzanie zasięgu i optymalizacja systemu roweru miejskiego w Poznaniu, 
a także rozwój systemów rowerów miejskich w pozostałych miastach Metropolii 

• Budowa nowych dróg dla rowerów, pasów ruchu dla rowerów oraz ciągów  
pieszo-rowerowych 

• Udogodnienia dla rowerzystów 

• Rozważenie zmian organizacyjnych - powołanie oficera rowerowego 

Wdrażanie rozwiązań w zakresie ruchu rowerowego stanowić może bardzo ważny element zmian 

w zakresie zrównoważonej mobilności mieszkańców Metropolii Poznań. Należy jednak pamiętać, że 

inwestycje w tym względzie powinny być uzasadnione. I tak, z uwagi na znaczne odległości pomiędzy 

głównymi miejscowościami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, komunikacja rowerowa 

będzie miała największy potencjał rozwojowy jedynie w promieniu 5 km od węzłów przesiadkowych 

oraz centrów miast, a także szkół i miejsc pracy w obrębie poszczególnych gmin (uwzględniając średni 

dystans pokonywany przez rowerzystów wynoszący 5,5 km). Rozwój ścieżek rowerowych powinien 

równocześnie uwzględniać budowę miejsc do parkowania dla rowerów, a także wiaty chroniące 

pojazdy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Propozycja promowania ruchu 

drogowego poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych cechuje się także pewnym 

mankamentem ze względu na sezonowość omawianego środka transportu – w sezonie jesienno-

zimowym obserwuje się znaczne ograniczenie podróży realizowanych rowerem. Natomiast lokalizację 

stacji rowerów miejskich można rozważyć szczególnie na terenach miejskich oraz w obszarach 

o wysokiej gęstości zaludnienia, gdzie występuje prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego 

i systematycznego ruchu pomiędzy poszczególnymi stacjami rowerów, uzasadniające poniesienie 

stosunkowo wysokich kosztów inwestycji w relacji do liczby realizowanych podróży. 

Problem na obszarze Metropolii Poznań stanowi niespójność systemu dróg rowerowych – w tym 

między miejscowościami o ważnych lokalnie funkcjach handlowych i gospodarczych, edukacyjnych 

oraz administracyjnych np. siedziby gmin. Powoduje to konieczność  budowy dróg rowerowych lub 

pasów ruchu dla rowerów przy drogach dojazdowych (w tym głównie drogach wojewódzkich 

i powiatowych), zapewniających dojazd mieszkańców gmin ościennych do Poznania lub do 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych. W ankietach skierowanych do mieszkańców szczególnie 

zwrócono uwagę na odcinki dróg na obszarze Metropolii Poznań kluczowych dla dojazdów 

rowerowych mieszkańców pierwszego pierścienia gmin wokół Poznania. Mieszkańcy wskazali również 

miejsca niebezpieczne i odcinki dróg dla których rekomenduje się budowę ścieżek rowerowych lub 

pasów ruchu dla rowerów.  

Rekomenduje się także zastosowanie udogodnień dla rowerzystów dotyczące m.in. zamontowania 

w autobusach i tramwajach bagażników na rowery oraz wprowadzenia szybkich szlaków rowerowych 

z pierwszeństwem wobec ruchu samochodowego (rowerowe autostrady, trasy szybkiego ruchu). 

Warto pamiętać, iż od 2015 roku Miasto Poznań posiada oficera rowerowego, który zajmuje się m.in. 

planowaniem polityki rowerowej Poznania oraz koordynowaniem współpracy między miejskimi 

jednostkami organizacyjnymi w zakresie transportu rowerowego. Należy rozważyć utworzenia takiej 

funkcji w strukturach innych jednostek samorządowych Metropolii Poznań. Pod uwagę trzeba wziąć 

również, że nie w każdej miejscowości będzie to uzasadnione działanie ze względu na wielkość gminy 
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i jej rozwój w sferze transportu rowerowego. Jednakże funkcje oficera rowerowego mogłyby zostać 

połączone z funkcjami pełnionymi przez oficera dostępności (Access Oficer). 

 
Promowanie efektywnego ruchu pieszego oraz optymalizowanie 
dostępności przestrzeni na obszarze Metropolii Poznań   

 

• Stworzenie dokumentu standardów dostępności przestrzeni miejskiej 

• Promowanie idei uniwersalnego projektowania w ramach inwestycji miejskich, 
planach zagospodarowania przestrzennego 

• Priorytety dla ruchu pieszego na skrzyżowaniach 

• Rozważenie wytyczenia ciągów podporządkowanych ruchowi pieszemu 
z ograniczonym ruchem samochodowym 

• Zapewnienie zintegrowanego i kompleksowego planowania rozwoju 

• Wdrożenie rozwiązań elektronicznych i mobilnych związanych np. z identyfikacją 
barier w dostępności, w szczególności w ruchu pieszym 

• Rozważenie zmian organizacyjnych, np. wprowadzenia stanowiska Access Oficera 
lub oficera dostępności 

Standardy dostępności są wytycznymi dla projektantów i uzgadniających, dotyczącymi barier 

i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby 

z niepełnosprawnościami. Standardy oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego, dzięki 

czemu już na etapie projektowania publiczna przestrzeń dostępna jest w jak największym stopniu dla 

możliwie jak największej grupy osób, niezależnie od ich wieku oraz stopnia sprawności fizycznej 

i intelektualnej, bez konieczności jej późniejszej adaptacji.  

Rekomenduje się również wprowadzanie rozwiązań zwiększających dostępność miejsc publicznych dla 

wszystkich – w tym osób z niepełnosprawnościami. Dobrym przykładem takich rozwiązań jest budowa 

przystanków typu wiedeńskiego. Ich konstrukcja polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku 

do poziomu chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju oraz 

spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych.  

PRZYKŁAD  Przystanki typu wiedeńskiego4 

W Poznaniu przystanki typu wiedeńskiego już funkcjonują, 
pierwszy z nich został zbudowany wiosną 2014 na ulicy 
Gwarnej.   
 
Kolejne przystanki – „Plac Wiosny Ludów” i „Łąkowa” 
znajdujące się przy ulicy Strzeleckiej wybrali do realizacji 
uczestnicy konsultacji społecznych przeprowadzonych we 
wrześniu 2014. „Plac Wiosny Ludów” został udostępniony dla 
pasażerów w lipcu 2016.  

 

                                                           

 

4  http://www.ztm.poznan.pl/aktualnosci/wszystkie/przystanki-wiede-skie-przy-ul-strzeleckiej-ztm-podpowiada-pasa-erom-jak-z-nich-
korzystac/ (stan na dzień: 23.09.2016 r.) 
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Istotne jest także zapewnienie zintegrowanego podejścia na etapie projektowania planów i strategii 

w celu zapewnienia spójności celów i obieranych kierunków rozwoju. W powyższym zakresie 

rekomenduje się przebudowę przestrzeni publicznych pod kątem ułatwień dla pieszych i zwiększenia 

możliwości spędzania czasu wolnego oraz integracji mieszkańców – zgodnie z programami rewitalizacji 

dla Poznania i innych miast Metropolii. Warto pamiętać, iż temat rewitalizacji jest ściśle związany 

z tematyką mobilności miejskiej – ożywienie centrów miast i historycznych dzielnic będzie związane ze 

wzrostem natężenia ruchu niezmotoryzowanego, a ponadto zmiana nawyków komunikacyjnych 

mieszkańców na bardziej ekologiczne przyczyni się do zwiększenia lokalnej aktywności na obszarach 

poddawanych rewitalizacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. Oba rodzaje dokumentów 

kładą nacisk na kwestie społeczne, w związku z tym konieczne jest wspólne integrowanie istniejących 

strategii i planów, celem efektywnej realizacji działań.  

Ponadto rekomenduje się optymalizację polityki związanej z zagospodarowaniem przestrzennym 

w celu zapewnienia efektywnej mobilności oraz przeciwdziałania niekontrolowanemu rozwojowi 

przestrzennemu („urban sprawl”) poprzez planowanie ścisłej zabudowy w pobliżu zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych. W tym celu należy podejmować działania na poziomie samorządów 

zmierzające do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jak największego 

obszaru Metropolii Poznań. Takie działania muszą być zgodne z  zapisami Koncepcji kierunków rozwoju 

przestrzennego Metropolii Poznań.  

Access Oficer jest to osoba odpowiedzialna za opiniowanie wszystkich infrastrukturalnych projektów 

miejskich pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także kobiet w ciąży, rodziców 

z małymi dziećmi czy też osób starszych. Z przyczyn finansowym wprowadzanie takiego stanowiska 

powinno podlegać indywidualnej analizie instytucjonalnej i nie wydaje się uzasadnione w perspektywie 

każdego z samorządów Metropolii.  

 Rozwój intermodalności 
 

 

• Integracja środków transportu 

• Tworzenie przystanków autobusowo-tramwajowych 

• Budowa centrów przesiadkowych wraz z systemem informacyjnym 

Rozwój intermodalności powinien przebiegać wraz z kontynuacją działań polegających na przebudowie 

torowisk i przystanków tramwajowych, w celu wykorzystywania przez autobusy komunikacji miejskiej, 

wzorem rozwiązań zastosowanych już na ulicy Reymonta/Przybyszewskiego w okolicy Ronda Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu, w obrębie Ronda Kaponiera i ul. Bukowskiej w Poznaniu 

(przystanek Bałtyk) oraz w okolicy pętli Ogrody. 

Planowane natomiast przez gminy Metropolii Poznań Zintegrowane Węzły Przesiadkowe (ZWP) 

umożliwią pasażerom dogodne rozpoczęcie oraz zakończenie podróży lub zmianę środka transportu, 

z uwzględnieniem wszystkich oferowanych sposobów dotarcia do węzła. Przemieszczanie się poprzez 

obszar powinno uwzględniać potrzeby pieszych oraz użytkowników pojazdów komunikacji 

indywidualnej, w tym rowerzystów. Jednoznaczny i łatwo przyswajalny system informacyjny dostępny 

dla użytkowników centrów przesiadkowych pozwoli na usprawnienie planowania podróży przez 

mieszkańców Metropolii Poznań. Oprócz tego konieczne jest uwzględnienie komfortu przebywania 

(oczekiwania) użytkowników, ich bezpieczeństwa osobistego, a także zapewnienie możliwości 
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skorzystania z usług dodatkowych, niezwiązanych bezpośrednio z kwestią komunikacyjną. 

Projektowaną infrastrukturę należy dostosować do potrzeb osób starszych oraz 

z niepełnosprawnościami. Realizacja ambitnych zamierzeń związana powinna być z rozwinięciem 

koncepcji Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) tak by umożliwić lokalizację nowych węzłów 

przesiadkowych w pobliżu stacji i przystanków komunikacji kolejowej.  

 Logistyka 

 

• Organizacja systemu dostaw ładunków, obejmującego m.in. współpracę  
z centrami logistycznymi przy ustalaniu tras i okresów ruchu samochodów 
towarowych oraz organizację postoju pojazdów zaopatrzenia, ograniczanie 
dostępności poszczególnych obszarów miast dla samochodów ciężarowych  
w zależności od tonażu 

• Zrównoważony Plan Logistyki Miejskiej, czyli odpowiedź na problemy związane 
z transportem ładunków 

Miasto Poznań jest partnerem projektu SULPiTER (CE 222), mającego na celu poprawę rozumienia 

transportu miejskiego w miejskich obszarach funkcjonalnych pod kątem wykorzystania energii 

i wpływu na środowisko. Efektem projektu ma być Plan Zrównoważonej Logistyki Miejskiej dla obszaru 

Metropolii Poznań, porządkujący działania związane z transportem ładunków, oraz wyznaczający 

kierunki przyszłych prac na rzecz poprawy przewozów towarowych. Kluczowe jest, aby Plan 

Zrównoważonej Logistyki Miejskiej stanowił uzupełnienie dla 

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej o wizje 

systemowych rozwiązań dla problemowych zagadnień 

związanych z transportem ładunków, ze szczególnym 

uwzględnieniem poprawy oddziaływania na środowisko 

(ograniczenia emisji CO2).  

 Sprawne zarządzanie mobilnością 
 

 

• Zwiększenie liczby połączeń międzygminnych wraz ze skróceniem czasu przejazdów 

• Zintegrowanie polityki transportowej na obszarze metropolitalnym 

• Synchronizacja rozkładów jazdy 

• Kontynuacja wdrażania wspólnego biletu na terenie Metropolii Poznań 

• Rozważenie dalszego obniżenia cen biletów okresowych 

• Cykliczne badania opinii publicznej mieszkańców 

• Racjonalne planowanie remontów dróg wraz z uwzględnieniem szacunkowych 
kosztów korków 

Przy organizowaniu transportu na obszarze Metropolii Poznań należy zastanowić się 

nad możliwościami skrócenia czasów przejazdów środkami komunikacji miejskiej (przy użyciu analiz 

nad potokami komunikacyjnymi) oraz zwiększeniem liczby połączeń międzygminnych. Przy 

współtworzeniu metropolitalnego systemu transportu istotnym będzie przełamanie konfliktu 
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interesów pomiędzy przewoźnikami prywatnymi oraz zwiększenie wydolności systemu informacji 

pasażerskiej dla wszystkich środków lokomocji, a także poprawienie sieci dystrybucji biletów. 

Poważnym utrudnieniem w realizacji przedsięwzięć związanych z mobilnością na terenie Metropolii 

Poznań jest brak jednolitej koncepcji zintegrowanego transportu publicznego, a także wystarczająco 

silnego partnerstwa oraz współpracy przy rozwoju transportu publicznego, w szczególności 

kolejowego. Na obszarze MOF Poznania rolę organizatorów transportu pełnią: Województwo 

Wielkopolskie, Powiat Poznański oraz poszczególne gminy, które realizują zadania transportowe 

w obrębie swoich granic administracyjnych. W związku z tym, priorytetowym działaniem jest 

włączenie mieszkańców w dyskusje nad usprawnieniem przemieszczania się po obszarze Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem technologii 

pozwalającej na lepszą komunikację obywateli z władzami Metropolii. Podobne formy zostały 

wdrożone w Warszawie („Otwarta Warszawa”) i we Wrocławiu (Centrum Kontaktu z Mieszkańcami).  

W celu polepszenia komunikacji oraz koordynacji międzyinstytucjonalnej na terenie Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Poznania rekomenduje się również doprecyzowanie lub rozwinięcie funkcji 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań, wspierającego obecnie m.in. realizacje Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych i odpowiedzialnego za prace koncepcyjne związane z Poznańską Koleją Metropolitalną. 

Należałoby rozważyć powołanie w przyszłości Regionalnego Zarządu Transportu (RZT) o zasięgu 

metropolitalnym. Powinno się podjąć odpowiednie działania umożliwiające współprace międzygminną 

– organizowanie konsultacji międzygminnych np. za sprawą wizyt ekspertów w poszczególnych 

gminach, współpracę międzygminną na poziomie operacyjnym, pozwalająca na wymianę dobrych 

praktyk i wspólną realizację projektów – zamiast konkurencji. Warto zastanowić się nad powołaniem 

Rady Mobilności Metropolii Poznań, skupiającej Poznań i gminy wchodzące w skład Metropolii, która 

będzie odpowiedzialna za zintegrowane zarządzanie mobilnością. Takie przedsięwzięcie ułatwi 

współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego oraz koordynację systemów komunikacji – 

m.in. powiązanie transportu zbiorowego umożliwiające szybki przejazd w przestrzeni międzygminnej. 

Koncepcja wspólnego biletu związana jest z funkcjonowaniem specjalnej oferty taryfowej, w ramach 

której pasażer dysponując jednym biletem, może podróżować na obszarze terytorialnych kilku gmin 

poruszając się różnymi środkami transportu będących w gestii wielu operatorów (transport kolejowy, 

tramwajowy, autobusy miejskie, autobusy 

podmiejskie). Mieszkańcy obszarów 

metropolitalnych podejmują decyzję o zmianie 

swoich zachowań komunikacyjnych i skorzystaniu z 

komunikacji publicznej m.in. wówczas, gdy nie będzie 

się to wiązało z koniecznością multiplikowania 

formalności i kosztów związanych z zakupem kilku 

rodzajów biletów w ramach różnych systemów 

taryfowych. Celem podejmowanych w przyszłości 

działań optymalizujących sferę zarządzania 

mobilnością powinno być objęcie wspólnym biletem 

jak największego obszaru Metropolii Poznań 

w zakresie jak największej liczby środków transportu 

zbiorowego. 
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 Rozwój i promocja inteligentnych systemów transportowych 
 

 

• Upowszechnienie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) 

• Regulacja sygnalizacji świetlnej w miastach 

• Wdrożenie wspólnych standardów dynamicznej i statycznej informacji pasażerskiej 

• Wdrożenie mobilnych aplikacji ułatwiających przepływ informacji o połączeniach 
autobusowych i kolejowych jak również promujących współpodróżowanie 

• Rozważenie zastosowania biletomatów w komunikacji publicznej umożliwiających 
płatność kartą i banknotami 

Rekomenduje się upowszechnienie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) głównie na 

terenie większych miast Metropolii oraz na drogach dojazdowych do sieci TENT, gdzie faktycznie 

odgrywałyby znaczącą rolę w organizacji transportu. Ponadto zaleca się zwiększenie wykorzystania 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Władze lokalne mają możliwość wykorzystania 

technologii ICT w celu zrealizowania koncepcji e-administracji i eliminacji konieczności podróży 

obywateli do urzędów w celu wypełnienia ich obowiązków administracyjnych. 

Systemy informacji pasażerskiej stanowią nieodzowny element sprawnej komunikacji. Pasażer może 

mieć różne potrzeby w tym zakresie, w zależności od tego, na jakim etapie podróży się znajduje. 

Informacja kierowana do pasażera może mieć dwojaki charakter: informacji statycznej 

(odzwierciedlającej elementy informacji o rozkładzie jazdy zaplanowanych do realizacji) lub informacji 

dynamicznej (czyli informacji statycznej skorygowanej o wiedzę o aktualnym stanie komunikacji). 

Do standardów  informacji pasażerskiej należą m. in. działania w zakresie wyglądu i formy tablic 

z nazwami przystanków lub tabliczek informacyjnych z rozkładami jazdy, informacje w pojeździe, 

wyszukiwarki połączeń lub strony internetowe z informacją online. 

Dla wdrożenia wspólnych standardów zakresie mobilności należy również podjąć współpracę  z radami 

dzielnic, gmin, sołectw i innymi instytucjami. Działania te pozwolą na planowanie inwestycji 

i zachowanie wysokiego poziomu standardów infrastruktury i utrzymania transportu publicznego. 

PRZYKŁAD  Nowoczesne wiaty dla Warszawy5 

Realizowany w stolicy Polski projekt wiat przystankowych to największe tego typu przedsięwzięcie 
w kraju, dorównujące rozmachem największym metropoliom Europy – aktualnie żadne polskie miasto nie 
dysponuje porównywalnym systemem. W ramach realizacji przedsięwzięcia w Warszawie powstanie 1 
580 wiat, podzielonych na trzy rodzaje – dostosowanych do charakteru przestrzeni publicznej.  

Nowa infrastruktura charakteryzować się będzie wysokim standardem, zaspokajając podstawowe 
potrzeby pasażerów oraz wykorzystując nowe rozwiązania, tj.: zastosowanie technologii Near Field 
Communication (NFC) oraz kodów QR, w wybranych lokalizacjach zapewnienie Free WiFI, zamontowanie 
planera podróży, z informacjami o mieście, udostępnienie darmowych treści, takich jak ciekawe artykuły, 
ulubione utwory muzyczne, wprowadzenie systemowego oświetlenia wnętrza wiaty, które zwiększy 
komfort oczekiwania oraz bezpieczeństwo pasażerów; dodatkowo podświetlona czytelna listwa 
technologii LED pozwoli na lepszą prezentację nazwy przystanku i numeru linii. 

                                                           

 

5 http://amsdlamiast.pl/# 

http://amsdlamiast.pl/
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Promocja nowych zachowań transportowych  
oraz popularyzacja wspólnych przejazdów  

 
• Carpooling/ridesharing oraz carsharing 

• Busy na telefon 

Bardzo dobrym rozwiązaniem w zakresie zarówno ograniczenia ruchu samochodowego na drogach jak 

i ochrony środowiska jest organizowanie wspólnych przejazdów jednym samochodem – carpooling lub 

ridesharing. System ten polega na zwiększaniu liczby pasażerów w czasie przejazdu samochodem, 

głównie poprzez kojarzenie osób dojeżdżających do pracy lub do miejsca nauki na tych samych trasach. 

Kolejnym rozwiązaniem na ograniczenie ruchu samochodowego jest carsharing, który polega na 

stworzeniu publicznej wypożyczalni samochodów.  

 
Edukacja i promocja zrównoważonego transportu  
w Metropolii Poznań  

 

• Wprowadzanie konkurencyjnych form promocji zrównoważonego transportu,  
z uwzględnieniem zbiorowego transportu publicznego 

• Reklamy w regionalnych środkach masowego przekazu, organizacja konferencji, 
spotkań, wspieranie akcji społecznych o tematyce zrównoważonego transportu 

• Działania i Programy edukacyjne wśród dzieci i młodzieży 

• Wdrożenia systemu zachęt dla przedsiębiorców 

Proponuje się również rozważenie wdrożenia systemu zachęt dla przedsiębiorców, np. w zakresie 

promowania w zakładach pracy dojazdów komunikacją, zakupu biletów okresowych, czy też 

promowanie uruchamiania przez pracodawców własnych dowozów zbiorowych do pracy. Takie 

propozycje pojawiały się często w wypełnionych ankietach online.  

Kwestia promocji i edukacji jest kluczowa po przeanalizowaniu wielu ankiet od mieszkańców. 

Kwestionariusze niejednokrotnie wskazywały na brak znajomości oferty przewozowej funkcjonującej 

na terenie Metropolii. Kluczowe jest promowanie wizerunku cyklistów: to nie tylko rekreacja, sport, 

wypoczynek ale także środek transportu. Wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów dojeżdżających 

do pracy rowerem, poprzez np. zorganizowanie miejsc do przebierania i pryszniców w miejscach pracy 

i/lub oferowanie programów wsparcia dla budowy takich miejsc w istniejących budynkach. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasa%C5%BCer
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9. Scenariusze rozwoju 

 

Wdrażanie określonej wizji wymaga rozwiązań wariantowych. Kluczowym staje 

się odpowiedź na pytanie, w którym kierunku należy zmierzać, aby osiągnąć 

planowane cele i która droga będzie najbardziej optymalną drogą rozwoju.  

Tworzenie scenariuszy jest pewnego rodzaju wsparciem pozwalającym na lepsze 

zrozumienie efektu synergii wielu zjawisk, które mają bezpośredni wpływ na 

zrównoważoną mobilność w mieście. Dzięki zobrazowaniu wariantów sytuacji 

mogących wystąpić w przyszłości, wszyscy Interesariusze PZMM dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania są w stanie lepiej zapoznać się z konsekwencjami obecnych trendów, działań 

już wdrożonych, planowanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz możliwych – czyli tych 

wynikających z rekomendacji, które pozwolą na dalszy rozwój mobilności na terenie Metropolii 

Poznań.  

W związku z tym, stworzono scenariusze możliwych zdarzeń rozwoju zrównoważonej mobilności na 

terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, które oparte są na kompleksowej analizie 

aktualnego stanu mobilności, identyfikacji obszarów problemowych, planowanych 

i rekomendowanych działaniach oraz wyznaczonych celach i priorytetach rozwoju. Podstawowym 

celem stworzonych scenariuszy jest sformułowanie zbioru potencjalnych zdarzeń mogących zaistnieć 

w przyszłości. Poniżej przedstawiono trzy możliwe modele postępowania w zakresie rozwoju 

zrównoważonego transportu i mobilności na obszarze Metropolii Poznań. 

Na potrzeby projektu PZMM opracowano trzy scenariusze rozwoju: 

Scenariusz trudnego rozwoju – zakłada pesymistyczny ciąg zdarzeń – brak realizacji działań zawartych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a także przedsięwzięć dodatkowych, wynikających między 

innymi z rekomendacji.  

Scenariusz umiarkowanego rozwoju – uwzględnia możliwe trudności w obszarze planowania 

strategicznego oraz w sferze wdrażania przedsięwzięć w życie. W tej koncepcji przebieg 

prawdopodobnego rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania określa się jako pośredni. 

Scenariusz dynamicznego rozwoju – najbardziej optymistyczny, gdzie uwarunkowania zewnętrzne, tj. 

społeczne, gospodarcze oraz przestrzenno-środowiskowe osiągają najkorzystniejsze wartości, 

działania zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym są realizowane, a dodatkowo wdraża się 

inne rekomendowane działania sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności miejskiej. 
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10. Procedury wdrażania, monitorowania, ewaluacji 

i aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

 

Procedury wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Planu są 

podstawowym narzędziem zarządzania służącym śledzeniu procesu. Pomagają 

zrozumieć co działa dobrze, a co jeszcze wymaga poprawy, jak również pozwalają 

zbudować uzasadnienie i bazę wiedzy na potrzeby szerszego zastosowania 

podobnych działań w przyszłości.  

Poniżej przedstawiono główne założenia wraz z harmonogramem działań związanym z wdrożeniem 

PZMM dla Metropolii Poznań oraz możliwe warianty aktualizacji dokumentu.  

Tabela 1 Harmonogram działań związanych z wdrożeniem PZMM dla Metropolii Poznań 

Lp. Zadanie 

Rok 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Aktualizacja i wprowadzanie 
danych 

X X X X X X X X X 
 

2 Raport okresowy z wykonania 
PZMM 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

3 Raport główny z wykonania PZMM 
         

X 

4 Wskaźniki monitorowania zadania 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Wdrożenie założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powoduje konieczność monitoringu 

i ewaluacji postępu jego realizacji. W związku z czym należy sporządzać okresowe raporty, 

przygotowywane w ujęciu dwuletnim oraz raport główny na koniec okresu wdrożenia PZMM. Raporty 

powinny zawierać ogólną ocenę realizacji założeń planu oraz opierać się o wykorzystanie wskaźników, 

jak również określić napotkane problemy, co umożliwi zilustrowanie poziomu realizacji określonych 

planów, wskazanie przyczyn zaistniałych problemów oraz określenia możliwości ich rozwiązania. 

Należy również dokonać ewaluacji postępu PZMM, która pozwoli na zebranie informacji odnośnie 

jakości i adekwatności otrzymanych wyników i sprawdzi czy projekt odpowiedział na faktyczne 

potrzeby danej grupy osób oraz zbada poprawność jego realizacji. W załączniku nr 4 do dokumentu 

PZMM zamieszczono ankietę monitorującą, która pozwoli w uporządkowany sposób monitorować 

zmiany oraz postępy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.  

Poniżej przedstawiono dwa warianty aktualizacji PZMM dla Metropolii Poznań przedstawione w Planie 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Opis wariantów zawarty jest w dokumencie PZMM.  
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I wariant 

 

Rysunek 1 Schemat I aktualizacji PZMM dla Metropolii Poznań 

II wariant 

 

Rysunek 2 Schemat II aktualizacji PZMM dla Metropolii Poznań 
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11. Podsumowanie procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko 

 

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektów programów, które wyznaczają ramy dla przyszłych przedsięwzięć nakłada 

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (ustawa ooś - Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).  

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to proces, który obejmuje etapy: określenia zakresu 

prognozy przez właściwe organy, przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu, 

konsultacje społeczne projektu dokumentu i prognozy oraz opiniowanie przez właściwe organy. 

Szczegółowy zakres prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w Poznaniu. Po stwierdzeniu 

przez ww. organy konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

uzgodniono zakres prognozy. Następnie przygotowano prognozę oddziaływania na środowisko 

projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania 

na lata 2016-2025. Ostatnim etapem przeprowadzenia procedury było zaopiniowanie projektu 

dokumentu wraz z prognozą przez właściwe organy. Zgodnie z wymogami ustawowymi 

przeprowadzono również konsultacje społeczne. Informacje nt. konsultacji społecznych i możliwości 

zapoznania się z dokumentacją oraz o terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych zostały 

zamieszczone na stronie internetowej: http://mobilnosc.metropoliapoznan.pl/, w Biuletynach 

Informacji Publicznej samorządów należących do Metropolii Poznań oraz na stronach internetowych 

Urzędów Miast i Gmin. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych zostało również opublikowane 

w „Głosie Wielkopolskim”. W ramach konsultacji społecznych w dniach 12-25 października 2016 roku 

w 22 gminach Metropolii Poznań przeprowadzone zostały spotkania konsultacyjne. W ramach 

konsultacji społecznych zgłoszono 52 uwagi do projektu PZMM oraz 2 uwagi do Prognozy 

Oddziaływania na Środowisko projektu PZMM. Uwagi zgłoszono pisemnie na spotkaniach 

konsultacyjnych, a także drogą elektroniczną (poprzez formularz online umieszczony na ww. stronie 

internetowej oraz drogą mailową), jak również pisemnie przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej. 

W dokumencie PZMM zamieszczono pełne podsumowanie przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  

http://mobilnosc.metropoliapoznan.pl/

