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1. DIAGNOZA TŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO I ŚRODOWISKOWEGO 

MIKROREGIONU WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

1.1 Uwarunkowania wynikające ze stanu rozwoju społeczno-gospodarczo gmin 

mikroregionu 

1.1.1 Podstawowe informacje 

Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego (WNP) jest oddolną organizacją 

jednostek samorządu terytorialnego, tworzoną przez siedem gmin: Dopiewo, Brodnica, 

Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo oraz Stęszew. Stowarzyszenie zostało powołane 

w 2008 roku. Jego sygnatariusze, skupieni wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego – 

jednego z najstarszych w Polsce – działają na rzecz wzmacniania lokalnych więzi 

społecznych oraz budowania spójności działań rozwojowych. Organizacja tworzy 

platformę wymiany doświadczeń i koordynacji inicjatyw ukierunkowanych 

na zrównoważony rozwój tej części Wielkopolski.  

1.1.2 Położenie w aglomeracji i w województwie 

Gminy tworzące związek administracyjnie znajdują się w południowej części powiatu 

poznańskiego. Jedynie gmina Brodnica położona jest na północy powiatu śremskiego. 

Wszystkie sąsiadujące ze sobą gminy tworzą zwarty obszar o powierzchni ok. 185 km2. 

Mikroregion WNP położony jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, 

w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania. Rolę centrum administracyjnego, handlowego, 

usługowego, komunikacyjnego, przemysłowego, kulturalnego i oświatowego pełni miasto 

wojewódzkie Poznań, oddalone od: Lubonia o 10 km, Komornik o 15 km, Puszczykowa 

o 16 km, Mosiny, Kórnika i Dopiewa o 22 km i Stęszewa o 26 km. 
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RYCINA 1. GMINY MIKROREGIONU WPN 

Źródło: opracowanie własne, 2014 r. 

1.1.3 Gminy mikroregionu WPN 

1.1.3.1 Brodnica 

Gmina Brodnica położona jest w odległości ok. 35 km na południe od Poznania,  

w centralnej części województwa wielkopolskiego. Stanowi jedną z 226 gmin województwa. 

Położona jest w powiecie śremskim, który od północy sąsiaduje z powiatem poznańskim. 

Powierzchnia gminy wynosi 9 583 ha, co stanowi 0,32% powierzchni województwa  

i 16,6% powierzchni powiatu śremskiego. Stawia ją to na 168 pozycji pod względem powierzchni, 

spośród wszystkich gmin województwa wielkopolskiego.Użytki rolne zajmują 67% powierzchni 

gminy, lasy ok. 23,7%, a tereny zurbanizowane i pozostałe niecałe 10%. 

 Gmina Brodnica jest obszarem o bogatej tradycji i kulturze, która udokumentowana 

została już w roku 1230. Była to wzmianka o Czesławie z Brodnicy, jednak etymologii nazwy należy 
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upatrywać w słowie „bród”, a nie w nazwisku właściciela. W późniejszych opracowaniach 

z lat 1420 – 1580, Brodnica widnieje jako miasto, jednak w wyniku sporów finansowych 

z opatem z Lubinia została, na mocy decyzji króla Stefana Batorego, pozbawiona praw 

miejskich. Miejscowość ta już w  1448 roku była parafią. Z tego samego okresu pochodzą: 

kościół św. Barbary w Jaszkowie oraz kościół w Iłówcu pod wezwaniem św. Andrzeja, 

zbudowany w 1469 roku. O bogatym dziedzictwie kulturowym świadczą dodatkowo liczne 

dwory wraz z parkami, których wiek nierzadko sięga ponad 100 lat. Przykładem może być 

dworek z 1880 roku, znajdujący się w Brodnicy, czy też dworek we wsi Piotrowo 

z przełomu XIX i XX wieku. Do szczególnie interesujących zaliczyć można kaplice 

w kształcie rotundy, wybudowaną przez właściciela Manieczek w 1786 roku. 

Celem nadrzędnym rozwoju gminy jest zapewnienie właściwego poziomu życia jej 

mieszkańców, poprzez zapewnienie wysokich parametrów w dziedzinie 

zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. Niemniej istotny jest 

równorzędny dostęp do usług, infrastruktury technicznej i systemu komunikacyjnego dla 

wszystkich mieszkańców. Wszystkie cele mają być osiągane z poszanowaniem wymogów 

ochrony środowiska, realizując podstawowy cel –rozwój zrównoważony.  

1.1.3.2 Dopiewo 

Gmina Dopiewo leży w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania, po jego 

zachodniej stronie. Pozostałe gminy, z którymi graniczy gmina Dopiewo to: Tarnowo 

Podgórne – odpółnocy, Buk – odzachodu, Stęszew – odpołudnia i Komorniki – od 

południowego wschodu. Gminę tworzy 19 miejscowości i osad, w tym 11 wsi sołeckich: 

Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewo, Dopiewiec, Gołuski, Konarzewo, Palędzie, Skórzewo, 

Trzcielin, Więckowice, Zakrzewo. Gmina obejmuje obszar 10,8 tys. ha (co stawia ją na 39 

miejscu w woj. wielkopolskim), w tym: użytki rolne zajmują 69%, lasy 16% a pozostałe 

tereny łącznie 15 % powierzchni gminy. Gminę Dopiewo z sąsiednimi obszarami łączą 

naturalne formy przyrodnicze oraz elementy zainwestowania, z których najważniejszym 

dla mieszkańców jest komunikacja. Gminę przecina droga wojewódzka nr 307 Poznań – 

Buk – Opalenica– Bukowiec oraz siedem dróg powiatowych. 
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W dokumentach historycznych sprzed roku 1253 nie ma żadnej wzmianki o wsiach 

występujących na obszarze gminy Dopiewo. Dopiero w tym roku pojawiają się nazwy wsi: 

Palędzie, Trzcielin i Więckowice. Do 1400 r. dochodzą: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewo  

i Dopiewiec (do XIX w. - Dupiewo i Dupiewiec), Konarzewo, Skórzewo i Zborowo. W latach 

1400 - 1600 pojawiają się Gołuski i Skórzewo. W następnych 200 latach powstały folwarki: 

Gurowo, Pokrzywnica, Glinki, Polityka, Więckówko, Podłoziny, Podłozinki i Walerianowo. 

Przed rozbiorami głównymi ośrodkami osadnictwa były Konarzewo, Więckowice 

i Skórzewo, przy czym Konarzewo dominowało. W XVI w. powstała tu parafia. Wsie dziś 

wchodzące w skład gminy Dopiewo w początkach XIX w. należały do 4 wójtostw: 

Komorniki, Konarzewo, Mosina i Stęszew. Rozwój terytorialny Poznania i uruchomienie 

linii kolejowych Poznań – Wrocław (1856 r.) oraz Poznań – Frankfurtnad Odrą (1870 r.) 

spowodowały zmiany w podziale administracyjnym powiatu poznańskiego i powołanie do 

życia nowych ośrodków gminnych, m.in. gminy Dopiewo, która  

w okresie międzywojennym była o 30 km2 większa od obecnej. W latach 1954-72 

funkcjonował podział tego obszaru na 4 gromady: Dopiewo, Konarzewo, Palędzie 

i Plewiska. Ostatni podział administracyjny wysunął Dopiewo na siedzibę gminy, 

a Plewiska włączył do miasta Poznania. 

1.1.3.3 Komorniki 

Gmina Komorniki położona jest bezpośrednio przy południowo-zachodniej granicy 

Poznania. Na obszarze ok. 66,55 km2 zamieszkuje ponad 23 tys. mieszkańców. 

Usytuowanie gminy wzdłuż drogi krajowej nr 5 z Poznania do Wrocławia, w bezpośrednim 

sąsiedztwie autostrady A2 (Berlin-Warszawa), tuż przy zachodniej obwodnicy Poznania 

(droga ekspresowa S11) stanowi jej niezaprzeczalny czynnik rozwojowy. Pierwsze 

wzmianki o Komornikach pochodzą z bulli papieża Innocentego II z roku 1136. We 

wczesnym średniowieczu powstał prawdopodobnie gród w Głuchowie. Na przełomie XIII i 

XIV wieku wprowadzono na te tereny kolonizację na prawie niemieckim. Na bazie 

istniejącego już osadnictwa lokowano następujące wsie: Głuchowo (1301 r.), Komorniki 

(1286-1297), Plewiska (1335 r.) i Wiry (1357 r.). Gmina Komorniki powstała w 1973 r. i ma 
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charakter wiejski. Do najciekawszych zabytków należą: zespół kościelny w Komornikach, 

w którego skład wchodzi: kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, zespół kościelny w Wirach, 

neoromański dom parafialny (1906r.) i plebania z 1864 roku; zespół dworsko-folwarczny 

w Szreniawie (obecnie siedziba Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-

Spożywczego).1 

Zgodnie ze strategicznymi dokumentami do silnych stron gminy Komorniki można 

zaliczyć: korzystne położenie, węzeł autostradowy, bliskość Poznania (z jego ofertą 

kultury, oświaty, handlu, etc.), liczne atrakcje przyrodnicze, dużo dostępnych terenów pod 

zabudowę mieszkaniową i gospodarczą, systematyczne zwiększanie powierzchni objętej 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, dogodne położenie i dobre 

skomunikowanie z Poznaniem, pełne zwodociągowanie i skanalizowanie a takżecztery 

własne stacje uzdatniania wody. Główne cele rozwojowe władz gminy Komorniki 

ukierunkowane są na: rozbudowę infrastruktury technicznej na terenie gminy, rozwój 

infrastruktury i usług społecznych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego gminy.2 Mimo, 

że w ostatnich latach Komorniki zainwestowały bardzo dużo środków w infrastrukturę 

techniczną (...), to nadal istnieją duże potrzeby w tym zakresie w zdecydowanej 

większości w sferze infrastruktury drogowej i około drogowej (chodniki, ścieżki rowerowe, 

oświetlenie). Na terenie gminy w ostatnich latach uwidacznia się wyraźny rozwój 

gospodarczy, którego źródeł należy upatrywać głównie w korzystnym położeniu przy 

dużym ośrodku miejskim i dużej podaży terenów inwestycyjnych. 

1.1.3.4 Kórnik 

Gmina Kórnik zajmuje powierzchnię 186 km2 i liczy obecnie ok. 23 tys. mieszkańców. 

Kórnik pod wieloma względami jest jedną z najatrakcyjniejszych gmin powiatu 

poznańskiego a nawet całej Wielkopolski. Przyciąga zarówno swoją bogatą historią, 

udokumentowaną licznymi wartościowymi zabytkami, jak i cennymi terenami 

rekreacyjnymi. Poza tym Kórnik należy do najdynamiczniej rozwijających się gmin 

                                                        
1
 www.komorniki.pl 

2
 Strategia Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2013-2020 
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w województwie wielkopolskim. Północna część gminy, bezpośrednio sąsiadująca 

z Poznaniem, jest szczególnie atrakcyjna dla inwestorów. Południowa, natomiast 

z ciągiem jezior oraz samo miasto Kórnik, ze słynnym kompleksem pałacowym 

i arboretum, stwarzają wyjątkowy potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji.  W XIII wieku 

na terenach obecnego Bnina (osada istniała już w X wieku) zaczęły powstawać zalążki 

miasta. Następnie majętność bnińska przeszła w prywatne ręce stając się własnością rodu 

Łodziów. Około 1390 r. Władysław Jagiełło nadał Bninowi prawa miejskie – od tego czasu 

pozycja miasta stale wzrastała aż do połowy XVII w., gdy jego znaczenie zaczęło maleć na 

rzecz sąsiedniego Kórnika. Początki Kórnika nie są tak dobrze znane jak powstanie i rozwój 

Bnina. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XII w. Początkowo była to osada wiejska, 

którazaczęła się intensywnie rozwijać dopiero, gdy znalazła się w rękach rodu Górków. 

W 1426 r. Mikołaj Górka zarządził budowę drewnianego łącznika zamku, a Łukasz Górka 

ok. 1437 r. zlecił budowę kościoła parafialnego i przekształcił majątek kórnicki w swoją 

siedzibę rodową. Zabiegi Górków o nadanie praw miejskich Kórnikowi przyniosły efekt ok. 

1450 r., miasto lokowane było na prawie magdeburskim. W 1934 r. Bnin utracił prawa 

miejskie, a w 1961 r. został połączony administracyjnie z Kórnikiem. Obecnie dokonuje się 

proces przywracania Bninowi praw miejskich. Wśród zabytków na uwagę zasługują: 

zamek kórnicki, w obecnym kształcie datowany na połowę XIX wieku oraz arboretrum 

kórnickie, neobarokowy ratusz w Kórniku, zbudowany ok. 1907 roku, rynek kórnicki z XV 

wiecznym układem ulic (zrewitalizowany w 2014 r.), kościół parafialny pw. Wszystkich 

Świętych w Kórniku, wzniesiony w 1437 roku, „ucho igielne” – przejście do nieistniejącej 

już bożnicy żydowskiej, dawny zespół folwarczny Prowent z XVIII i XIX wieku, rynek bniński 

z piętnastowiecznym układem urbanistycznym, barokowy ratusz w Bninie oraz Kościół 

parafialny pw. Świętego Wojciecha w Bninie z 1827 roku. 

Korzystne położenie gminy oraz jej walory kulturowo-krajobrazowe sprawiają, że 

rozwój Kórnika charakteryzuje się dużym stopniem zrównoważenia. W północnej części 

gminy zlokalizowało się wiele podmiotów gospodarczych, należących w większości do 

międzynarodowych koncernów gospodarczych. Największe z nich działają w branży 
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magazynowo - logistycznej i przetwórstwa rolno-spożywczego. W południowo-

wschodniej części gminy położone są obszaryo funkcji głównie rolniczej.  

1.1.3.5 Mosina 

Gmina Mosina leży w centralnej części powiatu poznańskiego, w bezpośrednim 

sąsiedztwie miasta Poznania. Gmina jest podzielona na 21 sołectw i 32 miejscowości. 

Mosina zajmuje powierzchnie nieco ponad 171 km2. Jest to jedna z największych gmin 

w powiecie poznańskim, jej rozwój jest silnie sprzężony z działaniami prowadzonymi na 

tym obszarze.W Mosinie mieszka obecnie blisko 30 tys. osób.Mosina zalicza się do 

jednych z najstarszych miast w Wielkopolsce. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi 

z 1247 roku, kiedy to po raz pierwszy zapisano nazwę "Mosina" w dokumencie dzielącym 

Wielkopolskę między Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożnego. Nazwa "Mosina" 

pochodzi od dawnego wyrazu "moszyna", oznaczającego miejsce porośnięte mchem 

i pierwotnie dotyczyła rzeki. Przełomowym momentem dla miasta był rok 1302, kiedy to 

wojewoda kaliski, Mikołaj Przedpełkowic z rodu Łodziów, nadał Mosinie prawa miejskie. 

Do rzeczywistej lokacji doszło dopiero w 1429 roku, kiedy to król Władysław Jagiełło nadał 

Mosinie prawo magdeburskie, potwierdzane i transumowane przez kolejnych władców 

Polski. W 1793 roku Mosina, licząca 419 mieszkańców i 75 domów drewnianych, została 

włączona do zaboru pruskiego. Miasto odwiedził trzykrotnie cesarz Napoleon Bonaparte. 

Do znacznego ożywienia gospodarczego miasta przyczyniła się budowa linii kolejowej 

z Poznania do Wrocławia, która została uruchomiona w 1856 roku. Już w 1861 roku 

mieszkało w Mosinie 1260 osób.Wciągu kolejnych 20 lat liczba ta wzrosła o blisko 32%. 

W końcu XIX w. powstały w mieście organizacje, kierowane przez miejscowych działaczy, 

podnoszące ducha narodowego mieszkańców Mosiny. Działało również Bractwo Kurkowe, 

które założono w 1761 roku. Na początku XX w., w 1902 r. powstała ochotnicza straż 

ogniowa, w 1907 r. założono Bank Ludowy, w 1909 r. utworzono gniazdo "Sokoła". 

W 1912 roku w Mosinie mieszkało już 2027 osób. Po zakończeniu II wojny światowej 
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i wyzwoleniu Mosina należała do jednych z najintensywniej rozwijających się miast 

w Wielkopolsce.3 

Zgodnie z aktualną strategią rozwoju gminy głównym celem jest wzrost znaczenia 

Mosiny jako istotnego partnera w ramach aglomeracji poznańskiej. Pozostałe cele 

strategiczne zakładają m.in.: poprawę dostępności i spójności komunikacyjnej gminy, 

ochronę dziedzictwa przyrodniczego gminy, rozbudowę infrastruktury transportowej, czy 

też rozwój zintegrowanego transportu. 

1.1.3.6 Puszczykowo 

Puszczykowo jest miastem o szczególnych walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych. Historia miejscowości jest dość długa. Najstarsza wzmianka 

o Puszczykowie pochodzi z roku 1387. Wieś Puszczykowo stanowiła własność poznańskiej 

kapituły, a więc kolegium kanoników, wspomagających poznańskiego biskupa w zarządzie 

diecezją. Po II rozbiorze, Wielkopolska, a wraz z nią i Puszczykowo znalazły się w zaborze 

pruskim.4 (…) Dynamiczny rozwój miejscowości związany był z intensyfikacją ruchu 

turystycznego. Doprowadziło to do rozwoju zabudowy willowej i rezydencjonalnej, 

którąlokalizowano na terenach leśnych i zadrzewionych. Aby umożliwić coraz liczniej tu 

osiadającym się dojazd do Poznania, przy istniejącej tu od 1856 roku linii kolejowej 

(prowadzącej do Wrocławia) zbudowano budynki stacyjne. Najważniejsze zabytki gminy 

to: Zespół Kościoła parafialnego pw. MB Wniebowziętej, budynek dworca kolejowego 

Puszczykowo, Pensjonat „Rusałka”, ul. Wodziczki 1, Dom wypoczynkowy „Lech” - ul. Prof. 

I. Dąmbskiej, Willa przy ul. Sobieskiego 10. Puszczykowo w całości położone jest 

w obrębie przyrodniczych obszarów chronionych. Dotyczy to usytuowania wewnątrz 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, w jego otulinie, w zasięgu obszarów Natura 2000 

oraz innych, które ze względów krajobrazowych i ekologicznych podlegają ochronie. 

Otoczenie obszarami wysokiej rangi przyrodniczo-krajobrazowej i ochronnej narzuca 

specjalne wymogi w polityce przestrzennej miasta i strategii tego rozwoju. Jak wynika ze 

                                                        
3
 www.mosina.pl 

4
 www.puszczykowo.pl 
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strategicznych dokumentów, do mocnych stron miasta Puszczykowa w zakresie rozwoju 

społeczno-gospodarczego można zaliczyć: bliską lokalizację miasta wojewódzkiego, 

zbudowanie rynku w centrum miasta oraz tradycję letniskową  

i wypoczynkową. Natomiast wśród słabych stron miasta, które utrudniają rozwój gospodarczy, 

wymienia się: brak terenów pod inwestycje i budownictwo, wysokie koszty wykupu dróg, 

charakter „miasta sypialni”. Miasto Puszczykowo ze względu na swój willowy i swego czasu 

letniskowy charakter, posiada korzystne warunki do rozwoju usług dla ludności. W planach 

rozwoju gospodarczego przewiduje się głównie rozwój handlu oraz usług medyczno-

rehabilitacyjnych i rekreacyjno-turystycznych.5 

1.1.3.7 Stęszew 

Gmina Stęszew znajduje się w południowo-zachodniej części aglomeracji poznańskiej,  

w odległości ok. 24 kilometrów od Poznania. Jest podzielona na 21 sołectw i 33 

miejscowości. Powierzchnię gminy ocenia się na 175 km2. Gmina Stęszew znajduje się 

w sieci projektowanego Systemu Obszarów Chronionych. Wschodnia część gminy oraz 

północna znajduje się w granicach WPN i jego otuliny. Ponadto doliny cieków, rynny 

lodowcowe pełnią funkcję lokalnych łączników ekologicznych, tworząc układ korytarzy 

i pasm terenów otwartych, zielonych. WPN poza granicami gminy w części wschodniej 

łączy się z Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym, natomiast w części południowej łączy się 

z Pradoliną Warszawsko – Odrzańską. 

We wczesnym średniowieczu na terenie dzisiejszego Stęszewa istniał gród obronny. 

Przebiegał tędy stary szlak handlowy z Pomorza przez Poznań do miast i osad 

dolnośląskich i łużyckich. Wokół grodu powstała osada, o której po raz pierwszy w 1298 r. 

jest wzmianka, że istniał tu już kościół parafialny. W 1370 r. Kazimierz Wielki nadał 

osadzie przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Wiek XV był dla Stęszewa wiekiem 

szczególnym; powstała szkoła parafialna, Mikołaj Stęszewski przebudował drewnianą 

warownię na murowany zamek. Stęszew był już w tym okresie średniej wielkości 

miasteczkiem z przywilejem na urządzanie 7 jarmarków w roku. Bardzo dobre 

                                                        
5
 por. Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020 
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usytuowanie Stęszewa – przy starożytnym szlaku handlowym spowodowało jego 

dynamiczny rozwój, który trwał aż do połowy XVII wieku. Tak dynamiczny rozwój miasta 

i okolicznych wiosek został zahamowany w okresie obu wojen szwedzkich i wojny 7 letniej 

(1756 – 1763 r.), podczas których miasto było łupione i palone przez wojska szwedzkie, 

saskie, rosyjskie i pruskie. W 1793 roku miasto dostało się pod panowanie pruskie, liczyło 

wówczas 545 mieszkańców i 126 domów mieszkalnych. W 1807 r. Stęszew znalazł się w 

granicach Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. w granicach Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego. Od 1922 r. Stęszew należał do powiatu poznańskiego. W 1939 r. ludność 

miasta liczyła 2800 osób. Wyzwolenie Stęszewa i okolic nastąpiło pod koniec stycznia 

1945 r. Po wyzwoleniu Stęszew aż do 1975 r. należał do powiatu poznańskiego. 

 Zgodnie ze strategią rozwój gminy, główne cele rozwojowe polegają na dążeniu do 

poprawy jakości życia mieszkańców poprzez trwały i zrównoważony rozwój społeczno- 

gospodarczy. Cele strategiczne osiągane będą dzięki rozbudowie sekatora rolno – 

spożywczego, sprawnej edukacji, zapewnieniu sprawnej i bezpiecznej komunikacji oraz 

odpowiednią promocję i marketing terytorialny. 

1.1.4 Demografia, rynek pracy, migracje 

W gminach regionu WNP pod koniec 2013 roku zamieszkiwało 126 940 osób, 

w tym 66 372 kobiety (tj. 52,29% ogółu ludności) i 60 568 mężczyzn (odpowiednio 

47,71%). W porównaniu do 2003 roku liczba ludności gmin zwiększyła się o 36 154 osób 

(Tabela 1). Tak znaczący wzrost (blisko 40% w stosunku do roku bazowego) niesie za sobą 

wiele konsekwencji o charakterze przestrzennym, społeczno-gospodarczym 

i środowiskowym.  
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TABELA 1. LICZBA LUDNOŚCI W GMINACH MIKROREGIONU W LATACH 2003 ORAZ 2013 

Nazwa 2003 2013 

Polska 38 190 608 38 483 957 

woj. wielkopolskie 3 355 173 3 469 464 

powiat poznański 273 280 344 752 

Brodnica 4 708 4 732 

Dopiewo 11 488 21 489 

Komorniki 12 569 23 210 

Kórnik 15 666 23 075 

Mosina 24 052 29 824 

Puszczykowo 8 743 9 819 

Stęszew 13 560 14 791 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014 

Gminy wykazują zróżnicowanie ze względu na liczbę mieszkańców oraz dynamikę 

zmian ludności. Najmniejszą, pod względem liczby mieszkańców, jest gmina Brodnica, 

gdzie w 2013 r. zameldowane było nieco ponad 4,7 tys. mieszkańców. Na przeciwległym 

biegunie znajduje się gmina Mosina, w której zameldowane było blisko 30 tys. osób. 

Istotne zróżnicowanie występuje również w dynamice zmian liczby mieszkańców. We 

wszystkich gminach mikroregionu w ciągu ostatnich 10 lat przybyło mieszkańców, jednak 

tempo przyrostu było zróżnicowane (Rycina 2). Największy przyrost liczby mieszkańców 

w latach 2003-2013 odnotowały gminy Dopiero i Komorniki, niewiele mniej osób przybyło 

w gminie Kórnik, która w tym czasie zwiększyła zaludnienie o ponad połowę. Najmniej 

mieszkańców przybyło w gminach: Brodnica, Puszczykowo i Stęszew.  

W gminach bezpośrednio sąsiadujących z Poznaniem, takich jak Dopiewo czy 

Komornik, ale także Kórnik, dynamiczny wzrost liczby mieszkańców związany jest głównie 

ze zjawiskiem suburbanizacji. Są to gminy – sypialnie, o bardzo wysokim dodatnim saldzie 

migracji.  
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RYCINA 2. ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI W GMINACH MIKROREGIONU 2003 – 2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2014 r. 

Gęstość zaludnienia gmin mikroregionu, kształtuje sięw granicach średniej dla 

powiatu poznańskiego, która w 2013 roku wynosiła 185 osób/km2 (średnia dla 

województwa to 116 osób/km2). Ze względu na wartość tego wskaźnika gminy 

mikroregionu możemy podzielić na trzy grupy. Gminy, stosunkowo duże o najmniejszej 

gęstości zaludnienia tj. Kórnik, Stęszew i Brodnica. Gminy takie jak Dopiewo i Mosina, 

gdzie wskaźnik ten osiąga wartości w granicach 200 osób/km2. W trzeciej grupie znajdują 

się gminy: Komorniki i Puszczykowo, które stanowi wyjątek na tle pozostałych, gdzie 

wskaźnik gęstości zaludnienia osiąga największa wartość i wynosi blisko 600 osób/km2 

(Tabela 2). Wynika to zapewne, z jednej strony z dużej atrakcyjności Puszczykowa, jako 

miejsca migracji mieszkańców okolicznych gmin, głównie Poznania, z drugiej strony 

niewielkiej powierzchni gminy (Puszczykowo jest najmniejszą gminą mikroregionu), 

stanowiącej ograniczenie dla powstawania nowej zabudowy mieszkaniowej. Można 

przypuszczać, ze to właśnie z tego względu w Puszczykowie, w analizowanym okresie 

dynamika wzrostu liczby mieszkańców, a co za tym gęstości zaludnienia niewiele się 
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zmieniły. 

TABELA 2. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 

Nazwa 
2003 2008 2013 

Polska 122 122 123 

woj. wielkopolskie 113 114 116 

powiat poznański 145 164 185 

Brodnica 49 48 51 

Dopiewo 109 149 199 

Komorniki 193 255 349 

Kórnik 86 104 124 

Mosina 143 152 174 

Puszczykowo 544 589 599 

Stęszew 78 82 85 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014. 

Odmienna sytuacja zachodzi w gminach Brodnica i Stęszew. Analizując gęstość 

zaludnienia w tych gminach na przestrzeni ostatnich 10 lat obserwujemy niewielką 

tendencję wzrostową. Jednak w tym przypadku można założyć, że niewielka dynamika 

zmian wynika m.in. z większej odległości tych gmin od ośrodka centralnego - Poznania.  
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RYCINA 3. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W GMINACH MIKROREGIONU (2013 R.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2014 r. 

 

 

RYCINA 4. ZMIANA GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA W GMINACH MIKROREGIONU W LATACH 2003 - 2013 R. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

 Sprawia to, że procesy związane z suburbanizacją, takie jak wyraźne dodatnie 

saldo migracji, silna presja urbanizacyjna, zwiększony popyt na treny mieszkaniowe etc. są 

tutaj mniej wyraźne.  

1.1.4.1 Ruch naturalny i migracje 

W gminach mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 2003-2013 

obserwuje się wzrost wartości wskaźnika urodzeń żywych na 1000 ludności (Tabela 3). 

Wskaźnik ten w 2013 roku wynosił średnio 10,6  i był niższy od średniej dla powiatu 

(11,8), województwa (10,6), ale wyższy od średniej krajowej (9,6). 

 Z poniższej tabeli wynika, że wśród gmin mikroregionu w zakresie analizowanego 

wskaźnika istnieje pewne zróżnicowanie. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w 
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gminie Komorniki, najmniej urodzeń na 1000 osób było natomiast w Puszczykowie. 

Pozostałe gminy rejestrują wartości zbliżone do średniej. Największą dynamikę w 

przedmiotowym zakresie zaobserwowano w Dopiewie (5,3 pp.), najniższą zaś w Stęszewie 

(0,5 pp.) 

 

TABELA 3. URODZENIA ŻYWE NA 1000 LUDNOŚCI W WYBRANYCH LATACH 

Nazwa 2003 2008 2013 

Polska 9,2 10,9 9,6 

woj. wielkopolskie 10,0 12,1 10,6 

powiat poznański 10,2 13,4 11,8 

Brodnica 10,4 9,7 11,7 

Dopiewo 8,6 14,6 13,9 

Komorniki 11,2 16,5 15,6 

Kórnik 10,5 14,6 13,8 

Mosina 9,1 12,4 10,7 

Puszczykowo 7,2 8,2 8,5 

Stęszew 9,8 12,5 10,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014. 

Analiza powyższej tabeli nasuwa wniosek, że wskaźnik urodzeń żywych na 1000 

ludości w gminach mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego jest niższy do 

średnich wskaźników dla powiatu, województwa. Jednak zmiany wartości wskaźnika nie 

miały charakteru liniowego. Początkowo, pomimo pozytywnych tendencji, 

obserwowanych w latach 2003-2008,  

w kolejnych latach w gminach mikroregionu odnotowano spadek wartości wskaźnika 

urodzeń żywych (wyjątek stanowi Puszczykowo). Wynika to prawdopodobnie 

z wkraczania w wiek rozrodczy grup urodzonych w latach osiemdziesiątych (grup z końca 

wyżu demograficznego). 

TABELA 4. ZGONY NA 1000 LUDNOŚCI W WYBRANYCH LATACH 

Nazwa 2003 2008 2013 

Polska 9,56 9,95 10,06 

woj. wielkopolskie 9,17 9,19 9,32 

powiat poznański 8,04 8,23 7,15 

Brodnica 7,22 8,47 7,47 

Dopiewo 8,62 6,87 6,2 
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Komorniki 7,96 6,61 5,13 

Kórnik 8,55 8,71 7,41 

Mosina 10,31 9,5 8,12 

Puszczykowo 9,04 10,14 9,41 

Stęszew 10,13 9,12 8,17 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014. 

Lata 2003-2013 charakteryzowały się spadkiem średniego wskaźnika zgonów na 

1000 ludności (Tabela 4). Podobne tendencje, choć w mniejszym natężeniu, 

obserwowano w powiecie. W kraju oraz województwie wielkopolskim była odwrotna 

tendencja. Wartym odnotowania wydaje się fakt, że w gminie Komorniki wskaźnik 

zgonów na 1000 mieszkańców jest niemal dwukrotnie niższy niż średnia krajowa.  

Od 2003 roku gminach mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, 

powiecie, województwie odnotowano wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego (Tabela 5) 

(choć dla Puszczykowa przyjmuje on wciąż wartości ujemne). Spowodowane jest to 

z jednej strony zwiększającą się liczbą urodzeń, a z drugiej strony spadkiem liczby zgonów. 

W mikroregionu WNP wartość wskaźnika przyrostu naturalnego jest zdecydowanie 

wyższa (4,64) w porównaniu z pozostałymi jednostkami. Pomiędzy samymi gminami 

odnotowano jednak pewne różnice. Puszczykowo jest jedyną gminą, która przez cały 

okres porównawczy notuje ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. 
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RYCINA 5. PRZYROST NATURALNY W MIKROREGIONIE WPN (2013 R.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

Wynika to zarówno z dużej liczby zgonów na 1000 osób, jak i niskiego wskaźnika urodzeń. 

Najwyższy wskaźnik cechuje takie gminy jak: Dopiewo, Komorniki oraz Mosinę (Rycina 5). 

TABELA 5. PRZYROST NATURALNY LUDNOŚCI W WYBRANYCH LATACH. 

Nazwa 2003 2008 2013 

Polska -0,4 0,9 -0,5 

woj. wielkopolskie 0,8 2,9 1,2 

powiat poznański 2,0 5,8 3,5 

Brodnica 3,2 1,3 4,2 

Dopiewo 0 7,8 7,7 

Komorniki 3,3 9,9 10,5 

Kórnik 1,9 5,9 6,4 

Mosina -1,2 2,9 2,5 

Puszczykowo -1,8 -2,0 -0,9 

Stęszew -0,3 3,4 2,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014. 

Wskaźnik migracji uznawany jest często za wskaźnik atrakcyjności miasta lub 

gminy. Analiza tego wskaźnika może także określić zakres wpływu migracji na dynamikę 
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ludności oraz obszar problemów związanych z procesem asymilacji ludności napływowej.  

W całym województwie wielkopolskim istnieje tendencja migracji ludności z gmin 

wiejskich i większych ośrodków miejskich do obszarów podmiejskich - suburbanizacja. Jest 

to zjawisko znane i szeroko opisywane w literaturze. Jeżeli przebiega w sposób 

niekontrolowany określa się je mianem urban sprawl – rozlewanie się miasta. Analiza 

procesów migracji w mikroregionie WNP wykazuje stały napływ mieszkańców.  

 

TABELA 6. MIGRACJE NA OBSZARZE MIKROREGIONU WPN (2013 R.) 

Nazwa Zameldowania Wymeldowania Saldo 

 ogółem % ogółem % ogółem % 

Brodnica 68 1,4 86 4,5 -18 -0,6 

Dopiewo 1159 24,3 222 11,7 937 32,7 

Komorniki 1236 25,9 273 14,3 963 33,6 

Kórnik 974 20,4 683 35,9 683 10,2 

Mosina 914 19,2 313 16,4 601 21,0 

Puszczykowo 179 3,8 123 6,5 56 2,0 

Stęszew 240 5,0 204 10,7 36 1,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014. 

Spośród gmin mikroregionu WNP najwyższą wartość wskaźnika salda migracji 

odnotowuje się w: Dopiewie, Komornikach i Kórniku (Rycina 6). Te trzy gminy 

w największym stopniu stają się beneficjentami procesów migracyjnych, związanych 

z suburbanizacją.  

TABELA 7. SALDO MIGRACJI W WYBRANYCH LATACH 

Nazwa 2003 2008 2013 

Polska -13765 -14865 -19904 

woj. wielkopolskie 2104 1128 166 

powiat poznański 4855 5810 6025 

Brodnica -23 6 -18 

Dopiewo 483 722 937 

Komorniki 323 917 963 

Kórnik 406 471 683 

Mosina 377 355 601 

Puszczykowo 120 93 56 

Stęszew 88 94 36 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014. 
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RYCINA 6. SALDO MIGRACJI W GMINACH MIKROREGIONU WPN (2013 R.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.  

Gmina Brodnica jako jedyna ma ujemne saldo migracji. Jest ono stosunkowo 

niewielkie ale na tle pozostałych gmin mikroregionu WNP, powiatu poznańskiego 

i województwa jest to sytuacja niekorzystna. Może to świadczyć, że gmina Brodnica nie 

znajduje się pod w obszarze intensywnej suburbanizacji, która wynika z obecnego etapu 

rozwoju aglomeracji poznańskiej. 

1.1.4.2 Demografia i rynek pracy 

Analizując ludność ze względu na przynależność do grupy w wieku: 

przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnymw 2013 r. w gminach mikroregionu 

WNP dostrzega się znaczną przewagę osób w wieku produkcyjnym. Znacznie mniejszy jest 

udział osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym (Tabela 8). 

 

TABELA 8. LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH (2013 R.) 

Nazwa 
Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 
Ludność w wieku 

produkcyjnym 
Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

 ogółem % ogółem % ogółem % 

Polska 5771426 15,0 25646082 66,6 7078151 18,4 
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woj. wielkopolskie 555744 16,0 2320018 66,9 591254 17,1 

powiat poznański 65984 18,7 238352 67,6 48059 13,6 

Brodnica 866 17,6 3396 69,1 652 13,3 

Dopiewo 4870 22,7 14285 66,5 2334 10,9 

Komorniki 5157 22,2 15561 67,0 2492 10,7 

Kórnik 4665 20,2 15435 66,9 2975 12,9 

Mosina 5274 17,7 20102 67,4 4448 14,9 

Puszczykowo 1461 14,9 6451 65,7 1907 19,4 

Stęszew 2460 16,6 10164 68,7 2167 14,7 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 2014. 

Struktura ludności mikroregionu w podziale wiekowym w 2013 roku przedstawiała 

się następująco (K – kobiety, M – mężczyźni): 

− grupa przedprodukcyjna (0-17 lat) – 18,84% ogółu ludności, 

− grupa produkcyjna (K 17-59 lat, M 17-64 lat) – 67,33% ogółu ludności, 

− grupa poprodukcyjna (powyżej K 60 lat, M 65 lat) – 13,83% ogółu ludności. 

Osoby w wieku produkcyjnym stanowią nieco ponad 67% ogółu ludności 

mikroregionu. Wskaźnik starzenia się ludności (udział ludności w wieku poprodukcyjnym 

do ludności ogółem) wynosi dla gmin mikroregionu prawie 13,35%. Starość 

demograficzna na analizowanym obszarze powodowana jest głównie malejącym 

przyrostem naturalnym.  

Wśród analizowanych gmina największy udział ludności w wieku poprodukcyjnym, 

przekraczający średnią dla powiatu poznańskiego miały gminy: Puszczykowo (19,4%), 

Mosina (14,9) oraz Stęszew (14,7%).  
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RYCINA 7. STRUKTURA LUDNOŚCI W MIKROREGIONIE WPN (2013 R.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.  

W analizowanym okresie występuje liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami 

(wyjątek stanowi gmina Brodnica), co znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku 

feminizacji, określającym liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn. W roku 2003 

wskaźnik średni wynosił 104 kobiety na 100 mężczyzn (Tabela 9). Odpowiednio dla kraju 

wskaźnik feminizacji wynosił 107, dla województwa – 106, a dla powiatu – 105. Na terenie 

mikroregionu WPN obserwujemy zjawisko nadwyżki kobiet nad mężczyznami (Rycina 7), 

co wynika przede wszystkim z dominacji silnego ośrodka miejskiego –Poznania, gdzie 

w większym stopniu skupione są miejsca pracy typowe dla kobiet (edukacja, ochrona 

zdrowia, handel). W przypadku Poznania- zjawisko to jest silniejsze ze względu na 

pełnioną funkcję – ośrodka metropolitarnego.  
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TABELA 9. WSKAŹNIK FEMINIZACJI W WYBRANYCH LATACH 

Nazwa 2003 2008 2013 

Polska 107 107 107 

woj. wielkopolskie 106 106 106 

powiat poznański 105 105 105 

Brodnica 98 98 98 

Dopiewo 102 103 104 

Komorniki 105 104 106 

Kórnik 102 103 103 

Mosina 105 105 106 

Puszczykowo 109 109 112 

Stęszew 103 102 103 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014. 

Analizując liczbę pracujących ogółem w latach 2003-2013 zaobserwować można 

systematyczny wzrost liczby zatrudnionych przez cały ten okres. Wskazywać to może na 

istnienie silnego popytu na pracę, a co za tym relatywnie niski poziom bezrobocia 

w porównaniu z całym województwem. Zwiększenie zatrudnienia z nastąpiło zwłaszcza 

obszarach podmiejskich Poznania, a więc i gminach mikroregionu WNP. W konsekwencji 

poziom zatrudnienia w gminach mikroregionu w ciągu 10 lat wzrósł o blisko 17% (Tabela 

10). 

 

TABELA 10. ZATRUDNIENI W LATACH 2003-2013 

Pracujący wg płci 2003 2008 2012 

ogółem 21871 29323 37308 

mężczyźni 12536 17097 20487 

kobiety 9335 12226 16821 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014. 

Analizując rynek pracy można stwierdzić, iż po okresie istotnego spadku 

bezrobocia przypadającym na pierwsze lata obecnego stulecia, od 2008 roku dynamika 

wzrostu nieco wyhamowała zarówno w kraju, jak i w województwie. Podobnie 

przedstawia się sytuacja bezrobocia w gminach mikroregionu. W 2013 roku bez pracy 

pozostawało blisko 7% osób w wieku produkcyjnym, z czego większość stanowiły kobiety.  

 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|30 

TABELA 11. UDZIAŁ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W LATACH 2003-2013 

Pracujący wg płci 2003 2008 2013 

ogółem 13,6 3,3 6,9 

mężczyźni 12,4 2,5 5,9 

kobiety 14,7 4,0 7,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2014.3,25 

Gminy mikroregionu pozostają pod silnym wpływałem procesów aglomeracyjnych 

i korzystają z pozytywnych efektów globalizacji, co w konsekwencji sprawia m.in., że stopa 

bezrobocia pozostaje na tym obszarze na niskim poziomie.  

 

 

RYCINA 8. STOPA BEZROBOCIA W REGIONIE WPN 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

Zauważyć należy jednak wśród badanych gmin istnieje zróżnicowanie w tym 

zakresie. Do gmin o najniższej stopie bezrobocia (Rycina 8) można zaliczyć: Kórnik, 
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Komorniki i Dopiewo. Najgorzej w tym zestawieniu wypada gmina Brodnica. 

1.2 Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska i wymogów jego ochrony 

1.2.1 Zasoby i stan środowiska 

Niezwykle bogate i wyjątkowe zasoby środowiska przyrodniczego stanowią jeden  

z największych, jeśli nie największy, czynnik rozwojowy gmin należących do mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zasoby środowiska są mianownikiem polityk 

rozwojowych gmin  mikroregionu, a ich ochrona powinna być wspólnym strategicznym 

celem. 

1.2.2 Rzeźba terenu 

Rzeźba terenu Powiatu Poznańskiego została ukształtowana w okresie ostatniego 

zlodowacenia, w okresie recesji i postoju lądolodu w fazie leszczyńskiej i poznańskiej oraz 

w holocenie. Pod względem podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego 

obszar mikroregionu WNP leży w makroregionie Pojezierza Wielkopolskie, w obrębie 

mezoregionów Poznański Przełom Warty, Pojezierze Poznańskie, Kotlina Śremska, Dolina 

Środkowej Obry. 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|32 

 

RYCINA 9. RZEŹBA TERENU 

Źródło: opracowanie własne na podstawie IMGW 

W części południowej najwyższe wzniesienie stanowią Wzgórza Pożegowskie na 

północ od Mosiny (123,8 - 125,0 m npm.), stanowiące również wysunięte na południe 

wzgórza moreny czołowej fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia. Najniższe obniżenie 

morfologiczne terenu powiatu stanowi dolina rzeki Warty, która ma rzędną ok. 55 m 

npm.6 

1.2.3 Budowa geologiczna 

Obszar mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Stęszew leży w obrębie 

monokliny przedsudeckiej (dużej jednostki platformy epiwaryscyjskiej Polski południowo-

zachodniej). Budują ją nieskonsolidowane i słabo zaburzone osady wieku permsko-

                                                        
6
 por. Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego 
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mezozoicznego, spoczywające na podłożu piętra strukturalnego waryscyjskiego. 

Na pokrywie utworów permsko-mezozoicznych spoczywają utwory kenozoiku — 

trzeciorzędu i czwartorzędu. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez osady oligocenu, 

miocenu i pliocenu, o zróżnicowanej miąższości. Na przeważającej części gminy łączna 

miąższość trzeciorzędu wynosi 200 - 220 m. Tylko w części południowo – wschodniej 

gminy, w obrębie rowu tektonicznego, w powierzchni pod trzeciorzędowej dochodzi do 

300 - 400 m. Podłoże pod czwartorzędowe stanowią iły plioceńskie, a jedynie w północno 

— zachodniej części gminy (w rejonie Jeziorek i Tomiczek) piaski oraz węgle brunatne 

miocenu. Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez osady plejstocenu oraz 

niewielkiej miąższości osady holocenu. Plejstocen na terenie gminy Stęszew stanowią: 

gliny zwałowe zlodowaceń środkowopolskich i północno - polskich, lokalnie rozdzielone 

piaszczysto – żwirowymi utworami wodnolodowcowymi oraz serie utworów 

wodnolodowcowych i rzecznych pod glinowych, spoczywające na iłach trzeciorzędowych. 

1.2.4 Wody Powierzchniowe i podziemne 

1.2.4.1 Wody powierzchniowe 

Wszystkie wody płynące w Mikroregionie WPN znajdują się w dorzeczu rzeki 

Warty. Rzeka Warta jest prawobrzeżnym dopływem Odry, drugiej pod względem długości 

i wielkości dorzecza rzeki w systemie hydrograficznym Polski. W Mikroregionie WPN 

przepływa przez gminy: Brodnica, Kórnik, Mosina, Puszczykowo oraz Komorniki. Jakość 

wód Warty w ostatnich latach poprawia się, a sama rzeka stanowi ważny przedmiot 

zainteresowań turystycznych i rekreacyjnych. Szczególnie uzasadnione jest poprawianie 

żeglowności Warty. Przyjmuje się, że Warta jest żeglowna od Kanału Ślesińskiego (rejon 

Konina) do ujścia do Odry. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku 

w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U.02.77.695) potwierdzono 

dotychczasową klasyfikację szlaku żeglownego Warty: klasa Ia – na odcinku od Kanału 

Ślesińskiego do Lubonia, klasa Ib–na odcinku od Lubonia do ujścia Noteci i klasa II – na 

odcinku od ujścia Noteci do ujścia Warty do Odry. Jest to więc droga o znaczeniu 

regionalnym. Do Warty uchodzi kilka cieków wodnych: 
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Kanał Mosiński jest największym lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty, uchodzącym do 

niej w miejscowości Mosina. Należy do systemu kanałów obrzańskich i stanowi pod 

względem hydrologicznym jeden z bardziej skomplikowanych systemów wodnych. 

Początkiem Kanału Mosińskiego jest górna Obra, wypływająca koło miejscowości Obra 

Stara. Obra przechodzi następnie w Kanał Obry i Kanał Kościański. Odgałęzienie kanału od 

miejscowości Bonikowo do ujścia do rzeki Warty jest właściwym Kanałem Mosińskim. Do 

zlewni Kanału Mosińskiego zalicza się całe dorzecze górnej Obry i Kanału Kościańskiego do 

połączenia z kanałem Prut I, dorzecze Mogilnicy oraz dorzecze właściwego Kanału 

Mosińskiego. Dopływami Kanału Mosińskiego na terenie powiatu poznańskiego są: 

Olszynka, ujście w 6,5 km, oraz Samica Stęszewska, ujście w 6,1 km. 

Samica Stęszewska jest lewobrzeżnym dopływem Kanału Mosińskiego – uchodzi do niego 

około 3 km powyżej Mosiny. Źródła rzeki znajdują się w okolicy Ceradza Kościelnego. 

Całkowita długość rzeki wynosi 37,8 km. W obrębie zlewni leżą jeziora: Niepruszewskie, 

Tomickie, Łódzko-Dymaczewskie, Dębno i Rosnowskie. Negatywnie na stan czystości wód 

rzek oddziałują spływy z pól oraz baza rekreacyjna nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim. 

Większymi dopływami Samicy Stęszewskiej są Kanał Trzcieliński oraz Kanał Trzebawski  

Rzeka Wirynka stanowi lewobrzeżny dopływ Warty, uchodzący do niej w 257,7 

km.Całkowita długośćcieku wynosi 17,3 km, a powierzchnia jego zlewni 101,1 km2. 

Wypływa z łąk w pobliżu miejscowości Zakrzewo, około 13 km na zachód od Poznania, 

a uchodzi do rzeki Warty w miejscowości Łęczyca. Zarówno gmina Dopiewo, jak 

i Komorniki, które są administratorami gruntów leżących w zlewni Wirynki, mają 

charakter rolniczy. Największe zagrożenie dlawód w zlewni Wirynki stanowią 

miejscowości Dąbrówka, Skórzewo i Komorniki oraz zanieczyszczenia obszarowe związane 

ze spływami powierzchniowymi z pól. 

Kanał Szymanowo-Grzybno to lewobrzeżny dopływ rzeki Warty, uchodzący do niej 

około 5 km na południowy wschód od miejscowości Mosina.Za obszar źródłowy przyjmuje 

się podmokłe tereny na południe od miejscowości Błociszewo, około 5 km na południowy 

zachód od miejscowości Manieczki (gmina Brodnica).Jest to ciek naturalny, uregulowany, 
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o długości 28,9 km. Obszar jego zlewni pokryty jest siecią rowów melioracyjnych. Kanał, 

poza naturalnym spływem powierzchniowym, zasilany jest głównie wodami rzeki Warty 

poprzez przepompownię Śrem, stawy i jezioro Szymanowskie oraz kanał Piotrowo-

Główiec, łączący omawiany ciek z rzeką Olszynką i dalej z Kanałem Mosińskim. Całość 

dorzecza położona jest na terenie województwa wielkopolskiego, w obrębie gmin: Śrem, 

Brodnica, Mosina. O jakości wód Kanału Szymanowskiego decydują: spływy z pól, stopień 

zanieczyszczenia wody przerzucanej z rzeki Warty i punktowe zrzuty ścieków. Większość 

ścieków bytowych w omawianej zlewni kierowana jest do oczyszczalni mechaniczno-

biologicznych w Manieczkach i Brodnicy. Istnieją jednak nie skanalizowane fragmenty 

zlewni, a odprowadzane z nich ścieki oddziałują negatywnie na stan czystości wód tego 

niedużego cieku. Zlewnia ma charakter rolniczy, a pobierana z kanału woda 

wykorzystywana jest do deszczowania pól w Manieczkach i okolicy, a także do zasilania 

stawów rybnych w Manieczkach i Grzybnie. 

Kopla jest prawobrzeżnym dopływem Warty, uchodzącym do niej w pobliżu 

południowej granicy miasta Poznania. Głównym dopływem Kopli jest wspomniana wyżej 

rzeka Kamionka, przepływająca Rynną Kórnicko-Zaniemyską przez 18-kilometrowy ciąg 

jezior (od Jeziora Raczyńskiego przez Łękno, Małe Jeziory, Wielkie Jeziory, Bnińskie, 

Kórnickie, Skrzynki Duże i Skrzynki Małe).Największe źródło zanieczyszczeń rzeki Kopli 

stanowią punktowe zrzuty ścieków z oczyszczalni zlokalizowanych w Kostrzyniu, 

Czerlejnie, Nagradowicach i Borówcu. 

Struga Średzka płynie w gminie Kórnik i jest niewielkim ciekiem, przypominającym 

raczej rów melioracyjny niż naturalny ciek. Okresowo wylewa ona na przyległe łąki, 

a w upalne lata zupełnie wysycha. W dolinie Strugi Średzkiej, koło Szczodrzykowa 

i Kromolic, przegrodzono koryto strugi trzema zastawkami spiętrzającymi wodę. Celem 

tego działania było utworzenie niewielkich zbiorników wodnych, z których można czerpać 

wodę do nawodnień okolicznych pól. Zbiegi tego typu wpisują się również w działania 

związane z małą retencją. Podtopienie doliny tej nie wielkiej rzeki zaowocowało 
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powstaniem płytkich i rozległych rozlewisk, które przyciągnęły w krótkim czasie dużą 

liczbę ptaków. 

Kanał Tesiny-Orkowo oraz Kanał Radzewice przepływają przez teren nadleśnictwa Babki, 

są kanałami melioracji podstawowej. 

Spośród blisko 25 jezior położonych w Mikroregionie WPN 10 to zbiorniki leżące 

bezpośrednio w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego, nie bez przyczyny 

zwanego krainą jezior. Zdecydowanym liderem pod względem liczby jezior jest z gmina 

Stęszew, w której zlokalizowane są zarówno zbiorniki ściśle chronione, jak i akweny 

atrakcyjne pod względem rekreacyjnym i wypoczynkowym. Niestety o wiele skromniej 

wypada na tym tle gmina Brodnica czy Puszczykowo.7 

1.2.4.2 Wody podziemne 

Drugim elementem struktury zasobów wodnych są wody podziemne. Warunki 

hydrogeologiczne w obrębie Poznańskiego Dorzecza Warty związane są z położeniem na 

pograniczu trzech elewacyjnych systemów geohydraulicznych, ukształtowanych w obrębie 

wysoczyzn morenowych: poznańskiej, gnieźnieńskiej i leszczyńskiej. Ograniczenie tych 

systemów stanowią pradoliny: Warszawsko-Berlińska i Toruńsko-Eberswaldzka, a także 

przełomowy odcinek Warty między Mosiną i Obornikami. Głównymi kolektorami wód 

podziemnych są struktury wodonośne wieku czwartorzędowego oraz serie piaszczyste 

wieku trzeciorzędowego. Wśród struktur czwartorzędowych największe znaczenie mają 

Pradolina Warszawsko- Berlińska – Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 150 (GZWP nr 

150),Wielkopolska Dolina Kopalna (GZWP nr 144) tworzące wspólnie tzw. basen mosiński 

oraz Kopalna Dolina Samy (GZWP 145). Wielkopolska dolina kopalna z racji swojego 

położenia i korzystnych parametrów eksploatacyjnych stanowi zasadniczy poziom wód 

wgłębnych czwartorzędu Wielkopolski środkowej i jest głównym źródłem zaopatrzenia 

w wodę aglomeracji poznańskiej. Poziom wodonośny doliny tworzą różnoziarniste piaski 

                                                        
7
 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 

Narodowego 
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i żwiry związane z osadami rzecznymi interglacjału mazowieckiego i z fluwioglacjałami 

zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego. Miąższość warstwy wynosi 

przeciętnie 30 m, a zasilana jest na drodze przesączania się wód poprzez gliny morenowe 

z nadległych poziomów wodonośnych, przez okna hydrogeologiczne, dopływy boczne 

i lokalnie z poziomów niżej zalegających (Dąbrowski 1990). Prócz wymienionych GZWP 

wydzielono na obszarze Poznańskiego Dorzecza Warty trzy kolejne zbiorniki w piętrze 

czwartorzędowym: zbiornik Lusowo–Niepruszewo, zbiornik Poznań-Biedrusko, zbiornik 

Zlewnia Trojanki. Łącznie powierzchnia wydzielonych zbiorników czwartorzędowych 

wynosi 1407,5 km2, co w stosunku do powierzchni całego dorzecza stanowi 45%. 

Na pozostałej części obszaru nie występują użytkowe poziomy wodonośne w piętrze 

czwartorzędowym lub ich zasięg jest lokalny (Przybyłek i in. 2000). Serie piasków 

trzeciorzędowych tworzące artezyjską nieckę wielkopolską z naporowymi poziomami 

wodonośnymi w osadach oligoceńskich i mioceńskich, odizolowane są od struktur 

czwartorzędowych warstwą iłów poznańskich. Ich miąższość wynosi około 100 m, 

a w obrębie tektonicznego zapadliska tzw. Rowu Poznania wzrasta do 250–300 m. 

Powstały w utworach trzeciorzędowych zbiornik o zprzestrzenia się na całym obszarze 

Poznańskiego Dorzecza Warty. Zasoby odnawialne w zbiornikach piętra 

czwartorzędowego wynoszą 24 818 m3/h, a zasoby piętra trzeciorzędowego wynoszą 

2287 m3/h, co daje łączną zasobność pięter kenozoicznych dla Poznańskiego Dorzecza 

Warty na poziomie 27 105 m3/h. Zasoby dyspozycyjne uwzględniające ograniczenia 

środowiskowe (m.in. zachowanie przepływów nienaruszalnych czy obniżenie zwierciadła 

wody) wynoszą odpowiednio: dla piętra czwartorzędowego 18735 m3/h, a dla piętra 

trzeciorzędowego 2039m3/h. Udział zasobów dyspozycyjnych w zasobach odnawialnych 

piętra czwartorzędowego wszystkich zlewni cząstkowych PDW wynosi 75,56% i wykazuje 

zróżnicowanie od 24,86% (Zlewnia Trojanki) do 88,35% (Kopalna Dolina Samy). W obrębie 

zbiornika trzeciorzędowego zasoby dyspozycyjne stanowią 89,16% zasobów 

odnawialnych. 
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1.2.5 Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne odzwierciedlają następujące elementy klimatu: średnie 

temperatury powietrza w roku (°C), średni opad roczny (mm), średni opad w okresie 

wegetacyjnym (kwiecień - wrzesień), średni kierunek i prędkość wiatru w roku (m/s). 

Stosunki termiczne panujące nad obszarem gminy charakteryzują wartości średnie 

i skrajne temperatury powietrza dla m. Poznania. 

TABELA 12. TEMPERATURY POWIETRZA. WARTOŚCI ŚREDNIE Z LAT 1951 — 1980 W °C DLA M. POZNANIA 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

a -2,2 -1,4 2,1 7,4 12,7 17,0 18,0 17,3 13,4 8,5 3,7 -0,1 8,0 

b 3,8 2,8 6,0 10,3 15,3 19,5 20,8 19,9 16,6 11,7 7,2 3,8 9,5 

c -10,5 -10,8 -1,6 4,9 10,1 14,6 15,3 15,3 11,4 6,5 -0,4 -7,8 6,5 

a - średnia miesięczna temperatura powietrza 

b - najwyższa średnia miesięczna temperatura powietrza 

c - najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza 

Średnia roczna temperatura powietrza na obszarze wynosi 8°C. Średnie miesięczne 

najwyższe temperatury powietrza występują w lipcu, osiągają wartość 20,8°C. Najniższa 

średnia miesięczna temperatura powietrza przypada na styczeń i luty, a wynosi 

odpowiednio -10,5°C (I) i -10,8°C (II). 

TABELA 13. ABSOLUTNE TEMPERATURY MAKSYMALNE I MINIMALNE POWIETRZA DLA M. POZNANIA ZA 

LATA 1931 - 1980 W °C 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

temperatury maksymalne 

11,2 14,3 24,0 29,9 33,3 34,7 38,2 37,0 34,6 27,9 19,9 15,0 38,2 

1959 1974 1968 1968 1950 1935 1959 1943 1975 1966 1968 1961 1959 

temperatury minimalne 

-26,4 -28,0 -21,4 -7,4 -3,0 0,5 3,8 3,2 -1,7 -6,4 -15,2 -24,9 -28,0 

1963 1956 1965 1968 1953 1966 1956 1973 1970 1949 1965 1969 1956 
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Najwyższe wartości temperatury wystąpiły w Poznaniu w 1959 r. w lipcu (38,2°C). 

Wskaźnik minimalnej temperatury powietrza najniższą wartość osiągnął w Poznaniu 

w 1956 r. w lutym (-28°C). Najniższe temperatury minimalne w zimie wiążą się 

z napływemwychłodzonych mas powietrza kontynentalnego ze wschodu lub północno-

wschodu.Średnie sumy opadów na Nizinie Wielkopolskiej kształtują się od poniżej 500 

mm doponad 600 mm. Gminy mikroregionu WNP położone w środkowej części regionu 

na PojezierzuPoznańskim należą do obszarów ubogich w opady. Na podstawie regionów 

klimatycznych wyróżnionych przez A. Wosia (1997), mikroregion położony jest w regionie 

środkowowielkopolskim. Charakteryzuje go występowanie pogody bardzo cieplej 

i jednocześnie pochmurnej, bez opadu. Dni z taką pogodą średnio w roku jest 38,7. Mniej 

liczne są dni umiarkowanie ciepłe i słoneczne, bez opadu (9,4 oraz dni umiarkowanie 

ciepłe z dużym zachmurzeniem bez opadu (11,6). Bardziej liczne w porównaniu z innymi 

regionami są dni z pogodą przymrozkową, bardzo chłodną, dużym zachmurzeniem 

i opadem (średnio w roku 11,8). Występuje tu częstsze niż na terenach przyległych 

pojawianie się dni z pogodą umiarkowanie mroźną równocześnie pochmurną bez opadu. 

Na przedmiotowym występuje szereg rynien lodowcowych  o kierunku przebiegu 

prostopadłym do przeważających kierunków wiatru w województwie, a zatem 

prostopadle do kierunku południowo - zachodniego, zachodniego i północno - 

zachodniego. Są to obszary o potencjalnie niekorzystnych warunkach bioklimatycznych 

podatne na powstawanie zastoisk chłodnego powietrza.8 

1.2.6 Obszary chronione 

 W gminach mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego występują liczne 

obszary i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. Oprócz niewątpliwych zalet 

należy również podkreślić, że ze względu na ograniczenia jakie z nich wynikają, stanowią 

one istotną barierę rozwoju. 

                                                        
8
 Katarzyna Fagiewicz Zasoby wodne aglomeracji poznańskiej i problematyka ich ochrony [w] Zasoby 

przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej  
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RYCINA 10. OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ RYSUNEK DO PRZERYSOWANIA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GDOŚ 

1.2.6.1 Wielkopolski Park Narodowy wraz z otuliną 

Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, 

z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996 roku nowe rozporządzenie 

Rady Ministrów w sprawie WPN zmienia jego powierzchnię na 7584 ha oraz tworzy wokół 

Parku strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 

14840 ha. Z Parku zostają wyłączone tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa. 

Wielkopolski Park Narodowy leży ok. 15 km na południe od Poznania i posiada z tym 

miastem bardzo dogodne połączenia autobusowe i kolejowe (trasa Poznań - Wrocław), 

a poprzez Poznań, dzięki licznym pociągom pospiesznym - z Warszawą. W Parku 

utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one 

rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska 
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roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe 

i 1 głaz narzutowy. 

Ukształtowanie terenów Parku jest ściśle związane z działalnością lądolodu, 

głównie w okresie 70 - 10 tysięcy lat temu (tzw. zlodowacenie bałtyckie). Wówczas to 

wwyniku zróżnicowanych procesów geomorfologicznych wytworzyły się dzisiejsze formy 

krajobrazu. Największą powierzchnię zajmuje wysoczyzna morenowa zbudowana z glin, 

piasków i żwirów zwałowych, a jej najwyższe wzniesienie - Osowa Góra wynosi 132 m 

n.p.m. Obszar wysoczyzny rozcinają wyżłobione przez lądolód bruzdy, tzw. rynny. 

W rynnach tych znajdują się liczne jeziora: Łódzko-Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie, 

Rosnowskie, Chomęcickie, Budzyńskie, Jarosławieckie, Kociołek, Skrzynka, Lipno, 

Wielkowiejskie i Trzcielińskie. Za najpiękniejsze uchodzi ozdobione dwoma wyspami 

Jezioro Góreckie. W południowej części Parku obszar wysoczyzny graniczy z Pradoliną 

Warszawsko-Berlińską, którą wyrzeźbiły niegdyś wody topniejącego lodowca (przebiega 

tędy Kanał Mosiński). W części wschodniej od wysoczyzny odcina się Przełomowa Dolina 

Warty.  Do innych form terenowych należą owalne w zarysie pagórki - kemy oraz 

przypominające nasypy kolejowe wzniesienia - ozy. Na terenie Parku znajduje się część 

najdłuższego w Polsce Ozu Bukowsko - Mosińskiego (37 km długości). Pamiątkę minionej 

epoki stanowią także głazy narzutowe. Największy z nich tzw. Głaz Leśników, został objęty 

ochroną jako pomnik przyrody. Przykłady innych głazów narzutowych z najbliższej okolicy 

Wielkopolskiego Parku Narodowego zgromadzono w ogródku petrograficznym 

utworzonym przy Muzeum WPN w Jeziorach. Stanowią one reprezentację narzutniaków 

przytransportowanych przez lądolód około 18 tysięcy lat temu na teren środkowej 

Wielkopolski z terenów dzisiejszej Szwecji oraz dna Bałtyku.  

Fauna Wielkopolskiego Parku Narodowego charakteryzuje się bogactwem 

gatunków należących do rozmaitych grup systematycznych. Dominują tu gatunki 

środkowoeuropejskie i eurosyberyjskie. Najbogatsza jest fauna bezkręgowców, wśród 

których najliczniej reprezentowane są owady - ponad 3 tys. gatunków[6]. Lasy obfitują 

w chrząszcze. Są wśród nich gatunki chronione takie jak jelonek rogacz, kozioróg dębosz, 

ale także pospolite, uszkadzające drzewa m.in. sosnę - cetyniec większy, cetyniec 
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mniejszy, przypłaszczek granatek oraz drwalnik paskowany. Miejsce suche i ciepłe 

zasiedlają owady prostoskrzydłe, takie jak pasikonik zielony czy świerszcz polny 

oraz błonkoskrzydłe, do których należą m.in. mrówka rudnica. Na obszarze Parku 

występuje ponad 40 gatunków ssaków. Z owadożernych spotykamy tu m.in. ryjówki, 

nasze najmniejsze ssaki. Żyją tu również rozmaite gatunki nietoperzy i gryzoni. 

Z drapieżników zamieszkują m.in. kuna leśna, borsuk, lis. Gady są reprezentowane przez 

jaszczurkę zwinkę i żyworodną, padalca, zaskrońca i gniewosza [5]. Rozległe lasy stanowią 

ostoję dla licznych jeleni, saren i dzików. Ptaki w Parku reprezentowane są przez 227 

gatunków lęgowych i przelotnych. Z rzadko spotykanych wymienić należy kraskę, 

zimorodka[4] i dzięcioła czarnego. Z drapieżnych można zauważyć wśród lasów i łąk kanię 

czarną, w pobliżu pól myszołowa zwyczajnego, a przy bagnach błotniaka stawowego. Na 

jeziorach często widuje się kaczkę krzyżówkę, cyrankę, cyraneczkę oraz perkoza 

dwuczubego. Od 2005 roku na Wyspie Zamkowej obserwowane są również kormorany. 

Ostatnie obserwacje donoszą o obecności około 200 osobników (2009 r.). 

1.2.6.2 Rogaliński Park Krajobrazowy 

Został powołany przez Wojewodę Poznańskiego rozporządzeniem nr 4/97 z dnia 26 

czerwca 1997 roku, w celu ochrony i zachowania nadwarciańskich rozlewisk oraz 

właściwego gospodarowania zasobami przyrody na tych terenach. Park o powierzchni 

12.750 ha położony jest na terenie gmin: Mosina, Brodnica, Śrem i Kórnik. Na terenie 

parku znajdują się takie dwa rezerwaty przyrody: „Krajkowo” i „Goździk Siny w Grzybnie”. 

Chroniony obszar należy do najbardziej interesujących zabytków przyrody w Polsce. 

Rozciąga się wzdłuż tarasy zalewowej doliny Warty z licznymi jej starorzeczami 

i zastoiskami. Znany jest przede wszystkim z licznego występowania starych okazałych 

dębów – żywych pomników przyrody. Jest to największe w Europie naturalne skupisko tak 

licznej grupy starych okazów tych drzew, które są pozostałością dawnych łęgów. Funkcją 

wiodącą Rogalińskiego Parku Krajobrazowego jest ochrona i odnowa przyrody, a funkcja 

podporządkowaną jest rekreacja o charakterze krajoznawczym.  
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Całą środkową część obszaru Rogalińskiego PK zajmuje przełomowy odcinek rzeki 

Warty, nazywany Kotliną Śremską lub Basenem Mosińsko-Śremskim, wraz z częścią Doliny 

Środkowej Obry. Obie te jednostki należą do Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. 

Przełomowy, południkowy odcinek rzeki Warty tworzy przejście między wspomnianą 

pradoliną a Pradoliną Warty-Noteci. Wzdłuż rzeki Warty, mniej więcej na szerokości około 

2 km, występuje terasa zalewowa, a reszta obszaru na wschód, w kierunku na Żabno, 

Nowinki i Mosinę, położona jest nieco wyżej, tworząc poziomy terasowe z licznymi 

formami wydmowymi i nieckami deflacyjnymi. Od strony północno-wschodniej: Babek, 

Głuszyny, Rogalina-Polesia, Rogalinka, Hub Rogalińskich leży płat wysoczyzny morenowej 

płaskiej i falistej rozdzielony między Głuszyną i wsią Kamionki a Sasinowem i Mieczewem 

poziomem zwydmionego sandru. Dalej na wschód występuje kolejny płat wysoczyzny 

morenowej płaskiej i falistej okolic Radzewic i Radzewa oddzielony od poprzednio 

wymienionej powierzchni szerokim na 1,5 km obniżeniem dolinnym. Od strony 

południowo-zachodniej na linii Kolonia Żabno–Ludwikowo–Góra–Śrem występuje płat 

wysoczyzny morenowej płaskiej i falistej z nałożoną na niego formą ozową. 

Na terenie parków krajobrazowych ustawodawca pozostawia nieco większą swobodę, 

jeśli chodzi o gospodarowanie przestrzenią w ich obrębie. Zakazuje się tu przede 

wszystkim: 

1) realizowania przedsięwzięć, które w rozumieniu Ustawy 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 mogą znacząco 

oddziaływać na środowisko; 

2) usuwania lub niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych lub też 

porastających brzegi cieków i zbiorników wodnych, jeśli działanie to nie jest podyktowane 

wymaganiami ochrony przeciwpowodziowej, utrzymania odpowiedniego stanu budowli 

wodnych; 

3) wydobywania złóż kopalin a także innego rodzaju prac ziemnych, które mają trwały 

wpływ na przestrzeń; 
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4) wprowadzania zmian w reżimie rzek oraz potoków oraz zasypywania, likwidowania 

i innych deformacji istniejących zbiorników wodnych lub starorzeczy, jeśli nie mają one na 

celu ochrony przyrody czy też nie są zgodne ze zrównoważoną gospodarką rolną, leśną, 

wodną lub rybacką; 

5) w odległości do 100 m od linii brzegowej rzek oraz zbiorników wodnych sytuowania 

obiektów budowlanych, z wyjątkiem tych służących turystyce wodnej a także gospodarce 

rybackiej lub wodnej, w przypadku wybrzeży klifowych szerokość pasa objętego tym 

zakazem zwiększa się do 200 m i obejmuje także pas techniczny brzegu morskiego. 

Występują tu także pewne obostrzenia, co do sposobu hodowli zwierząt czy 

odprowadzania gnojowicy. 

1.2.6.3 Obszary chronionego krajobrazu 

− Obszar chronionego krajobrazu – Dolina rzeki Wirynki 

Ustanowiony uchwałą Rady Gminy Komorniki z dnia 1 czerwca 1998 roku, w sprawie 

objęcia ochroną krajobrazową terenów doliny rzeki Wirynki. Ochk obejmuje tereny 

wyróżniające się krajobrazowo, o cennych wartościach przyrodniczych położone w dolinie 

rzeki Wirynki w obrębie wsi Wiry i Komorniki. Obszar ten charakteryzuje się dużą 

różnorodnością przyrodniczą. W ogóle całe tereny doliny rzeki Wirynki na odcinku 

Komorniki-Łęczyca cechuje wyjątkowa różnorodność roślinności, zarówno w wymiarze 

fizjonomicznym jak i siedliskowym, a także wysoki stopień mozaikowatości 

w przestrzennym układzie zbiorowisk. Bogata liczba ścieżek ekologicznych sprzyja 

bytowaniu bogatej florze reprezentującej różne formy życiowe i grupy ekologiczne. 

− Obszar chronionego krajobrazu jeziora Niepruszewskiego 

Obejmuje obszar (obręby wsi Zborowo i Więckowice) wokół jeziora Niepruszewskiego 

o powierzchni 242 ha, położone na granicy z gminą Buk. Utworzony uchwała Rady Gminy 

Dopiewo w 2001 roku. Jezioro jest płytkie, jego średnia głębokość wynosi 3,1 m, 

a maksymalna 5,2 m. Roślinność wodna jeziora jest silnie rozwinięta wzdłuż całej linii 

brzegowej, z wyjątkiem plaż przy wsiach Niepruszewo i Zborowo. Jezioro jest zasilane 
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przez 3 rowy melioracji wodnej szczegółowej. Odpływ z jeziora następuje poprzez rzekę 

Samicę Stęszewską. 

1.2.6.5 Obszary Natura 2000 

Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony wybranych 

elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma 

zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać - dawać merytoryczne podstawy do 

zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega on na wybraniu 

(według określonych kryteriów) a następnie skutecznym ochronieniu określonych 

obszarów. Podstawę do wybierania i chronienia obszarów zaliczanych do systemu Natura 

2000 stanowią dwie istniejące wcześniej, dyrektywy europejskie (tj. akty prawne wiążące 

rządy państw Unii): tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Habitatowa.  

Zgodnie z tekstem Dyrektywy Siedliskowej UE, NATURA 2000 to spójna Europejska Sieć 

Ekologiczna obejmująca: 

− specjalne obszary ochrony (SOO) tworzone dla ochrony:- siedlisk naturalnych,- 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 

− obszary specjalnej ochrony (OSO) tworzone w ramach Dyrektywy Ptasiej dla 

ochrony siedlisk ptaków. 

W ramach ochrony siedlisk środkowa część mikroregionu została objęta ochroną 

w ramach obszaru PLH300010 „Ostoja Wielkopolska”, a południowo-wschodnia – 

w ramach obszaru PLH300012 „Rogalińska Dolina Warty”. Specjalną ochroną ptaków 

objęto, w ramach obszaru PLB300017 „Ostoja Rogalińska” tereny środkowej oraz  

południo-zachodniej części mikroregionu a także fragment na północnym zachodzie 

obszaru opracowania. 

1.2.6.6 Obszar Natura 2000 PLH300010 „Ostoja Wielkopolska” 

 Ostoja Wielkopolska położona jest na Nizinie Wielkopolskiej i zajmuje faliste 

i pagórkowate tereny na lewym brzegu Warty. Teren ten charakteryzuje się 
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typowymkrajobrazem polodowcowym. Znajduje się tu cześć najdłuższego w Polsce ozu 

Bukowo-Mosińskiego o długości 374 km oraz wydmy, rynny, liczne głazy narzutowe i 12 

jezior polodowcowych (m.in. Budzyńskie, Góreckie, Skrzynka, Kociołek). Prawie wszystkie 

jeziora w ostoi są bogatymi w substancje mineralne jeziorami eutroficznymi. Jedynym 

jeziorem dystroficznym jest jez. Skrzynka. Na terenie ostoi znajdują się także łąki, 

z których do najpiękniejszych należą łąki trzęślicowe i pełnikowe. W północno-zachodniej 

części obszaru, w okolicy jeziora Wielkomiejskiego znajduje się cenny kompleks łąkowo-

torfowiskowy na kredzie jeziornej z roślinnością kalcyfilna. Większą cześć terenu obszaru 

porastają las Przeważaja drzewostany sosnowe (70%) z domieszka dębu, świerka, brzozy, 

grabu i lipy. Obszar w większości położony na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego 

(7 584 ha; 1957).9 

1.2.6.7 PLH300012 „Rogalińska Dolina Warty” 

Obszar obejmuje fragment pradoliny Warty na południe od Poznania, z unikalnym 

krajobrazem, gdzie rzeka meandrując utworzyła na terasie zalewowej liczne starorzecza 

i zastoiska. Otaczają je łąki i bagna. W dolinie zachowały się płaty lasów łęgowych (w tym 

zagrożonych w skali kraju łęgów wierzbowych i topolowych), a na wyższych terasach 

kompleksy grądów. Większą część obszaru (47,7%) pokrywają lasy, duży jest też udział 

gruntów ornych (ok. 25%) oraz łąk i pastwisk (ok. 23%). Charakterystyczną cechą obszaru 

jest grupa kilkuset okazałych starych dębów, występujących na odcinku Rogalinek - 

Rogalin; najstarsze liczą kilkaset lat, wśród nich rosnące w parku w Rogalinie: "Lech" (609 

lat, obwód 910 cm), "Czech" (523 lata, 742 cm) i "Rus" (496 lat, 672 cm) - Pacyniak (1992). 

W obszarze nagromadzone są liczne, dobrze zachowane i silnie zróżnicowane starorzecza, 

łąki, łęgi i inne typyroślinności związane z działalnością rzeki Warty. Stwierdzono 

występowanie 16 siedlisk przyrodniczych zzałącznika I dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym 

trzech priorytetowych (6120, 91E0 i 91I0). Spośród nichnajwiększy udział mają różnego 

typu lasy łęgowe (ponad 40% łącznej powierzchni wszystkich siedlisk), świeżełąki (prawie 

25%), starorzecza (ok. 16,5%) oraz kwaśne dąbrowy (ok. 11%) – Rosadziński (2010). 

                                                        
9
 www.gdos.gov.pl 
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Obszar doniedawna obejmował największe skupisko dębów szypułkowych w Europie, 

znajdujące się w dolinie Wartypomiędzy Rogalinkiem a Rogalinem (Pacyniak 

1992).Stwierdzono ponadto występowanie 15 gatunków z załącznika II dyrektywy Rady 

92/43/EWG, w tym jednegopriorytetowego – pachnicydębowej. W obszarze występuje 

także 11 gatunków roślin z krajowej "czerwonej listy". 

2. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I 

PLANISTYCZNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU TRANSPORTU 

2.1 Analiza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa jest dokumentem, który 

wypełnia pośredni poziom planistyczny, między Koncepcją Polityki Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju a Studiami Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego poszczególnych gmin. Jest to opracowanie, w którym wyrażone są 

podstawowe priorytety planistyczne dla kształtowania rozwoju przestrzennego 

województwa, przede wszystkim w aspektach: ochrony przyrody, transportu 

i infrastruktury oraz rozwoju osadnictwa. Realizacja przyjętych na szczeblu wojewódzkim 

założeń z zakresu rozwoju przestrzennego regionu następuje na szczeblu samorządu 

gminnego, poprzez ich przyjęcie w lokalnych dokumentach planistycznych, a także 

poprzez lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

Generalne cele rozwoju i zasady zagospodarowania przestrzennego województwa 

zostały określone w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz w strategiach sektorowych 

przyjętych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa jest spójny ze Strategią, przenosząc i wzbogacając kierunki 

rozwoju województwa o aspekty ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. 

Wg zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, „rozwój 

korytarzy komunikacyjnych ma na celu sprostanie współczesnym tendencjom na rynku 
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transportowym, takim jak rozwój transportu kontenerowego, rozwój transportu 

w systemie droga – droga, transportu multimodalnego, żeglugi bliskiego zasięgu, a przede 

wszystkim uwzględnienie konieczności współdziałania wszystkich gałęzi transportu.” 

Z czterech głównych korytarzy europejskich, zdefiniowanych przez Paneuropejską 

Konferencję Transportową, przebiegających przez Polskę, obszar województwa 

wielkopolskiego przecinają dwa:  

• Korytarz II Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa, w którym przebiegają: 

autostrada A2 (E30), łącząca granicę państwa w Świecku przez Poznań, Łódź, 

Warszawę ze wschodnią granicą Polski (przebiega m.in. przez tereny następujących 

gmin Mikroregionu WPN: Dopiewo, Komorniki oraz Kórnik), linia kolejowa nr 3 (E20) 

Berlin – Poznań – Warszawa – Moskwa (przebiega m.in. przez tereny następujących 

gmin Mikroregionu WPN: Dopiewo, Komorniki oraz Stęszew), a także planowana linia 

kolejowa dużych prędkości (do 300 km/h) Poznań – Berlin;  

• Korytarz VIa Poznań – Grudziądz, który jest odgałęzieniem VI korytarza 

transportowego Gdańsk – Katowice – Żylina (Słowacja). Wypełnienie tego korytarza 

stanowi droga ekspresowa S5 (E261) z Grudziądza (połączenie z autostradą A1) przez 

Bydgoszcz, Poznań, Leszno do Wrocławia (połączenie z autostradową obwodnicą 

Wrocławia A8, autostradą A4 Zgorzelec – Korczowa i z trasą ekspresową S8 / E67). 

Niezależnie od europejskich korytarzy komunikacyjnych, w Unii Europejskiej (UE) 

wskazano sieć transportową objętą programem pomocowym TEN–T (TransEuropean 

Network for Transport), której zadaniem jest zwiększenie efektywności współdziałania w 

zakresie rozwoju transportu. Podstawowymi elementami tej sieci są połączenia 

o międzynarodowym znaczeniu, w ramach korytarzy paneuropejskich, w których 

przebiega komunikacja o podwyższonych parametrach technicznych wraz z węzłami 

transportowymi. 

Na obszarze Wielkopolski sieć ta, obejmująca autostrady, drogi ekspresowe i inne 

połączenia istotne dla przewozów w państwach należących do UE, obejmuje następujące 
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(istniejące i planowane) połączenia10 (z których trzy przebiegają m.in. przez obszary gmin 

Mikroregionu WPN; wyróżniono je pogrubioną czcionką):  

- autostrada A2 (Berlin) Świecko – Poznań – Łódź – Warszawa – Kukuryki (Moskwa), 

- droga ekspresowa S5 na odcinku Poznań – Gniezno – autostrada A1 (Grudziądz),  

- droga ekspresowa S8 Wrocław – Kępno – Sieradz – autostrada A1 (Łódź),  

- linia kolejowa nr 3 (Berlin) Kunowice – Poznań – Warszawa Zachodnia (Moskwa),  

- linia kolejowa nr 353 na odcinku Poznań – Gniezno – Inowrocław,  

- linia kolejowa nr 271 Poznań – Leszno – Rawicz – Wrocław,  

- linia kolejowa nr 351 na odcinku Poznań – Szczecin,  

- Port Lotniczy Poznań – Ławica. 

 W Planie wskazano potrzebę weryfikacji sieci TEN-T na obszarze Wielkopolski, 

przyjmując jednocześnie nowy korytarz na odcinku Poznań – Wrocław, jako kontynuację 

obowiązującego korytarza Grudziądz – Bydgoszcz – Poznań. Przebiega on m.in. przez 

obszar gmin Mikroregionu WPN: Dopiewo, Komorniki i Stęszew (planowana trasa S5). 

Ponadto założono rozszerzenie sieci o korytarz Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Toruń, 

który połączy północno-zachodnie rejony kraju z istniejącymi korytarzami środkowej 

i wschodniej Polski, a także o nowy korytarz Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Kępno 

– Katowice, który przebiega przez trzy strategiczne regiony kraju i ma powiązanie 

z wymienionymi już korytarzami (planowana droga ekspresowa S11, realizowana 

dotychczas fragmentarycznie w różnych rejonach kraju, głównie jako obwodnice 

miejscowości, np. zachodnia obwodnica Poznania, przebiegająca m.in. przez gminę 

Dopiewo). 

W obrębie gmin Mikroregionu WPN znajdują się odcinki tras określonych w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego jako sieć połączeń 

komunikacyjnych I stopnia, o kluczowym znaczeniu krajowym oraz II stopnia, o znaczeniu 

regionalnym i ponadlokalnym. Do pierwszej grupy zaliczono odcinki dróg: A2, S5, S11, 

DK32, DW307, DW431, planowaną drogę krajową łączącą autostradę i drogę ekspresową 

S11 (na terenie gmin Kórnik i Kleszczewo), magistralne linie kolejowe nr: 3 i 271 oraz 

                                                        
10

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2010 r. 
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pierwszorzędną linię kolejową nr 272 (Poznań Główny – Kluczbork). Do drugiej grupy 

zaliczono odcinki dróg krajowych nr: DK5 i DK11, które po wybudowaniu tras 

ekspresowych S5 i S11 ulegną zmianie klasyfikacji, odcinki dróg wojewódzkich: DW307, 

DW310, DW430, DW431, DW432, DW434, a także drugorzędną linię kolejową nr 357 

(Sulechów – Luboń). 

2.2 Wielkopolska 2020 - Zaktualizowana strategia rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku. 

Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie spójności sieci drogowej.  

Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez następujące kierunki działań 

Budowa spójnego systemu dróg rowerowych i infrastruktury im towarzyszącej. 

8. Potencjalne obszary współpracy międzyregionalnej - Produkty i szlaki turystyczne, 

w tym Ścieżki rowerowe. 

Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej - Oś strategiczna 2. Infrastruktura i organizacja 

transportu – program strategiczny: 2.4. Infrastruktura i ruch rowerowy. 

2.3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 „WRPO 

2014+’’”. 

„WRPO 2014+” opisując sytuację wyjściową województwa wielkopolskiego 

w zakresie polityki energetycznej stwierdza, iż w regionie występuje „niewystarczająca 

liczba i jakość systemów sterowania ruchem i informacji, systemów integracji różnych 

rodzajów transportu, centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, parkingów park & ride, 

przyczyniających się do zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery”.  

W Priorytecie Inwestycyjnym 4e „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających. 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|51 

Należy nadmienić, że również w Priorytecie Inwestycyjnym 6d „Ochrona 

i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie 

usług ekosystemowych, także poprzez program >Natura 2000< i zieloną infrastrukturę” 

wśród opisu typów i przykładów przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem 

wymienia się „ścieżki rowerowe, szlaki, czy ścieżki dydaktyczne”. Należy jednak pamiętać, 

że powyższe zadania mogą być jedynie elementem szerszego projektu ochrony przyrody. 

Wynika to m.in. z enumeratywnego wyliczenia wskaźników projektu jak i wskaźników 

rezultatów. Wśród potencjalnych beneficjentów wsparcia w Priorytecie Inwestycyjnym 6d 

wymienia się „podmioty posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe 

jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia”. W świetle założeń PI 6d realizacja dróg alternatywnego 

transportu odbywać się może tylko w bardzo ograniczonym zakresie – na obszarach 

objętych ochroną przyrody, i tylko w sytuacji gdy realizacja infrastruktury ruchu pieszego 

i rowerowego wiązać się będzie ze „wsparciem edukacji ekologicznej” 

lub „z podnoszeniem standardu bazy technicznej i wyposażeniem obszarów chronionych”. 

2.4 Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym 

2.4.1 SUiKZP gmin Mikroregionu WPN 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej 

Studium lub SUiKZP) jest rodzajem deklaracji i zobowiązania się Rady Gminy 

do konsekwentnej realizacji przyjętej polityki przestrzennej, a tym samym do popierania 

i promowania wszystkich działań zgodnych z tą polityką11. 

2.4.2 Gmina Dopiewo 

Jednym ze strategicznych celów rozwoju gminy Dopiewo określonych w Studium, 

obok m.in. osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, jest 

usprawnienie komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, 

                                                        
11

 SUiKZP Gminy Dopiewo (2013) 
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Stan istniejącego zagospodarowania obszaru gminy w zakresie komunikacji 

przedstawiono w tomie „Uwarunkowania”. W zakresie powiązań zewnętrznych, przez 

obszar gminy Dopiewo równoleżnikowo przebiega „Autostrada Wolności” relacji Świecko 

– Poznań – Łódź – Warszawa – Terespol (A2 / E30), w ciągu której – również w granicach 

opisywanej gminy – znajduje się punkt poboru opłat (PPO) „Gołuski”, a także dwustronne 

miejsce obsługi podróżnych (MOP) o funkcji wypoczynkowej (kategorii I): „Dopiewiec” 

i „Konarzewo”. Autostrada A2 objęta jest Umową Europejską o Głównych Drogach Ruchu 

Międzynarodowego, a także ujęta jest w sieci dróg, po których mogą odbywać się 

przewozy towarów niebezpiecznych. Południkowo natomiast przez gminę Dopiewo 

przebiega trasa ekspresowa S11, stanowiąca zachodnią obwodnicę Poznania (ZOP).  

Ponadlokalny charakter połączeń, jakie realizują obydwie trasy oraz ich klasa 

techniczna wyklucza możliwość bezpośredniej obsługi przyległego otoczenia. Dlatego też 

z obszaru gminy Dopiewo nie ma bezpośredniego wjazdu na „Autostradę Wolności”, 

a jedynie poprzez trasę ekspresową S11. Dostęp z terenu gminy do ww. tras szybkiego 

ruchu zapewniają skrzyżowania dwupoziomowe oraz drogi zbiorcze i lokalne. W obrębie 

granic gminy znajdują się dwa węzły bezkolizyjne w ciągu trasy ekspresowej, 

umożliwiające wjazd na S11: „Poznań Ławica” i „Poznań Dąbrówka”, a także fragment 

węzła łączącego ZOP z autostradą A2 („Poznań Zachód”).  

Przez północną część gminy Dopiewo przebiega, ze wschodu na zachód, droga 

wojewódzka nr 307 (DW307), łącząca Poznań, Buk, Opalenicę i Bukowiec. Należy ona do 

sieci dróg wojewódzkich o kluczowym znaczeniu dla obsługi komunikacyjnej 

województwa i obszaru metropolitalnego. DW307 przejmuje ruch z dróg powiatowych, 

pełniąc jednocześnie funkcję łącznika zapewniającego główne powiązania drogowe, 

natomiast poprzez bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą ekspresową S11 (węzeł „Poznań 

Ławica”) wprowadza ruch lokalny na pozostałe drogi, będące elementami sieci krajowej 

(A2, S5, S11, DK92). 

Przez teren gminy przebiega również 13 dróg powiatowych, które wyszczególniono 

w poniższej tabeli.  
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TABELA 14. DROGI POWIATOWE W GMINIE DOPIEWO 

1. 
Dopiewo – Dopiewiec – Palędzie – Dąbrówka – Skórzewo – granica 
miasta Poznań – (Poznań) 

Nr 2401P 

2. 
Dopiewo – Trzcielin – Stęszew (ul. 28 Grudnia, Powstańców Wlkp., 
Wojska Polskiego) 

Nr 2402P 

3. Więckowice – Fiałkowo – Dopiewo Nr 2403P 

4. 
Przeźmierowo (ul. Rynkowa) – Wysogotowo (ul. Skórzewska) – granica 
miasta Poznań (Poznań) 

Nr 2405P 

5. Trzcielin – Konarzewo – Chomęcice – Rosnowo – Szreniawa Nr 2412P 

6. Skrzynki – Podłoziny – Dopiewo Nr 2413P 

7. Dopiewo – Konarzewo Nr 2414P 

8. Dopiewiec – Konarzewo  Nr 2415P 

9. Gołuski – Plewiska Nr 2416P 

10. Lusowo – Batorowo – Zakrzewo – Dąbrówka Nr 2417P 

11. Rybojedzko – Tomice – Lisówki – Trzcielin Nr 2457P 

12. Tarnowo Podgórne – Jankowice – Lusówko – Rozalin – Więckowice Nr 2392P 

13. Palędzie – Gołuski – Głuchowo – Komorniki Nr 2391P 

Źródło: SUiKZP Gminy Dopiewo (2013) 

 Układ obsługujący gminę Dopiewo w zakresie komunikacji kołowej stanowią drogi 

gminne. Ważniejsze z nich to: 

- Konarzewo – Dopiewo, 

- Konarzewo – Palędzie, 

- Konarzewo – Gołuski, 

- Konarzewo – Stęszew, 

- Dopiewiec – Zakrzewo, 

- Fiałkowo – Zborowo, 

- Skórzewo – Batorowo, 

- Skórzewo – Dąbrowa. 

 Zgodnie z dokumentami wyższego szczebla, nawiązując jednocześnie do planów 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w Studium gminy Dopiewo 

(tom „Kierunki”) przewidziano korytarz pod przedłużenie trasy ekspresowej (ZOP) od 

węzła „Poznań Zachód” w kierunku południowym (planowana droga S5 / E261 Poznań – 

Wrocław), której przebieg ustalono wzdłuż wschodniej granicy gminy. Docelowo, 

południowa część obszaru gminy Dopiewo uzyska połączenie z autostradą A2 poprzez 

trasę ekspresową S5 (planowany węzeł „Konarzewo”). W związku z budową tego węzła, 
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zaplanowano także realizację obwodnicy wsi Chomęcice w ciągu drogi powiatowej 

Szreniawa – Chomęcice – Konarzewo (nr 2412P). 

Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót na odcinku trasy S5, 

pomiędzy węzłem „Poznań Zachód” a Wronczynem. W październiku 2014 roku poznański 

oddział GDDKiA zaprosił 20 potencjalnych wykonawców, którzy zakwalifikowali się do 

drugiego etapu postepowania przetargowego, do składania ofert cenowych. Podpisanie 

umowy z wybranym wykonawcą planowane jest do końca I kwartału 2015 roku12. 

 Ze względu na kluczowe znaczenie drogi wojewódzkiej nr 307, w Studium gminy 

Dopiewo założono potrzebę jej rozbudowy do dwóch jezdni w kierunku zachodnim od 

bezkolizyjnego skrzyżowania z trasą S11 (na odcinku od węzła na S11 „Poznań Ławica” do 

skrzyżowania ulic Bukowska / Polska / Bułgarska w Poznaniu DW307 została przebudowa 

w latach 2009-2011 do przekroju poprzecznego 2x2). Docelowo bezpośrednią obsługę 

terenów przyległych do drogi wojewódzkiej przejmą drogi zbiorcze i lokalne, poprzez 

następujące skrzyżowania i włączenia na terenie gminy Dopiewo: 

- skrzyżowanie w ciągu drogi Drwęsa – Więckowice, 

- skrzyżowanie w ciągu drogi Drwęsa – Więckowice wieś, 

- skrzyżowanie w ciągu drogi Więckowice – Tarnowo Podgórne, 

- skrzyżowanie w ciągu planowanej drogi na obszarze wsi Więckowice, 

- skrzyżowanie w ciągu drogi Zakrzewo – Lusówko, 

- węzeł „Poznań Zachód” (w SUiKZP określany jako węzeł „Zakrzewo”), 

- skrzyżowanie w ciągu ulicy Szkolnej w Dąbrowie, 

- skrzyżowanie w ciągu ulicy Batorowskiej w Dąbrowie, 

- skrzyżowanie w ciągu projektowanej drogi w Dąbrowie. 

 Obsługę komunikacyjną terenów przyległych do dróg powiatowych (zgodnie 

z zapisami Studium) należy zapewnić poprzez drogi gminne i drogi wewnętrzne. Należy 

dążyć do włączania projektowanych lub modernizowanych dróg do sieci dróg 

powiatowych pod kątem prostym lub zbliżonym do kata prostego. Docelowa realizacja 

                                                        
12

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16633/20-wykonawcow-zaproszonych-do-skladania-ofert-cenowych-na-
budowe-S5-odc-Poznan-A2-Gluchowo-Wronczyn(dostęp: 24.01.2015 r.) 
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dróg powiatowych na obszarze gminy Dopiewo winna uwzględnić planowaną w Studium 

klasę tych dróg: 

- 2391P Palędzie – Komorniki - klasa zbiorcza, 

- 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice - klasa zbiorcza, 

- 2401P Dopiewo – Poznań - klasa główna, 

- 2402P Dopiewo – Stęszew - klasa główna, 

- 2403P Więckowice – Dopiewo - klasa zbiorcza, 

- 2412P Trzcielin – Szreniawa - klasa zbiorcza, 

- 2413P Skrzynki – Dopiewo - klasa zbiorcza, 

- 2414P Dopiewo – Konarzewo - klasa zbiorcza, 

- 2415P Dopiewiec – Konarzewo - klasa zbiorcza, 

- 2416P Gołuski – Plewiska - klasa zbiorcza, 

- 2417P Lusowo – Dąbrówka - klasa zbiorcza, 

- 2457P Rybojedzko – Trzcielin - klasa zbiorcza. 

 Ponadto założono przeklasyfikowanie do kategorii dróg gminnych następujących 

dróg powiatowych:  

- nr 2421P na odcinku Konarzewo – droga nr 2413P, 

- odcinki dróg nr 2416P i nr 2391P we wsi Gołuski.     

Zgodnie z planami rozwoju przestrzennego, sieć dróg gminnych uzupełnia 

planowana droga o charakterze zbierająco-rozprowadzającym ruch drogowy na 

północnym obszarze gminy Dopiewo. Zaplanowano drogę klasy zbiorczej 

o dwujezdniowym przekroju poprzecznym (2x2). Projektowana droga, wraz z odcinkami 

istniejących dróg, docelowo ma stanowić ciąg komunikacyjny łączący wsie: Więckowice, 

Dopiewo, Gołuski i Dąbrowa. Nowe połączenie drogowe zapewni również komunikację 

z gminami ościennymi. 

W Studium zapisano następujące projektowane drogi klasy głównej i klasy 

zbiorczej: 
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• Nr 1 – droga klasy zbiorczej z Palędzia przez Dopiewiec do Dopiewa, obsługująca 

tereny przewidziane pod zainwestowanie pomiędzy linią kolejową nr 3 a lasem oraz 

jej kontynuacja, jako droga klasy głównej z Palędzia do Poznania; 

• Nr 2 – droga klasy zbiorczej prowadzona po północnej stronie linii kolejowej nr 3 

z Dopiewca do drogi Nr 1; 

• Nr 3 – droga klasy zbiorczej prowadzona równolegle do autostrady, po północnej 

stronie; 

• Nr 4 – droga klasy zbiorczej, stanowiąca odgałęzienie od drogi powiatowej nr 2416P 

w kierunku północnym, przecinająca linię kolejową nr 3 (docelowo zakłada się 

przejazd w dwóch poziomach), następnie prowadząca przez Skórzewo i Dąbrowę do 

drogi wojewódzkiej nr 307; 

• Nr 5 – droga klasy zbiorczej prowadzona po południowej stronie autostrady; 

• Nr 6 – droga klasy zbiorczej z Zakrzewa (włączenie do drogi powiatowej nr 2417P), 

przechodząca wiaduktem nad trasą S11 i łącząca się z ulicą Wiejską w Dąbrowie; 

• Nr 7 – droga klasy zbiorczej odchodząca od drogi powiatowej nr 2417P w Dąbrówce, 

przechodząca wiaduktem nad trasą S11, prowadząca w kierunku wschodnim – do 

przecięcia granicy z gminą Tarnowo Podgórne; 

• Nr 8 – droga klasy zbiorczej w Konarzewie; 

• Nr 9 – droga klasy zbiorczej łącząca Gołuski z Konarzewem, prowadzona poprzez 

istniejący wiadukt nad autostradą A2; 

• Nr 10 – korekta przebiegu drogi zbiorczej w zachodniej części Konarzewa. 

Na etapie opracowywania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego, w Studium dopuszczono możliwość wprowadzania korekt przebiegu tras 

komunikacyjnych oraz wyznaczanie nowych przebiegów i odcinków dróg, pod warunkiem 

zapewnienia wymaganych powiązań i minimalnych parametrów technicznych. 

Ponadto w Studium gminy Dopiewo zapisano, że „każdy plan miejscowy oraz inne 

opracowania projektowe, architektoniczne i komunikacyjne w obszarze gminy winny 

ustosunkować się do problemu ruchu rowerowego i jego infrastruktury, 

z uwzględnieniem segregacji ruchu rowerowego od pieszego.” Dla dróg wojewódzkich 
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i powiatowych za obowiązującą przyjęto dostępność określoną w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.13 

 W zakresie komunikacji kolejowej, przez teren gminy Dopiewo przebiega jedna 

z najważniejszych w Polsce linii magistralnych PKP PLK S.A. nr 3, objęta Umową 

europejską o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), a także Umową 

europejską o transporcie kombinowanym (AGTC). Łączy zachodnią granicę państwa 

(Kunowice) ze wschodnią (Terespol), poprzez m.in. Poznań i Warszawę, i umożliwia 

międzynarodowe połączenia kolejowe na trasie Berlin – Moskwa. 

 W 2000 roku została przeprowadzona (również na obszarze gminy Dopiewo) 

modernizacja tej linii w podstawowym zakresie, przystosowująca ją do prowadzenia ruchu 

kolejowego z prędkością maksymalną 160 km/h. Skrzyżowanie drogi szynowej nr 3 (E20) 

z trasami szybkiego ruchu kołowego (A2 i S11), ze względu na wysoką klasę obu rodzajów 

tras, jest realizowane bezkolizyjnie (przejazdy dwupoziomowe). 

W związku z barierą przestrzenną, jaką stanowią szybkie, wydzielone trasy 

komunikacyjne, w Studium gminy Dopiewo wskazano miejsca przejść podziemnych pod 

linią kolejową nr 3 (E20), które winny umożliwiać prowadzenie ruchu zarówno pieszo-

rowerowego jak również samochodów osobowych.  

Nawiązując z kolei do pomysłu władz województwa wielkopolskiego, połączenia 

transportem szynowym dworca Poznań Główny z lotniskiem na Ławicy (poprzez szlak 

kolejowy Poznań – Szczecin z rozjazdem w okolicy stacji kolejowej Poznań Wola), 

w Studium gminy Dopiewo zapisano, że w nowych planach miejscowych należy rozważyć 

możliwość wytyczenia trasy kolejowej z Zakrzewa do Poznania Ławicy, wraz z możliwością 

realizacji parkingu buforowego dla mieszkańców gminy chcących skorzystać z dojazdu do 

Poznania koleją aglomeracyjną oraz dla mieszkańców zachodniej Wielkopolski 

i zachodniej Polski chcących skorzystać z portu lotniczego Poznań Ławica. 

 W zakresie komunikacji zbiorowej, w Studium założono możliwość obsługi 

mieszkańców gminy Dopiewo zarówno liniami autobusowymi, jak również kolejowymi.  

                                                        
13

 SUiKZP Gminy Dopiewo (2013) 
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 W zakresie ruchu rowerowego natomiast, w Studium gminy Dopiewo wyznaczono 

drogi rowerowe nawiązujące do Pierścienia Rowerowego dookoła miasta Poznania. Są to: 

- regionalna droga rowerowa relacji gmina Tarnowo Podgórne – Więckowice – Zborowo – 

Podłoziny – gmina Stęszew; 

- ważniejsze lokalne drogi rowerowe: 

• Zborowo – Więckowice – Pokrzywnica – Zakrzewo – Skórzewo – Poznań; 

• Dąbrówka – Palędzie; 

• Pokrzywnica – Sierosław. 

Ponadto w Studium wprowadzono projektowaną drogę rowerową łączącą las 

z jeziorem Niepruszewskim, wzdłuż istniejącej sieci drogowej. Na terenie całej gminy 

dopuszczono lokalizację nowych dróg rowerowych, a każdy plan miejscowy (oraz inne 

opracowania projektowe, architektoniczne i komunikacyjne tworzone w obszarze gminy 

Dopiewo) „winny ustosunkować się do problemu ruchu rowerowego i jego infrastruktury, 

z uwzględnieniem segregacji ruchu rowerowego od pieszego”14. 

2.4.3 Gmina Komorniki 

Dotychczasowe główne funkcje gminy, tj. rolnictwo i leśnictwo, tracą na znaczeniu 

na rzecz mieszkalnictwa, działalności gospodarczej oraz komunikacji i transportu. Obecnie 

podstawowymi funkcjami gminy Komorniki, wg Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (2010) są: 

- mieszkalnictwo, 

- działalność gospodarcza, 

- komunikacja i transport, 

- rolnictwo i gospodarka leśna, 

- ochrona przyrody, 

- rekreacja i wypoczynek, 

- infrastruktura techniczna. 
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 SUiKZP Gminy Dopiewo (2013) 
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Z preferowanego w Studium rozwoju pierwszoplanowej funkcji mieszkaniowej we 

wszystkich jednostkach osadniczych gminy, wynika potrzeba zapewnienia adekwatnej do 

prognozowanych potrzeb obsługi komunikacyjnej tych terenów. 

Powierzchnia ogólna wyznaczonych dotychczas terenów mieszkaniowych (łącznie 

z aktualną zmianą Studium – 2010 r.) wynosi 1085 ha, a największe powierzchnie terenów 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe zostały wyznaczone w miejscowościach: 

Komorniki (195 ha), Szreniawa-Rosnowo (185 ha) oraz Plewiska (175 ha). Zgodnie 

z przeprowadzoną w Studium analizą potencjalnych terenów mieszkaniowych, docelowa 

chłonność tych obszarów wynosi około 45 tys. osób. 

 

TABELA 15. PROGNOZOWANA CHŁONNOŚĆ TERENÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE KOMORNIKI 

Lp. 
Nazwa wsi 
sołeckiej 

Powierzchnia ogólna wyznaczonych 
dotychczas terenów 

mieszkaniowych w ha 

Przewidywana chłonność terenów 
mieszkaniowych w osobach wg zmiany 

studium 

2005 r. 2010 r. 

1. Komorniki 195 6700 9500 

2. Chomęcice 146 2100 5000 

3. Głuchowo 88 900 3000 

4. Łęczyca 28 1100 1600 

5. Plewiska 175 6900 9800 

6. Rosnówko 115 1400 4100 

7. Szreniawa-
Rosnowo 

185 1000 5900 

8. Wiry 153 4000 6100 

 Razem gmina 1085 24100 45000 

Źródło: SUiKZP Gminy Komorniki (2010) 

TABELA 16. ROZWÓJ LUDNOŚCI GMINY KOMORNIKI W LATACH 1990-2020  

Lp. 
Nazwa wsi 
sołeckiej 

Ludność w latach 

Przyrost liczby ludności Prognoza-2020 r. 
wg zmiany 

studium 1990 – 2000 2000 - 2009 

1990 1995 2000 2005 2007 2009 Ogółem 
Średnioro

czne 
Ogółem 

Śrdnior
oczne 

2005 2010 

1. Komorniki 2610 2847 3063 3353 4045 5189 453 45 2126 236 4500 6000 

2. Chomęcice 717 728 771 832 881 936 54 5 165 18 1150 1500 

3. Głuchowo 449 493 524 529 536 595 75 7 71 8 750 1300 

4. Łęczyca 700 693 744 765 809 825 44 4 81 9 900 1200 
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5. Plewiska 2160 2286 2536 4003 4943 5858 376 38 3322 369 4500 7600 

6. Rosnówko 644 701 742 877 932 1027 98 10 285 32 850 1900 

7. 
Szreniawa-
Rosnówko 

651 688 673 673 694 736 22 2 63 7 850 1700 

8. Wiry 2056 2061 2109 2313 2382 2515 53 5 406 45 2500 4000 

 
Razem 
gmina 

99871) 104971) 111621) 134071) 152221) 176811) 1073 107 6519 724 16000 25200 

  100892) 105022) 111242) 139922) 158602)        

1)
dane z Urzędu Gminy 

2)
dane z Urzędu Statystycznego 

Źródło: SUiKZP Gminy Komorniki (2010) 

Dotychczasowe trendy rozwoju demograficznego w latach 1990-2009, a zwłaszcza 

w ostatnich 10 latach, wskazują na wyraźne zdynamizowanie procesów osiedleńczych 

w gminie Komorniki. Świadczy o tym wysoki, wynoszący około 58% przyrost ludności 

w ostatnim siedmioleciu (średniorocznie około 724 osoby). Kluczową rolę w rozwoju 

gminy odgrywa jej położenie w obszarze aglomeracji poznańskiej. Możliwość osiedlenia 

się w pobliżu Poznania przyspieszyła rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie 

gminy Komorniki, które z kolei wymusza rozwój układu drogowego. 

System komunikacyjny na terenie gminy Komorniki tworzą następujące drogi: 

1) autostrada A2 (E30) Świecko – Warszawa, 

2) drogi ekspresowe: S5 węzeł autostradowy „Poznań Zachód” – Wrocław i S11 węzeł 

„Poznań Zachód” – Piła, 

3) droga krajowa nr 5 Wrocław – Poznań (klasa GP – droga główna ruchu 

przyspieszonego), 

4) droga wojewódzka nr 430 Poznań – Mosina, 

5) drogi powiatowe: 

a) droga nr 2387P Poznań – Komorniki, 

b) droga nr 2388P Komorniki – Rosnówko, 

c) droga nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, 

d) droga nr 2390P Komorniki – Łęczyca, 

e) droga nr 2391P Palędzie – Komorniki, 
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f) droga nr 2412P Trzcielin – Szreniawa, 

g) droga nr 2416P Gołuski – Plewiska, 

h) droga nr 2495P Komorniki – Puszczykowo, 

6) drogi gminne; 

oraz linie kolejowe: 

1) nr 003 (E20) Warszawa – Berlin, 

2) nr 271 (E59) Wrocław – Poznań, 

3) nr 357 Poznań – Wolsztyn. 

Transport kolejowy posiada dla gminy Komorniki znikome znaczenie, ponieważ na 

terenie gminy znajduje się tylko jedna stacja w Szreniawie oraz po jednym przystanku 

osobowym w Wirach i Plewiskach. 

Dla obszarów przyległych do pasa drogowego autostrady, w przypadku 

przeznaczenia ich na cele inwestycyjne, w Studium wskazano konieczność opracowania 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Wprowadzono również zakaz 

lokalizowania inwestycji z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi w strefach oddziaływania 

autostrady, określonych w raporcie oddziaływania autostrady na środowisko. Drogi 

wewnętrzne, zrealizowane w ramach budowy autostrady, o parametrach 

odpowiadających drogom publicznym, zaleca się w Studium włączyć do gminnego układu 

komunikacyjnego w zakresie, w jakim drogi te obsługują tereny przyległe do pasa 

drogowego autostrady. Ponadto, dla terenów przylegających do autostrady, 

wprowadzono zakaz umieszczania reklam wzdłuż pasa autostrady, które mogą rozpraszać 

uwagę kierowców i wpływać na obniżenie bezpieczeństwa ruchu na autostradzie, zgodnie 

z wymogami Umowy Europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego. Dojazd 

do autostrady A2 możliwy jest przez istniejące węzły drogowe. 

Podobnie jak w Studium gminy Dopiewo, zgodnie z dokumentami wyższego 

szczebla, wzdłuż zachodniej granicy gminy Komorniki planuje się budowę kolejnego 

odcinka Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu drogi ekspresowej S5 (E261), pomiędzy 

węzłem autostradowym „Poznań Zachód” a Wronczynem.Dzięki tej inwestycji ruch 

tranzytowy zostanie przeniesiony z istniejącej drogi krajowej nr 5 (DK5), przebiegającej 
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przez środek wielu miejscowości, m.in. Komornik i Stęszewa, na nowoczesną trasę 

szybkiego ruchu, połączoną z obwodnicą Poznania. Dzięki temu odciążeniu ulegnie układ 

dróg lokalnych w miejscowościach leżących wzdłuż DK5, a także zlikwidowane zostaną 

zatory na drodze głównej w kierunku Poznania, powstające często w okresach nasilonej 

kongestii drogowej. 

W planach miejscowych na terenach sąsiadujących z drogami ekspresowymi 

należy uwzględnić: strefę uciążliwości drogi dla stałych użytkowników przyległych 

obszarów, zagrożenie dla upraw, budowli oraz narażenie na degradację stałych 

komponentów środowiska naturalnego. 

W Studium gminy Komorniki ustalono, że obsługa komunikacyjna terenów 

położonych przy DK5 jest możliwa wyłącznie przez układ dróg gminnych i serwisowych 

z włączeniem do dróg krajowych na istniejących skrzyżowaniach, natomiast włączenie do 

dróg ekspresowych S5 i S11 nastąpi poprzez projektowane węzły dwupoziomowe. 

W planach miejscowych opracowywanych dla terenów wsi Łęczyca, w związku 

z przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 430, m.in. należy15: 

1) z uwagi na istniejące natężenie ruchu, rozpatrzyć możliwość rozbudowy drogi do 

dwóch jezdni z ograniczoną dostępnością, przy przyjęciu docelowych parametrów 

technicznych właściwych dla dróg klasy G, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

2) pozostawić teren wolny od zabudowy, uwzględniając rezerwacje terenu na rozbudowę 

drogi, zgodnie z parametrami dla docelowej klasy drogi głównej określonymi 

w przepisach odrębnych; 

3) ograniczać dostępność do drogi nr 430 dróg dojazdowych; postuluje się włączanie ulic 

i dróg mających połączenie z drogą nr 430 poprzez skrzyżowania z segregacją ruchu 

oraz zamykanie pozostałych ulic i dróg placami do zawracania; 

4) ograniczyć dostępność terenów położonych bezpośrednio przy drodze do istniejących 

zjazdów, wprowadzając zakaz budowy nowych zjazdów z drogi nr 430. 

Dla dróg powiatowych w Studium gminy Komorniki zachowuje się następujący układ: 
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1) droga nr 2387P Poznań – Komorniki o przebiegu: Poznań – granica powiatu – Plewiska 

– Komorniki i docelowej klasie drogi głównej G; 

2) droga nr 2390P Komorniki – Łęczyca o przebiegu: Komorniki (ulice: Nizinna 

i Komornicka, od DK5) – Wiry (ul. Komornicka) – Łęczyca (ul. Łęczycka od DW430) 

i docelowej klasie drogi zbiorczej Z; 

3) droga nr 2391P Palędzie – Komorniki o przebiegu: Komorniki (ul. Polna od DK5) – 

Głuchowo (ulice: Parkowa i Polna) – Gołuski – Palędzie i docelowej klasie drogi zbiorczej Z; 

4) droga nr 2412P Trzcielin – Szreniawa o przebiegu: Szreniawa (od DK5) – Rosnowo – 

Chomęcice – Konarzewo – Trzcielin i docelowej klasie drogi zbiorczej Z; 

5) droga nr 2388P Komorniki – Rosnówko o przebiegu: Komorniki – Rosnowo – 

Walerianowo – Rosnówko i docelowej klasie drogi lokalnej L; 

6) droga nr 2389P Głuchowo – Chomęcice o przebiegu: Głuchowo – Chomęcice 

i docelowej klasie drogi zbiorczej Z; 

7) droga nr 2416P Gołuski – Plewiska o przebiegu: Gołuski – Plewiska (ul. Szkolna) 

i docelowej klasie drogi zbiorczej Z; 

8) droga nr 2495P Komorniki – Puszczykowo o przebiegu: Komorniki – Jeziory – 

Puszczykowo (ul. Dworcowa) i docelowej klasie drogi lokalnej L. 

Docelowo, w planach miejscowych dotyczących dróg powiatowych zaleca się: 

1) przeznaczanie wzdłuż istniejących pasów drogowych terenów niezbędnych na cele 

budowy, przebudowy i remontu dróg; 

2) zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do dróg powiatowych przede 

wszystkim poprzez drogi gminne lub drogi wewnętrzne włączające się do dróg 

powiatowych, przy zachowaniu zgodnych z przepisami odrębnymi odległości pomiędzy 

skrzyżowaniami; 

3) ograniczenie do minimum ilości zjazdów bezpośrednich na drogę powiatowa: 

dopuszcza się je jedynie w przypadku zabudowy plombowej lub braku możliwości 

wydzielenia drogi gminnej lub wewnętrznej; 
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4) projektowanie w miarę możliwości włączeń nowej drogi gminnej lub wewnętrznej do 

drogi powiatowej pod katem prostym lub zbliżonym do prostego lub w nawiązaniu do 

geometrii istniejących skrzyżowań; 

5) zapewnianie w obrębie skrzyżowań i zjazdów wolnych od przeszkód pól widoczności, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) wskazanie terenów na pobudowanie wzdłuż dróg powiatowych chodników, 

w miejscach występowania zabudowy i obiektów generujących wzmożony ruch pieszy; 

7) zapewnienie wymaganych przepisami odrębnymi minimalnych odległości sytuowania 

obiektów od krawędzi jezdni drogi powiatowej. 

Dla dróg gminnych wprowadzono w Studium następujące ustalenia: 

1) planuje się docelową modernizację dróg polegającą na wyposażeniu ich (w miejscach 

natężonego ruchu pieszego) w chodniki i ścieżki rowerowe oraz budowę nawierzchni 

na drogach nieutwardzonych; 

2) planuje się budowę nowej drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr 3 (E20); 

3) w przypadku budowy dróg publicznych jako obejść miejscowości w ciągu dróg 

powiatowych należy przyjmować parametry jak dla dróg klasy zbiorczej, ponieważ 

drogi te mogą zostać uznane jako powiatowe; 

4) docelowo, w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego zaleca się: 

a) przyjmowanie parametrów dla dróg gminnych zgodnie z przepisami odrębnymi jak 

dla dróg klasy lokalnej (L), dojazdowej (D) lub wyjątkowo klasy zbiorczej (Z) 

w zależności od potrzeb lokalnych, przy czym dla dróg o jednej jezdni: 

- klasy zbiorczej szerokość w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza 

niż 20 m, 

- klasy lokalnej 15 m na terenie niezabudowanym i 12 m na terenie zabudowanym, 

- klasy dojazdowej 15 m na terenie niezabudowanym i 10 m na terenie 

zabudowanym; 

b) zapewnianie w obrębie skrzyżowań dróg wolnych od przeszkód pola widoczności, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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c) przy lokalizacji zjazdów z drogi powiatowej należy uwzględnić zapewnienie 

wymaganego pola widoczności oraz prawidłowe odwodnienie korpusu drogi; 

d) zapewnianie w obszarach zabudowy mieszkaniowej ciągów komunikacji pieszej; 

e) wyznaczanie, w miarę potrzeb, ścieżek rowerowych, sytuowanych wzdłuż drogi, 

ale poza pasem drogowym; w liniach rozgraniczających ścieżek rowerowych 

można przewidzieć lokalizowanie infrastruktury technicznej; 

f) przy wyznaczaniu w planach miejscowych terenów pod drogi publiczne należy 

kierować się zasadą takiego wytyczania dróg, aby maksymalnie ograniczyć 

pozostawanie części działek nienadających się do wykorzystania zgodnie z ich 

przeznaczeniem lub o znacznie utrudnionej możliwości korzystania, ze względu na 

ich obszar lub kształt granic. 
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TABELA 17. WYKAZ DRÓG GMINNYCH 

Lp. Przebieg 
Długość 

drogi 
Numer 
drogi 

Nazwa ulicy, którą stanowi droga gminna 

1. Rosnówko – 
Chomęcice – Gołuski 

4,520 326000 P Polna 

2. Rosnówko – 
Chomęcice 

2,455 326001 P Rosnowiecka 

3. Chomęcice – 
Wypalanki- Glinki 

1,925 326002 P Stęszewska 

4. 
Plewiska – Głuchowo  5,460 326003 P 

Grunwaldzka – (Plewiska) 
Poznańska – (Gluchowo) 

5. Wiry - Komorniki – 
Plewiska 

6,850 326004 P 
Wirowska – (Wiry, Komorniki) 
Kolejowa – (Komorniki, Plewiska) 

6. Rosnówko – 
Jarosławiec 

3,075 326005 P Jarosławiecka 

7. Rosnówko – Trzebaw 0,500 326006 P Dworcowa 

8. Głuchowo – Palędzie 0,975 326007 P - 

9. Komorniki 2,105 326008 P Poprzeczna, Fabianowska 

10. 
Szreniawa 0,980 326009 P 

Droga dojazdowa do muzeum i ul. 
Dworcowej 

11. Łęczyca – Kątnik 1,800 326010 P - 

12. Wiry – Luboń 1,500 326011 P Poznańska 

13. Wiry – Luboń 1,050 326012 P Laskowska 

14. Wiry – Luboń 0,700 326013 P Żabikowska 

15. Komorniki – Luboń 1,450 327002 P Żabikowska 

16. 
Komorniki 1,390 - 

Młyńska – uchwała RG nr XII/75/2003 z dn. 
08-09-2003 

17. 
Komorniki 0,200 - 

Borówkowa – uchwała RG LV325/06 z dn. 
29-09-2006 

18. 
Plewiska 0,490 - 

Ul. Mokra (13 działek – wg uchwały RG nr 
II/10/2006 z dn. 14-12-2006) 

19. Plewiska 0,16 - Zakładowa 

20. Walerianowo 0,240 - - 

21. Plewiska 1,542 - Skryta 

22. Plewiska 0,601 - Stawna 

23. Plewiska 0,346 - Ogrodowa 

24. Plewiska 0,186 - Niecała 

25. Plewiska 1,727 - Fabianowska 

26. Plewiska 0,596 - Pasterska 

27. Komorniki 0,274 - Topolowa 

28. Komorniki 0,115 - Wierzbowa 

Źródło: Urząd Gminy Komorniki (2015) 

 Dla tras kolejowych w Studium gminy Komorniki uwzględniono modernizacje linii 

nr 3 (E20) oraz linii nr 271 (E59) do prędkości 160 km/h (docelowo 200 km/h), a także linii 

nr 357 (Wolsztyn – Luboń) do prędkości podróżnej pociągów osobowych do 100 km/h. 
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 W planach miejscowych dla infrastruktury kolejowej nie należy naruszać 

istniejących granic terenów grupy PKP, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

każdą korektę granic należy uprzednio uzgodnić z właściwym administratorem terenów 

kolejowych.     

2.4.4 Gmina Stęszew 

Jak wynika z analizy stanu istniejącego zagospodarowania, zawartej w Studium 

(dział „Uwarunkowania”), na obszarze gminy Stęszew znajduje się ponad 200 km dróg 

publicznych, w tym drogi gminne – ponad 107 km, drogi powiatowe – około 48 km, drogi 

wojewódzkie – ponad 32 km (odcinki DW306 i DW431) oraz drogi krajowe – niespełna 

25 km (odcinki DK5 i DK32).16 Sieć dróg powiatowych stanowią: 

- 2402P Dopiewo-Stęszew – 1,110 km, 

- 2413P Dopiewo-Skrzynki – 1,610 km, 

- 2495P Puszczykowo-Komorniki – 3,240 km, 

- 2450P Strykowo-Rybojedzko – 7,445 km, 

- 2451P Strykowo-Modrze – 3,375 km, 

- 2452P Modrze-Piotrowo – 2,630 km, 

- 2453P Piotrowo-Drożdżyce – 1,680 km, 

- 2454P Modrze-Maksymilianowo – 4,560 km, 

- 2455P Tomice-Piekary – 4,035 km, 

- 2456P Skrzynki-Bielawy – 8,505 km, 

- 2457P Rybojedzko-Trzcielin – 2,421 km, 

- 2459P Zemsko-Piekary – 0,860 km, 

- 2498P Kubaczyn-Piekary – 0,710 km, 

- 2458P Buk-Piekary – 2,090 km, 

- 2500P Skrzynki-Buk – 0,945 km, 

- 2501P Stęszew – ul. Kościańska, ul. Rynek, ul. Poznańska – 2,769 km 
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Drogi na terenie gminy są w zadawalającym stanie technicznym i zapewniają dobrą 

obsługę mieszkańców. Największym problemem z zakresu komunikacji jest brak trasy 

ekspresowej S5, której fragment został zaprojektowany na terenie gminy Stęszew 

i stanowić ma obwodnicę miasta Stęszew, dzięki czemu ruch tranzytowy zostanie 

wyprowadzony poza obszar zabudowany. 

Transport publiczny w gminie Stęszew jest realizowany głównie autobusami spółki 

PKS z Leszna, których kursy łączą miejscowości na terenie gminy z Poznaniem, Kościanem, 

Lesznem i Wschową. W zakresie komunikacji kolejowej, przewozy na terenie gminy 

realizują dwie spółki samorządu województwa: Przewozy Regionalne oraz Koleje 

Wielkopolskie, w ofercie których znajdują się połączenia między: Stęszewem, Strykowem 

i Trzebawiem a Poznaniem, Wolsztynem i Grodziskiem Wielkopolskim, a także między 

Skrzynkami a Poznaniem, Zbąszynkiem i Nowym Tomyślem. Przez teren gminy przebiega 

międzynarodowy szlak kolejowy nr 3 (E20) łączący stację Warszawa Zachodnia z Berlinem 

oraz linia o znaczeniu wojewódzkim ze stacjami w miejscowościach: Trzebaw – Rosnówko, 

Stęszew i Strykowo. 

Jedną z zasad kształtowania polityki przestrzennej gminy Stęszew, przyjętych 

w Studium, jest „zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację systemu 

komunikacji drogowej.”17 Przede wszystkim zapisano, że na etapie sporządzania planów 

miejscowych należy wyznaczać dodatkowe drogi zapewniające dojazd do terenów 

przeznaczonych pod zagospodarowanie. W celu usprawnienia komunikacji na terenie 

gminy, założono modernizację dróg gminnych, natomiast w związku z planowanym 

rozwojem funkcji turystycznej za konieczne uznano także zwiększenie liczby miejsc 

postojowych. 

W Studium gminy Stęszew dość szczegółowo określono wytyczne dla dróg 

poszczególnych kategorii. W kierunkach rozwoju gminy wskazano drogi następujących 

klas technicznych: 

· KD-S – drogi publiczne klasy ekspresowej, do której zaliczono projektowaną trasę S5, 

· KD-GP – drogi publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego, do której zaliczono drogi krajowe, 
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· KD-G – drogi publiczne klasy głównej, do której zaliczono drogi wojewódzkie, 

· KD-Z – drogi publiczne klasy zbiorczej, do której zaliczono drogi powiatowe, 

· KD-L – drogi publiczne klasy lokalnej, do której zaliczono ważniejsze drogi gminne. 

 Drogi w ciągu dróg krajowych powinny mieć parametry dróg klasy GP, 

o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 30 m, w ciągu dróg wojewódzkich – 

klasy G, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 25 m, natomiast w ciągu dróg 

powiatowych – klasy Z, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 20 m. 

W miejscach, gdzie istniejące zagospodarowanie terenu nie pozwala na poszerzenie drogi 

dopuszczalne jest zachowanie dotychczasowej jej szerokości. Drogi krajowe i wojewódzkie 

powinny posiadać pas zieleni oraz pobocze i ścieżkę rowerową, a na terenach 

zabudowanych co najmniej jednostronny chodnik. Na drogach krajowych niezbędne jest 

utwardzenie pobocza, zrealizowanie zatok postojowych oraz przystankowych. W Studium 

zalecono również, aby obszary nowej zabudowy były obsługiwane z dróg niższych klas, 

a ewentualne bezpośrednie zjazdy na drogę krajową lub wojewódzką mogą być 

realizowane wyłącznie w przypadku braku innej możliwości dostępu do drogi publicznej, 

na podstawie przepisów odrębnych. Ponadto, w związku z zaprojektowanym przebiegiem 

trasy ekspresowej S5 przez obszar gminy Stęszew, która powinna mieć szerokość w liniach 

rozgraniczających minimum 40 m, włączenia do drogi ekspresowej dopuszczono jedynie 

na projektowanych węzłach bezkolizyjnych „Stęszew” oraz „Mosina” koło Wronczyna. 

Po wybudowaniu drogi ekspresowej S5, zastąpiony nią odcinek drogi krajowej nr 5 straci 

kategorię drogi krajowej, w związku z czym zaleca się docelowo obniżenie klasy 

technicznej tego odcinka do kategorii G. 

 Jedną z inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym, zawartą 

w Studium gminy Stęszew, jest właśnie budowa obwodnicy miasta w ciągu DK5 / S5 

(E261), a także przebudowa DK32 do klasy GP, czy modernizacja odcinków dróg 

wojewódzkich.   

 Na obszarze gminy projektuje się także nowy przebieg DW431 na odcinku węzeł 

„Mosina” – Nowe Dymaczewo, dzięki czemu nastąpi wyprowadzenie ruchu 

z miejscowości Będlewo. Po wybudowaniu nowego fragmentu DW431 zaleca się 
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w Studium obniżenie klasy technicznej zastąpionego odcinka drogi wojewódzkiej do 

kategorii L. 

 W Studium dla dróg gminnych zachowano natomiast istniejący ich przebieg oraz 

dopuszczono lokalizację nowych dróg, wg bieżących potrzeb, wynikających z procesu 

zagospodarowania przestrzennego. „Drogi gminne, przynajmniej w części, wymagają 

natychmiastowego utwardzenia, bowiem wiele odcinków posiada jedynie nawierzchnię 

gruntową, żwirową bądź utwardzoną tłuczniem. Wszystkie drogi gminne są zbyt wąskie. 

W miarę możliwości zaleca się stopniową modernizację dróg i poszerzanie do parametrów 

zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Wyznaczone w Studium ważniejsze drogi 

gminne powinny odpowiadać klasie dróg lokalnych L i należy zapewnić im szerokość 

w liniach rozgraniczających 12 m (w terenie niezabudowanym 15 m). W miejscach, gdzie 

istniejące zagospodarowanie terenu nie pozwala na poszerzenie drogi dopuszczalne jest 

zachowanie dotychczasowej szerokości drogi. Wszystkie drogi powinny być wyposażone 

w pobocze, a na terenach zabudowanych co najmniej jednostronny chodnik.”18 

 W Studium gminy Stęszew ustalono realizację przynajmniej minimalnej liczby 

miejsc parkingowych w obrębie różnego typu nieruchomości (Tabela 18). Dodatkowo 

zalecono realizację ogólnodostępnych parkingów, w miejscach występowania obiektów 

użyteczności publicznej i usług. Dopuszczono również lokalizację miejsc postojowych 

w pasach drogowych z zastrzeżeniem, że nie utrudni to ruchu kołowego, pieszego ani 

rowerowego. 

 

TABELA 18. MINIMALNA LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW ZABUDOWY 

Minimum dwa miejsca postojowe na 1 lokal 
mieszkalny 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
zagrodowa, 

Minimum 1 miejsce postojowe na 1 lokal 
mieszkalny 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

10-15 miejsc postojowych na 1000 
m2powierzchni użytkowej budynku  

Usługi nieuciążliwe, składy magazyny, 

5-10 miejsc postojowych na 100 
m

2
powierzchni użytkowej budynku 

Ośrodki zdrowia, obiekty handlowe, 

5-10 miejsc postojowych na jeden obiekt Biblioteki, kluby, domy kultury, stacje paliw, 
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15-30 miejsc postojowych na jeden obiekt Kościoły, cmentarze, 

1-3 miejsc postojowych na każdych 5 
zatrudnionych 

Przemysł i rzemiosło, 

3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc 
konsumpcyjnych 

Obiekty gastronomiczne, 

2 miejsca postojowe na jedno stanowisko 
obsługi pojazdów 

Stacje obsługi pojazdów, 

0,8 miejsca postojowego na pokój gościnny lub 
apartament 

Usługi hotelarskie, w tym agroturystyka, 

1 miejsce postojowe na jeden obiekt Zabudowa rekreacji indywidualnej, 

10-20 miejsc postojowych na 20 zatrudnionych 
i dodatkowe 1 miejsce na każdy oddział 
szkolny/przedszkolny 

Szkoły i przedszkola, 

5-10 miejsc postojowych na każdych 50 
mieszkańców 

Internaty 

Źródło: SUiKZP Gminy Stęszew (2014) 

Nawiązując do tego, iż na terenie gminy Stęszew oznakowanych jest pięć tras 

turystycznych i jedna trasa rowerowa, w Studium wprowadzono zalecenie, aby w dalszym 

ciągu rozwijać istniejące sieci szlaków turystycznych, a przede wszystkim tras 

rowerowych. „Koniecznie należy poprowadzić ścieżki rowerowe wzdłuż dróg 

powiatowych i wojewódzkich aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tras już 

istniejących.”19 

2.4.5 Gmina Puszczykowo 

Ze względu na datę opracowania i przyjęcia Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puszczykowo (1998 rok)20, znaczna część 

informacji dotyczących stanu istniejącego (w tym zagospodarowania komunikacyjnego), 

na podstawie którego przygotowano prognozy na przyszłość, jest już nieaktualna. 

W związku z powyższym przystąpiono do opracowania nowego Studium, którego projekt 

opublikowano na stronach urzędowych Puszczykowa21 we wrześniu 2014 roku. 

                                                        
19 SUiKZP Gminy Stęszew (2014) 
20 Uchwała Nr 255/98/II Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15.06.1998 r. 
21 http://www.puszczykowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3616:projekt-studium-

uwarunkowa-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-
puszczykowa&catid=1:aktualnoci&Itemid=249 
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Układ komunikacyjny gminy stanowią drogi: wojewódzkie, powiatowe oraz 

gminne i wewnętrzne. Do regionalnych korytarzy transportowych, przebiegających przez 

teren gminy Puszczykowo, zalicza się drogi wojewódzkie: DW430 (Poznań – Mosina) oraz 

DW431 (Granowo – Nowe Dymaczewo – Mosina – Kórnik). Największe natężenie ruchu 

występuje na osi północ-południe, w ciągu DW430, która łączy obszar gminy Puszczykowo 

m.in. z autostradą A2 na węźle „Poznań Luboń” oraz centrum regionu – miastem Poznań. 

Z kolei droga wojewódzka nr 431 stanowi połączenie pomiędzy drogami krajowymi 

nr 5 i 11. 

Wg pomiarów przeprowadzonych w 2010 roku średni dobowy ruch na DW430 

wyniósł 17 787 pojazdów22, co stanowiło prawie dwukrotny wzrost w stosunku do roku 

1995, w którym średni dobowy ruch wynosił 9 100 samochodów23. Udział samochodów 

osobowych w ruchu w 2010 roku wyniósł 87% (ponad 15,5 tys.). Z kolei na DW431, 

wg pomiarów z 2010 roku, średni dobowy ruch drogowy jest znacznie niższy i wyniósł 

8 267 pojazdów, z czego 6 400 stanowiły samochody osobowe. 

W projekcie nowego Studium gminy Puszczykowo zapisano, że „system 

komunikacji, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, powinien współtworzyć 

przestrzeń ze swoim otoczeniem przez korzystanie ze stanu istniejącego w sposób 

umożliwiający ciągłość ich użytkowania i zachowania dla przyszłych pokoleń oraz dążyć do 

równoprawności użytkowników ruchu (samochodów, transportu zbiorowego, ruchu 

rowerowego i pieszego), łagodząc konflikty i chroniąc interesy słabszego uczestnika 

ruchu.”24 

W związku z odnotowywanym stałym wzrostem liczby zarejestrowanych 

na terenie gminy pojazdów oraz występującymi na DW430 w godzinach szczytu 

komunikacyjnego zatorami, w Studium planuje się rozbudowę tej drogi do przekroju 2x2 

(po 2 pasy w każdym kierunku) lub wybudowanie alternatywnej ulicy o przebiegu 

południkowym, która przejmie część ruchu z ulicy Wysokiej w Puszczykowie. W Studium 

z 1998 roku planowano także budowę tunelu drogowego pod linią kolejową E59 

                                                        
22 Projekt SUiKZP Gminy Puszczykowo (2014) 
23

 SUiKZP Gminy Puszczykowo (1998) 
24

 Projekt SUiKZP Gminy Puszczykowo (2014) 
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na przedłużeniu ulicy Kosynierów Miłosławskich, w celu bezkolizyjnego połączenia 

wschodniej i zachodniej części gminy. 

Dla parkowania pojazdów planuje się wprowadzić m.in. następujące restrykcje: 

- stanowiska postojowe powinny być lokalizowane na działce obiektu generującego 

potrzeby parkowania i urządzone w sposób nieuciążliwy; dopuszcza się parkowanie 

pojazdów na ulicach układu obsługującego; 

- należy stopniowo ograniczać parkowanie na chodnikach wyłącznie do miejsc 

wyznaczonych (zaleca się trwałe oddzielenie od ciągów pieszych powierzchni 

przeznaczonych dla pojazdów); 

- liczba miejsc postojowych dla kompleksów usługowych oraz ruchu turystyczno-

rekreacyjnego (np. w sąsiedztwie szlaków pieszych czy rowerowych) winna być 

w przedziale między 20 a 50 stanowisk, o nawierzchni przepuszczalnej; 

- wyposażenie parkingów winno obejmować miejsca piknikowe oraz (docelowo) 

sanitariaty, a także wydzielone miejsca dla malej gastronomii, drobnego handlu 

czy wypożyczalni sprzętu sportowego (np. rowerów); 

- dla parkingu przy dworcu kolejowym dopuszcza się do 80 miejsc postojowych; 

- w ramach parkingów należy przewidzieć miejsca dla osób niepełnosprawnych; 

- przy obiektach usługowych oraz produkcyjnych należy także przewidzieć miejsce pod 

parkingi rowerowe; 

- „parkowanie samochodów ciężarowych i autobusów powinno odbywać się w strefach 

zewnętrznych jednostek urbanistycznych”25 – szczegółowe rozwiązania w tym zakresie 

pozostawiono do analizy w ramach odrębnego opracowania (np. w planie miejscowym). 

W zakresie publicznego transportu autobusowego, który z założenia zawartego 

w projekcie nowego Studium stanowi „uzupełnienie powiązań drogowych”26, i który 

obecnie realizowany jest przez komunikacje regionalną i podmiejską, zakłada się jego 

rozwój poprzez poprawę warunków podróżowania oraz integrację z podsystemem 

rowerowym. 
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 Projekt SUiKZP Gminy Puszczykowo (2014) 
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 Projekt SUiKZP Gminy Puszczykowo (2014) 
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W projekcie nowego Studium lokalne połączenia kolejowe uznaje się za atrakcyjną 

alternatywę dla ruchu kołowego. W związku z powyższym pożądanym byłaby restytucja 

osobowego połączenia kolejowego na linii do Osowej Góry, która została zamknięta 

w październiku 1999 roku. Dopuszczono także możliwość uruchomienia na tej linii 

turystycznego ruchu drezynami. Zakłada się także wprowadzenie do obsługi ruchu 

pasażerskiego na tym obszarze lekkiego taboru kolejowego. W projekcie nowego Studium 

gminy Puszczykowo uwzględniono także plany spółki PKP Polskie Linie Kolejowe 

dotyczące modernizacji linii E59 do prędkości maksymalnej 160 km/h (docelowo 

200 km/h), a także założono możliwość realizacji bezkolizyjnego przejścia i przejazdu przez 

tory kolejowe w ciągu ulic: 3 Maja i Kościelnej w Puszczykowie. Zakłada się także 

modernizację m.in. przejazdów kolejowych przy dworcach. 

W zakresie dróg pieszych i rowerowych zakłada się, że „każde komunikacyjne 

opracowanie projektowe powinno ustosunkowywać się do sposobu rozwiązania ruchu 

pieszego i rowerowego (wraz z ich infrastrukturą) z uwzględnieniem segregacji ruchu 

rowerowego od pieszego.”27 Przy każdej nowej inwestycji drogowej należy minimalizować 

potencjalne kolizje na styku ruchu kołowego z pieszym i rowerowym, m.in. poprzez 

realizację elementów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projekcie nowego 

Studium zakłada się także budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych i przejazdu dla 

rowerów pod linią kolejową E59 w ciągu ul. Kościelnej w Puszczykowie. Drogi rowerowe 

należy oznakowywać stosownie do pełnionych przez nie funkcji, tj.: 

- rekreacyjne – w powiązaniu z Wielkopolskim Parkiem Narodowym (stacja Puszczykowo – 

jezioro Jarosławieckie, poprzez ulice: Poznańska, Źródlana, Przecznica i Cicha oraz stacja 

Puszczykówko – jezioro Jarosławieckie, poprzez ulicę Jarosławską); 

- regionalne – wydłużenie trasy rowerowej Poznań – Puszczykówko w kierunku Kórnika; 

- lokalne – ścieżki rowerowe zapewniające obsługę miasta i łączące trasy turystyczne. 
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2.4.6 Gmina Mosina 

 Układ komunikacyjny miasta i gminy tworzą drogi: wojewódzkie (21,6 km), 

powiatowe (65,8 km, w tym utwardzone 60,2 km) oraz drogi gminne (139 km dróg 

zewidencjonowanych oraz około 100 km dróg gminnych wewnętrznych, w tym 

utwardzonych 21,6 km), a także linia kolejowa Poznań – Wrocław (E59). „System 

komunikacji drogowej i drogowe połączenia zewnętrzne gminy, mimo ograniczeń 

geograficzno-przyrodniczych, został właściwie rozwinięty.”28 Gmina powiązana jest 

z aglomeracją poznańską, a także posiada dobre połączenia w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego (linie autobusowe, których organizatorem jest ZTM Poznań, linie 

PKS oraz regionalne połączenia kolejowe). 

Wg podziału modalnego środków transportu w podróżach niepieszych w gminie 

Mosina (2000 rok) samochód stanowił 71% podróży, kolej 18%, natomiast autobus 9% 

(2% inne). Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój motoryzacji, co negatywnie wpływa 

na warunki ruchu na sieci drogowej gminy, zwłaszcza w godzinach szczytu 

komunikacyjnego. 

Dla ruchu kołowego w gminie można wyróżnić czterostopniowy system powiązań 

komunikacyjnych: 

- powiązania krajowe pośrednio poprzez siec dróg wojewódzkich połączonych z drogami 

krajowymi (w tym z autostradą A2), 

- powiązania regionalne bezpośrednie przez drogi wojewódzkie oraz pośrednie przez 

węzeł dróg krajowych w Poznaniu, 

- powiązania lokalne realizowane poprzez sieć dróg powiatowych, których celem jest 

zapewnienie relacji z Poznaniem, 

- obsługa bezpośrednia terenów zabudowy – sieć dróg gminnych. 

Na terenie miasta Mosina układ drogowo-uliczny jest słabo zhierarchizowany, a na 

funkcje ulic klasy G i Z nakładają się funkcje ulic układu obsługującego (np. bezpośrednie 
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zjazdy czy parkowanie), co znacznie ogranicza przepustowość istniejącej sieci drogowej 

oraz negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa ruchu. 

Obszar gminy przecina linia kolejowa E59, na której w chwili obecnej29 

maksymalna prędkość wynosi 100 – 120 km/h oraz linia kolejowa Mosina Pożegowo – 

Osowa Góra (rozwidlenie z linii E59 na granicy gmin Puszczykowo – Mosina), która 

w chwili obecnej jest wyłączona z użytkowania. 

Poważnym ograniczeniem funkcjonalnym istniejącego systemu kolejowego jest 

wykorzystywanie torowisk wspólnie przez pociągi na relacjach lokalnych i dalekobieżnych. 

W przyszłości może to decydować o limitowaniu i niezawodności kursów lokalnych, które 

w rozkładzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. są podporządkowane rozkładom pociągów 

dalekobieżnych. W planach rozwoju infrastruktury kolejowej należy uwzględnić program 

„Tramper”, dedykowany dla obszaru aglomeracji poznańskiej w ramach systemowych 

rozwiązań dla publicznego transportu zbiorowego. Program ten zakłada uruchomienie na 

liniach kolejowych dwusystemowych połączeń, realizowanych za pomocą nowego 

lekkiego taboru, który mógłby kursować zarówno po torach kolejowych jak 

i tramwajowych. Pozwoliłoby to na integrację komunikacji podmiejskiej z poznańskim 

systemem tramwajowym, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby koniecznych przesiadek 

i strat czasu z tym związanych. 

Infrastruktura komunikacyjna (zarówno drogi, linie kolejowe, obiekty mostowe, jak 

również dworce, przystanki czy stacje paliw), zgodnie z definicją zawartą w Studium, jest 

elementem ładu przestrzennego. 

Jak zauważają autorzy Studium Gminy Mosina, „jednym ze skutków szybkiego 

rozwoju gospodarczego następującego w wyniku liberalizacji gospodarki i przekształceń 

ustrojowych jest m.in. ponadprzeciętny rozwój motoryzacji. Szczególnie duże znaczenie 

ma znaczny ilościowy wzrost prywatnych środków lokomocji, jak również ich wysoki, 

realny udział w ruchu.”30 Wzrost liczby pojazdów, oprócz oczywistych korzyści 

gospodarczych, niesie ze sobą także zagrożenia, np.: zatory w ruchu, wzrost zagrożenia 
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bezpieczeństwa ruchu (szczególnie najsłabszych jego uczestników, tj. pieszych 

i rowerzystów) czy zwiększona emisja zanieczyszczeń i hałasu do środowiska. 

Kształt urbanistyczny Mosiny determinowany jest przez układ komunikacyjny, 

w którym główną arterię stanowi droga wojewódzka (DW430). Ważną rolę pełnią również 

drogi powiatowe, natomiast atrakcyjność komunikacyjną Mosiny podnoszą szlaki 

transportowe przede wszystkim do Poznania, ale również do Stęszewa, Śremu i Kórnika. 

W Studium stwierdzono, że istniejąca infrastruktura komunikacyjna nie zaspokaja 

w należyty sposób potrzeb mieszkańców oraz inwestorów. Wskazano, że głównym 

problemem jest niedostateczna przepustowość szlaków komunikacyjnych oraz brak 

miejsc parkingowych szczególnie w centrum Mosiny. Stopień utwardzenia wszystkich dróg 

w gminie Mosina wynosi około 50%, przy czym tylko 21% dróg gminnych posiada twardą 

nawierzchnię. Stan dróg wojewódzkich i powiatowych jest dobry lub zadowalający, 

natomiast drogi gminne wymagają podjęcia działań modernizacyjnych. Należy również 

zapewnić (adekwatną do potrzeb) liczbę miejsc postojowych, zwłaszcza na osiedlach 

mieszkaniowych. 

Ze względu na fakt, że gmina Mosina jest ważnym ogniwem obszaru aglomeracji 

poznańskiej i posiada silne więzi funkcjonalne oraz przestrzenne z Poznaniem i resztą 

obszaru aglomeracji, na sieci transportowej występują duże obciążenia. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że „w zakresie powiązań komunikacyjnych 

największym zainteresowaniem cieszą się relacje zorientowane na kierunek północ 

południe”31, a więc m.in. relacja z i do Poznania.  

Ciągi piesze na obszarach zurbanizowanych funkcjonują głównie na tradycyjnych 

zasadach, tj. w pasie drogowym, obok komunikacji samochodowej. Niewielka liczba 

połączeń dedykowanych wyłącznie pieszym i rowerzystom występuje w strefie centralnej 

miasta Mosina. Szlaki piesze o charakterze turystycznym można podzielić na dwie grupy: 

te związane z Wielkopolskim Parkiem Narodowym oraz te związane z Rogalińskim 

Parkiem Krajobrazowym.  
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W Studium stwierdzono brak spójnej polityki parkingowej na terenie gminy 

Mosina, co stanowi poważne ograniczenie jej rozwoju i prognozuje przyszłe konflikty 

przestrzenne. Dotyczy to zarówno lokalizacji parkingów dla samochodów osobowych jak 

również dla czasowego postoju pojazdów ciężarowych oraz dostawczych.  

Aby choć częściowo zaradzić tym problemom, a także w związku z ograniczoną 

liczbą miejsc postojowych w centrum miasta Mosina wprowadzono strefę ograniczonego 

parkowania. Opłata minimalna (za 25 minut postoju) wynosi 0,50 PLN, 60 minut kosztuje 

1,40 PLN, 120 minut – 3,00 PLN, 180 minut – 4,80 PLN, natomiast każda następna godzina 

kosztuje 1,40 PLN. 

 

 

ZDJĘCIE 1. PARKOMAT STREFY OGRANICZONEGO PARKOWANIA W MOSINIE 

Źródło: fotografia własna (Mosina, 08.03.2015 r.) 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|79 

 Podstawowym zadaniem w zakresie systemów komunikacji, określonych 

w Studium, „jest stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu, 

tj. takiego który sprzyjałby rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i chronił środowisko. 

Zależności zachodzące pomiędzy systemami drogowym, transportu zbiorowego, a także 

pieszo-rowerowym będą oddziaływać na kształtowanie zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców Gminy (wybór środka podróży).”32 Za podstawowe cele w Studium uznano: 

- zniwelowanie uciążliwości wynikających z przebiegu tras tranzytowych przez centrum 

Mosiny,  poprzez wskazanie odcinków obwodnic; 

- stworzenie warunków dla rozwoju transportu zbiorowego, poprzez poszerzenie 

programu infrastruktury na trasach i w węzłach, 

- stworzenie warunków do uruchomienia nowych pól inwestycyjnych, wykorzystanie 

infrastruktury transportowej dla rozwoju funkcji turystycznych, poprzez rozwój systemu 

pieszo-rowerowego. 

Podstawowy układ komunikacyjny gminy Mosina stanowią drogi klasy G (głównej) 

i Z (zbiorczej) o charakterystyce zapisanej w tabeli (Tabela 19). Ważną rolę w obsłudze 

komunikacyjnej Mosiny odgrywa również system ulic klasy L (lokalnej). W Studium 

dopuszczono zarówno wyznaczenie dodatkowych dróg układu podstawowego, jak 

również zmiany w istniejącej klasyfikacji dróg, na podstawie szczegółowych analiz oraz 

w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla 

dróg wojewódzkich planuje się zwiększenie ich przepustowości na odcinkach 

dojazdowych do węzłów autostradowych, zgodnie z potrzebami wzrastającego ruchu 

drogowego, zapewnienie pozostałym drogom wojewódzkim klasy G lub Z, a także 

realizacja obwodnic dla miejscowości położonych na ciągach dróg wojewódzkich (głównie 

miasto Mosina). 

 

TABELA 19. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO GMINY MOSINA 

Symbol Klasa Opis 

01KD-G G Przekrój – 1x2, docelowo – 1x4 (2x2) 
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02KD-G G Przekrój – 1x2 

03.1KD-G G Przekrój – 1x2 

03.2KD-G G Przekrój – 1x2, wariant przebiegu – alternatywa do przebiegu 03.3KD-G 

03.3KD-G G Przekrój – 1x2, wariant przebiegu – alternatywa do przebiegu 03.2KD-G z 
dopuszczeniem korekt 

04KD-G G Przekrój – 1x2 

05KD-G G Przekrój – 1x2 

06KD-Gx/Z Gx/Z Przekrój – 1x2, klasa G do czasu realizacji drogi 08KD-G i drogi 17KD-G; 
docelowo klasa Z 

07KD-Gx/L Gx/L Przekrój – 1x2, klasa G do czasu realizacji drogi 08KD-G; docelowo klasa L 

08KD-G G Droga projektowana, Przekrój – 1x2, dopuszcza się korektę przebiegu 

09KD-Gx/L Gx/L Przekrój – 1x2, klasa G do czasu realizacji drogi 10KD-G; docelowo klasa L 

10KD-G G Droga projektowana, Przekrój – 1x2, dopuszcza się korektę przebiegu 

11KD-G G Przekrój 1x2 

12KD-Gx/L Gx/L Przekrój 1x2, klasa G do czasu realizacji drogi 13.1KD-G i 13.2KD-G lub 
13.3KD-Z; docelowo klasa L 

13.1KD-G G Droga projektowana, Przekrój – 1x2, dopuszcza się korektę przebiegu 

13.2KD-G G Droga projektowana, przekrój – 1x2, wariant przebiegu – alternatywa do 
przebiegu 13.3KD-Z z dopuszczeniem korekt i zmianą klasy na Z 

13.3KD-Z Z Droga projektowana, przekrój – 1x2, wariant przebiegu – alternatywa 
13.2KD-G z dopuszczeniem korekt; inwestycja uzależniona od rozwiązań na 
terenie miasta Poznania  

14KD-G G Przekrój 1x2, dopuszcza się zmianę klasy na Z w przypadku realizacji 
13.3KD-Z 

15KD-G G Przekrój 1x2 

16KD-Gx/Z Gx/Z Przekrój 1x2, klasa G do czasu realizacji drogi 17KD-G; docelowo klasa Z 

17KD-G G Droga projektowana, przekrój 1x2, dopuszcza się korektę przebiegu  

18KD-G G Przekrój 1x2 

19KD-Gx/Z Gx/Z Przekrój 1x2, klasa G do czasu realizacji drogi 17KD-G; docelowo klasa Z 

20KD-G G Droga projektowana, przekrój – 1x2, dopuszcza się korektę przebiegu 

21KD-G G Przekrój – 1x2 

22KD-Z Z Przekrój – 1x2 

23KD-Z Z Przekrój – 1x2 

24KD-Z Z Przekrój – 1x2 

25KD-Z Z Przekrój – 1x2 

26KD-Z Z Droga projektowana, przekrój – 1x2 

27KD-Z Z Przekrój – 1x2, inwestycja warunkowana rozwiązaniami na terenie miasta 
Luboń 

Źródło: SUiKZP Gminy Mosina (2010) 

Na terenach zurbanizowanych w strefie zabudowy mieszkaniowej, poza 

wyznaczonym w Studium podstawowym układem dróg, należy stosować rozwiązania 

mające na celu uspokajanie ruchu drogowego, jak np.: „Strefa 30 km/h”, 

jednokierunkowa organizacja ruchu, strefy ruchu pieszego itp. 

W zakresie rozwoju systemu kolejowego w Studium uwzględnia się: 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|81 

- modernizację linii E59 do prędkości 160 km/h (docelowo do 250 km/h), wraz 

z przebudową skrzyżowań torowiska z układem dróg, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zamianę przejazdów jednopoziomowych na skrzyżowania bezkolizyjne oraz budowę 

dodatkowych bezkolizyjnych przejść dla pieszych, 

- rezerwę terenową pod budowę dodatkowej pary torów wzdłuż linii E59 dla realizacji 

połączeń lokalnych w tym dla „Trampera” relacji Mosina – Poznań – Murowana Goślina, 

- reaktywację linii kolejowej Mosina Pożegowo – Osowa Góra, a do czasu jej realizacji 

ochronę pasa infrastruktury kolejowej oraz jej sąsiedztwa zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

W Studium nie definiuje się, ani nie ogranicza możliwości rozwoju infrastruktury kolejowej 

do obsługi transportu towarowego (m.in. bocznice czy rampy przeładunkowe). 

 

TABELA 20. PRZEJAZDY KOLEJOWE NA TERENIE GMINY MOSINA – STAN ISTNIEJĄCY 

Lp. Lokalizacja/nr drogi Kategoria przejazdu 

1. Droga nr 431 A 

2. Mosina ul. Farbiarska A 

3. Mosina ul. Sowiniecka/droga nr 2466P A 

4. Mosina ul. Śremska/droga nr 2463P A 

5. Krosno ul. Leśna D 

6. Krosno D 

7. Drużyna/droga 2465P A 

8. Drużyna ul. Wierzbowa A 

9. Nowinki D 

10. Pecna/droga 3911P A 

11. Pecna ul. Rożana D 

Kategorie przejazdów A i D – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 

z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, 1996 r.): A – przejazd użytku publicznego 

z rogatkami lub bez, na których ruch na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników 

kolejowych; D – przejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji 

świetlnej. 

 

Źródło: SUiKZP Gminy Mosina (2010) 
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TABELA 21. PRZEJAZDY KOLEJOWE NA TERENIE GMINY MOSINA – STAN DOCELOWY 

Lp. Lokalizacja/nr drogi Kategoria przejazdu 

1. Droga nr 431 B 

2. Mosina ul. Farbiarska Wiadukt 

3. Mosina ul. Sowiniecka/droga nr 2466P A 

4. Mosina ul. Śremska/droga nr 2463P Wiadukt 

5. Krosno ul. Leśna B 

6. Krosno Likwidacja 

7. Drużyna/droga 2465P B 

8. Drużyna ul. Wierzbowa Likwidacja 

9. Nowinki Likwidacja 

10. Pecna/droga 3911P B 

11. Pecna ul. Rożana B 

Kategorie przejazdów A i B – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 

z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, 1996 r.): A – przejazd użytku publicznego 

z rogatkami lub bez, na których ruch na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników 

kolejowych; B – przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami. 

 

Źródło: SUiKZP Gminy Mosina (2010).  

Bazując na istniejącym systemie w Studium określono przebiegi najważniejszych 

szlaków pieszych i rowerowych. „Nowym elementem są trasy wzdłuż Kanału Mosińskiego, 

które w zależności od uwarunkowań własnościowych mogą być prowadzone po obu lub 

jednej stronie cieku. W zagospodarowaniu bulwarów należy uwzględnić mosty nad 

kanałem dla ruchu pieszego i rowerowego oraz towarzyszącą małą architekturę.”33 

Przy opracowywaniu planów miejscowych należy przewidzieć dodatkowe, 

w stosunku do wyznaczonych w skali całej gminy tras rowerowych, połączenia 

nawiązujące do szkieletu wyznaczonego w Studium i przedstawionego w formie 

graficznej. W szczególności zakłada się wyznaczenie tras dojazdowych do węzłów 

komunikacji zbiorowej (system „bike & ride”) oraz tras o charakterze turystycznym. 

Pozostałe zasady dotyczące organizacji ruchu pieszego i rowerowego:34 

                                                        
33

 SUiKZP Gminy Mosina (2010) 
34

 SUiKZP Gminy Mosina (2010) 
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- przy przebudowie oraz budowie układów drogowo-ulicznych należy minimalizować 

potencjalne kolizje w miejscach styku ruchu pieszego i rowerowego z innymi 

użytkownikami dróg, 

- dla tras rowerowych wzdłuż dróg klasy G przewiduje się segregację ruchu rowerowego 

od ruchu samochodowego, a dla dróg klasy Z zaleca się takie rozwiązanie. 

Miejsca postojowe dla samochodów powinny być lokalizowane na działce obiektu 

generującego potrzeby parkowania pojazdów w sposób zgodny z normatywem 

i urządzone w sposób nieuciążliwy dla otoczenia. 

 

TABELA 22. MINIMALNA LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD FUNKCJI TERENU 

Funkcja terenu Jednostka odniesienia Liczba miejsc postojowych 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

1 mieszkanie 1-1,5 mp 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1 dom 2 mp 

Tereny usług  
100 m

2
pow. użytk. 

10 zatrudnionych 
1-3 mp 
2-3 mp 

Tereny przemysłowe 10 zatrudnionych 2-3 mp 

Źródło: SUiKZP Gminy Mosina (2010) 

W Studium dopuszczono uszczegółowienie lub zmianę normatywu parkingowego 

na etapie sporządzania poszczególnych planów miejscowych lub opracowania spójnej 

polityki parkingowej gminy Mosina. Pozostałe zasady organizacji parkowania wskazane 

w Studium: 

- dopuszcza się parkowanie samochodów osobowych na ulicach układu obsługującego, 

oraz – pod warunkiem wydzielenia pasów manewrowych – na ulicach klasy Z, 

- w strefach z deficytem miejsc parkowania należy wprowadzić zarządzanie ich zasobem, 

- parkowanie samochodów ciężarowych powinno odbywać się w poza terenami 

zabudowy mieszkaniowej. 

Jednym z ważniejszych ustaleń Studium jest wskazanie, iż „z uwagi na postępujące 

zjawisko zatłoczenia motoryzacyjnego należy rozwijać infrastrukturę służącą komunikacji 

zbiorowej, w tym również podnosić jej standard. Wszystkie drogi klasy G i Z winny być 

przystosowane do prowadzenia autobusowej komunikacji zbiorowej poprzez właściwe 
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parametry na szlaku i skrzyżowaniach. W rejonach o intensywnym zagospodarowaniu 

należy uwzględnić lokalizację w pasie drogowym przystanków wraz z wiatami.”35 Ponadto 

w rejonach stacji kolejowych należy przewidzieć lokalizację parkingów przesiadkowych 

„park & ride” (P+R) oraz „bike & ride” (B+R), a także przestrzenie umożliwiające 

zatrzymanie się i krótki postój, w ramach przesiadki w systemie „kiss & ride” (K+R). 

Powyższe, wraz z utrzymaniem regionalnego systemu połączeń pasażerskich oraz 

integracją przewozów regionalnych z lokalnym transportem publicznym na obszarze 

aglomeracji poznańskiej, ma na celu większe wykorzystanie transportu szynowego dla 

przewozów pasażerskich w regionie i włączenie go w system komunikacji miejskiej 

Poznania (np.: koncepcja „Tramper”). 

2.4.7 Gmina Brodnica 

 Przez teren gminy Brodnica (powiat śremski) przebiegają następujące drogi36: 

- DW310 relacji Śrem – Manieczki – Czempiń, będąca elementem regionalnego układu 

komunikacyjnego obsługującego Poznański Obszar Metropolitalny i wraz z DW432 relacji 

Śrem – Środa Wielkopolska jest ważnym elementem układu regionalnego, docelowo 

łącząc dwie trasy ekspresowe: S5 i S11; długość drogi w granicach gminy 12,915 km, 

- drogi powiatowe: 

• 2463P(G) relacji (Mosina) – granica powiatu śremskiego – Żabno – Brodnica – 

Grabianowo – DW310, 

• 2465P(G) relacji (Mosina) – granica powiatu śremskiego – Iłówiec – granica powiatu 

śremskiego, 

• 2466P(Z) relacji (Mosina) – granica powiatu śremskiego – Żabno, 

• 2467P(Z) relacji (Pecna) granica powiatu śremskiego – Grzybno – Żabno, 

• 4061P(Z) relacji Żabno – Esterpole – Ludwikowo, 

• 4062P(G) relacji Iłówiec – Ogieniowo – Brodnica – Ludwikowo – Psarskie – DW310, 

• 4063P(Z) relacji Grzybno – Szołdry – DW310, 
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 SUiKZP Gminy Mosina (2010) 
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 SUiKZP Gminy Brodnica (2012) 
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• 4064P(L) relacji Przylepki – Manieczki – DW310, 

• 4065P(L) relacji Brodnica – Piotrowo – Chaławy – DW310, 

• 4067P(L) relacji DW310 – Kopyta – granica powiatu śremskiego; 

- drogi gminne o łącznej długości około 37 km. Współczynnik gęstości dróg gminnych 

kształtuje się na poziomie 38,6 km/100 km2. 

 Porównując zmianę natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 310, w latach 

1995-2005, można stwierdzić, że średni ruch dobowy pojazdów na odcinku Grabinowo – 

Śrem nie uległ zmianie, natomiast na odcinku Czempiń – Grabinowo, natężenie ruchy 

wzrosło dwukrotnie. 

TABELA 23. NATĘŻENIE RUCHU NA DW310 RELACJI ŚREM – CZEMPIŃ 

Rok 
Natężenie ruchu drogowego 

 Odcinek Czempiń-Grabianowo Odcinek Grabianowo-Śrem 

1990 650 poj./dobę 1900 poj./dobę 

1995 950 poj./dobę 3900 poj./dobę 

2005 1934 poj./dobę 3933 poj./dobę 

Źródło: SUiKZP Gminy Brodnica (2012) 

 W Studium gminy Brodnica przewiduje się realizację drogowej obwodnicy 

Manieczek o klasie technicznej G (droga główna) oraz podwyższenie nośności pozostałych 

dróg, zwłaszcza dla terenów przemysłu, eksploatacji kruszywa, obsługi rolnictwa czy term 

hodowlanych, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że w chwili obecnej nie ma potrzeby 

budowy obwodnic na pozostałym przebiegu DW310, a jedynie ograniczenie 

bezpośrednich włączeń do drogi wojewódzkiej, poprzez budowę dróg zbiorczych dla 

nowej zabudowy. 

 Ze względu na niespełnianie ustawowych kryteriów dla drogi powiatowej przez 

drogę nr 2466P relacji Mosina – Żabno (klasa Z), zakłada się jej przekwalifikowanie do 

kategorii drogi gminnej. „Obsługę komunikacyjną terenów przyległych do dróg 

powiatowych zapewnia się poprzez drogi gminne i drogi wewnętrzne z zachowaniem 

zgodności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
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02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430).”37 

 W zakresie komunikacji szynowej, w Studium nie przewiduje się modernizacji ani 

wznowienia ruchu pasażerskiego linii kolejowej na odcinku Czempiń – Śrem – Książ 

Wielkopolski – Jarocin. Należy jednak rozważyć możliwość rewitalizacji tej linii dla obsługi 

ruchu turystycznego. W Studium zakłada się, że obszar gminy Brodnica obsługiwany 

będzie, w ramach publicznego transportu zbiorowego, wyłącznie komunikacją 

autobusową. 

 W zakresie ruchu rowerowego w Studium gminy Brodnica ustala się konieczność 

zabezpieczenia terenów wzdłuż drogi wojewódzkiej w celu wytyczenia dróg rowerowych 

poza pasem drogowym drogi kołowej. 

2.4.8 Gmina Kórnik 

Miasto Kórnik położone jest przy trasach komunikacyjnych wiodących przede 

wszystkim z północy na południowy wschód Polski, przy tzw. „trasie katowickiej” (DK11 / 

S11), łączącej wybrzeże środkowe (Kołobrzeg, Koszalin) przez Piłę, Poznań, Kórnik, Środę 

Wielkopolską, Jarocin, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Kluczbork, Lubliniec ze Śląskiem 

(Tarnowskie Góry, Bytom). W obrębie gminy Kórnik znajduje się 5 bezkolizyjnych węzłów 

drogowych obsługujących trasę ekspresową S11: „Koninko”, „Gądki”, „Borowiec”, „Kórnik 

Północ” i „Kórnik Południe”. Na obszarze gminy występuje również fragment autostrady 

A2 (E30), który choć nie ma bezpośrednich powiązań z układem komunikacyjnym gminy, 

to jednak wpływa na wzmocnienie znaczenia i funkcji komunikacji na tym terenie. 

Z przebiegiem autostrady związany jest obszar (pas techniczny), o szerokości około 150 m, 

położony po jej południowej stronie, który rezerwuje się pod wariantowy przebieg trasy 

Kolei Dużych Prędkości (do 300 km/h). Przebieg autostrady północnym skrajem gminy 

(Żerniki) powoduje powstanie wydzielonego obszaru przylegającego de facto do gminy 

sąsiedniej. 
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 SUiKZP Gminy Kórnik (1998-2014 – tekst jednolity) 
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Przez obszar gminy Kórnik, choć w oddaleniu od miasta, przez co nie ma 

bezpośredniego wpływu na jego rozwój, przebiega także linia kolejowa Poznań – 

Kluczbork.  

Oprócz ww. dróg szybkiego ruchu o znaczeniu krajowym (międzynarodowym), na 

terenie gminy Kórnik znajdują się następujące odcinki dróg wojewódzkich: 

• DW431 relacji Stęszew – Mosina – Kórnik, 

• DW433 relacji Swarzędz – Gądki, 

• DW434 relacji Kostrzyn – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Rawicz, 

oraz powiatowych38: 

• KD-2464P relacji Zaniemyśl – Prusinowo – Kórnik, 

• KD-543 W relacji Trzebisławki – Kromolice – Kserowo, 

• KD-544 W relacji Jarosławiec – Januszewo – Kromolice, 

• KD-545 W relacji Trzebisławki – Koszuty – Środa Wlkp., 

• KD-546 W relacji Trzebisławki – Pierzchno – Runowo, 

• KD-547 W relacji Szczodrzykowo – Robakowo – Gądki, 

• KD-2474P relacji Jaszkowo – Biernatki, 

• KD-2475P Czarnotki – Jaszkowo – Dębiec, 

• KD-620 W relacji Dąbrowa – Luciny – Czmoń, 

• KD-2461P relacji Gądki – Kamionki – Babki – Wióry – droga powiatowa, 

• KD-2470P relacji Kórnik – Borówiec – droga powiatowa, 

• KD-2471P relacji Czmoń – Radzewo – droga powiatowa, 

• KD-2478P relacji Radzewo – Mieczewo – droga powiatowa, 

• KD-2472P relacji Kórnik – Radzewo – Radzewice – droga powiatowa, 

• KD-2464P relacji Świątniki – Czmoniec – Zbrudzewo – droga powiatowa, 

• KD-2489P relacji Koninko – Szczytniki – Kamionki – droga powiatowa. 

Oprócz dróg o charakterze ponadlokalnym, na obszarze Kórnika znajduje się sieć 

ulic lokalnych, stanowiąca układ obsługujący komunikacyjnie teren gminy. „Dla obsługi 
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 SUiKZP Gminy Kórnik (1998-2014 – tekst jednolity) 
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obszaru gminy wymagane jest utworzenie sprawnej sieci dróg gminnych (wybudowano 

już częściowo drogi obsługujące tereny sąsiadujące z drogą krajową S11).”39 

Dzięki przebudowie fragmentu drogi wojewódzkiej nr 434, przy okazji 

prowadzonej modernizacji trasy ekspresowej S11 i budowy węzła „Kórnik Północ”, 

wyprowadzono ruch tranzytowy z miasta. Docelowo w linii DW434 ma powstać droga 

krajowa, która połączy węzły: „Kórnik Północ” na S11 i „Poznań Wschód” na A2 / S5 

i stanowić będzie dopełnienie układu obwodnic w aglomeracji poznańskiej. 

Wzdłuż dróg powiatowych i gminnych zaplanowano w Studium poprowadzenie 

tras rowerowych, natomiast przy drogach lokalnych zaleca się nasadzenia drzew, celem 

nawiązania do krajobrazu regionu. 

Dla aktywizacji terenów inwestycyjnych przyległych do autostrady, w Studium 

wprowadzono wymóg sporządzenia dla nich planów miejscowych. W zakresie obsługi 

komunikacyjnej tych terenów ustalono, że drogi wewnętrzne obsługujące tereny przyległe 

do pasa drogowego autostrady należy włączyć do gminnego układu komunikacyjnego. 

W celu wypełnienia wymogów Umowy Europejskiej o głównych drogach ruchu 

międzynarodowego, w Studium gminy Kórnik wprowadzono zakaz umieszczania reklam 

wzdłuż pasa drogowego autostrady, które mogłyby rozpraszać uwagę kierowców 

i wpływać na obniżenie bezpieczeństwa ruchu na A2. 

Droga krajowa S11, jako trasa ekspresowa, podobnie jak autostrada A2, narzuca 

ograniczenia związane m.in. z obsługą przyległego terenu. W Studium wyklucza się 

możliwość tworzenia bezpośrednich (poza węzłami) włączeń układu podstawowego dróg 

do trasy ekspresowej S11. 

„Przebudowa sieci dróg ma na celu utworzenie systemu dróg obsługujących teren 

gminy, w celu wzajemnego połączenia terenów o różnym sposobie użytkowania, 

funkcjonujących niezależnie od układu ponadlokalnego, a połączonych z nimi poprzez 

niezbędne skrzyżowania dwupoziomowe. Modernizacja układu dróg o istotnym znaczeniu 
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 SUiKZP Gminy Kórnik (1998-2014 – tekst jednolity) 
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dla gospodarki gminy winna przebiegać w kierunku wyznaczenia ich trasy oraz 

przystosowania do parametrów odpowiadających właściwej klasie technicznej.”40 

W związku z powyższym w Studium gminy Kórnik proponuje się: 

• wyznaczyć przebieg drogi stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 2461P z drogą 

wojewódzką nr 434,  

• wytrasować drogę od wsi Trzebisławki do projektowanego węzła w rejonie 

ul. Średzkiej,  

• wytrasować kontynuację drogi nr 547 od węzła „Gądki” do drogi KD-2489P,  

• zaprojektować korektę połączenia na jednym skrzyżowaniu z DW434 dróg nr: 547 

i 546, 

• wykonać obejścia wsi Radzewo,  

• wyznaczyć przebieg nowej drogi o charakterze drogi zbiorczej, biegnącej równolegle 

do istniejącej drogi powiatowej nr 2461P, leżącej w ciągu ul. Poznańskiej 

w Kamionkach i ul. Głównej w Borówcu, z włączeniem jej (w Borówcu) do dróg: KD-

2470P i KD-2461P. 

„Nowe połączenia komunikacyjne wyznaczone w studium i jego zmianach są tylko 

propozycją, a dokładne przebiegi, oznaczenie kategorii lub klasy oraz właściwego zarządcę 

drogi należy ustalić zgodnie z przepisami.”41 

Na terenie gminy Kórnik nie przewiduje się rozbudowy istniejącej (w znacznym 

oddaleniu od miasta) infrastruktury kolejowej. 

2.5 Wybrane plany miejscowe gmin Mikroregionu WPN 

Na podstawie Studium, zgodnie z obowiązującym prawem42, sporządzane są 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Przez planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne należy rozumieć wszelkie procesy regulowane ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskutek których decyduje się 

                                                        
40 SUiKZP Gminy Kórnik (1998-2014 – tekst jednolity) 
41 SUiKZP Gminy Kórnik (1998-2014 – tekst jednolity) 
42

 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz.717 
z późniejszymi zmianami) 
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o kształcie przestrzeni, w szczególności o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu 

danego terenu.43 

Podstawowymi zasadami planowania przestrzennego są czynniki, które należy 

brać pod uwagę stanowiąc prawo miejscowe, tj. m.in. wymagania dotyczące: ładu 

przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia 

(w tym potrzeby osób niepełnosprawnych), obronności kraju i bezpieczeństwa 

publicznego, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb interesu 

publicznego oraz rozwoju infrastruktury technicznej. Jedną z głównych zasad 

kształtowania przestrzeni jest również konieczność zapewnienia każdej działce 

budowlanej dostępu do drogi publicznej. 

Podstawą postępowania w sprawie przeznaczania terenów na dane cele winien 

być tzw. rozwój zrównoważony, przez który rozumie się „taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 

współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”44 

Analizując obowiązujące prawo miejscowe w zakresie planowania przestrzennego 

w gminach Mikroregionu WPN należy zwrócić szczególną uwagę na stosunkowo małe 

obszary, niektórych opracowań planistycznych, które niejedokrotnienie przekraczają kilku 

hektarów. Nierzadko plany miejscowe dotyczą wyłącznie jednej działki, czasami o niedużej 

powierzchni, co wyklucza szersze, kompleksowe spojrzenie na cały kontekst urbanistyczny 

otaczającego daną działkę obszaru. Oczywiście można również wskazać wiele opracowań 

planistycznych, które w sposób holistyczny ustalają przeznaczenie oraz zasady 

zagospodarowania dużych obszarów w danej gminie. Przykładem może być gmina Komorniki, 

kóra posiada aż 14 planów miejscowych, których powierzchnia przekracza 600 ha. Jednymi 

z większych obszarowo Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, 

                                                        
43

 Skrenty Ż. (2010) „Podstawowe zasady planowania przestrzennego – istota i cele ustanowienia” 
44

 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 
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stanowiącymi jednocześnie dobry przykład praktyki planistycznej w zakresie wielkości 

projektowanego obszaru, są np. plany: strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu 

(gmina Kórnik) – około 557 ha45, rejonu ulicy Jesionowej w Dopiewcu (gmina Dopiewo) – 

ponad 106,5 ha46, rejonu ulicy Trzcielińskiej w Dopiewie – ponad 65,5 ha47, czy fragmentu wsi 

Strykowo i Sapowice (gmina Stęszew) – łącznie około 60 ha48. 

Niektóre plany zagospodarowania są tak małe (np. dotyczą jednaj działki), 

że w ogóle nie wprowadzają zapisów dotyczących układu komunikacyjnego na obszarze 

planu. W jednym z nich „ustala się obsługę komunikacyjną przedmiotowego terenu 

z drogi publicznej klasy dojazdowej, znajdującej się poza granicami obszaru objętego 

planem”49. 

Rodzaj zabudowy lokalizowanej na danym obszarze, a także obiekty usługowe 

i inne generatory ruchu (np. duże zakłady pracy) mają decydujący wpływ na produkcję 

i atrakcję ruchu. Z intensywności planowanej zabudowy na danym terenie winno wynikać 

(adekwatne do prognozowanych potrzeb) zagospodarowanie komunikacyjne. Dotyczy to 

nie tylko dróg, ale również linii publicznego transportu zbiorowego. 

Niestety często zdarza się, że ustalona w planach szerokość dróg w liniach 

rozgraniczających działkę drogową nie pozwala na prowadzenie komunikacji 

autobusowej, przy założeniu ruchu dwukierunkowego (np. plan miejscowy 

w Skórzewie50). Ponadto (niezależnie od ustaleń planów miejscowych) w praktyce często 

stosowane są tzw. progi zwalniające (w postaci poprzecznej wypukłości na jezdni), mające 

na celu ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po drodze, co powoduje 

w trudności w poruszaniu się liniowych autobusów komunikacji miejskiej (należy 

                                                        
45

 MPZP strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, Uchwała Nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 25.06.2014 r. 

46
 MPZP terenu w Dopiewcu, rejon ulicy Jesionowej, Uchwała Nr IX/98/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 
26.05.2003 r. 

47
MPZP terenu w Dopiewie, rejon ulicy Trzcielińskiej, Uchwała Nr XI/113/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 
30.06.2003 r. 

48 MPZP fragmentu wsi Strykowo i Sapowice, Uchwała Nr XXV/268/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
z dnia 30.06.2005 r. 

49 MPZP terenu w Dąbrowie, rejon ulicy Krańcowej, działka nr ewid.: 510, Uchwała Nr LII/376/2010 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 26.07.2010 r. 

50
 MPZP terenu w Skórzewie, Uchwała Nr XV/126/99 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.11.1999 r. 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|92 

stosować progi zwalniające typu wyspowego, tzw. poduszka berlińska, najczęściej 

w postaci prostokątnej wypukłości na jezdni, umożliwiające autobusom przejazd poza 

progiem, natomiast samochodom osobowym nie, ze względu na ich węższy rozstaw kół). 

Choc należy podkreślić, że przedmiotowe zagadnienia wykraczają poza, przewidziany 

przez ustawodawcę zakres regulacji prawnej planu miejscowego. Do nielicznych wyjątków 

określających parametry dla ruchu komunikacji publicznej należy także plan miejscowy dla 

terenów w centrum Puszczykowa, w którym założono m.in. „przystosowanie drogi do 

prowadzenia komunikacji autobusowej poprzez zabezpieczenie odpowiednich 

parametrów jezdni na szlaku i skrzyżowaniach.”51 

W zakresie wyznaczania warunków brzegowych dla budowy dróg, generalnie 

przyjmuje się minimalne parametry w zakresie szerokości pasa drogowego dla 

poszczególnych kategorii dróg, z wymogiem zachowania ciągłości powiązań elementów 

pasa drogowego w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym 

(np. plan miejscowy terenu w Puszczykowie52), a także wymaga się zapewnienia potrzeb 

parkingowych na działce własnej danego inwestora. Tereny komunikacji stanowią także 

przestrzeń do realizacji infrastruktury podziemnej.  

Dodatkowo, np. w planie miejscowym dla terenów w rejonie ulicy Piaskowej 

w Dąbrowie (gmina Dopiewo) wprowadzono zapis o zakazie lokalizowania garaży na 

samochody dostawcze i ciężarowe o nośności powyżej 2,5 t.53 Podobne obostrzenia 

wprowadzono m.in. w planie miejscowycm w rejonie ulicy Wierzbowej w Dopiewcu54 

(gmina Dopiewo), a także rejonu ulic Poznańskiej i Konarzewskiej w Dopiewie55. Z kolei 

w planie dla rejonu ulic Batorowskiej i Ogrodowej w Dąbrowie (gmina Dopiewo) zapisano, 

że „wprowadza się zakaz parkowania na terenach zabudowy mieszkaniowej pojazdów 

                                                        
51

 MPZP terenu w centrum Puszczykowa, Uchwała Nr 195/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2013 r. 
52

 MPZP terenu w Puszczykowie, rejon ulic: Sobieskiego i Klasztorna, Uchwała Nr 13/15/VII Rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 20.01.2015 r. 

53 MPZP terenów w Dąbrowie, rejon ulicy Piaskowej, Uchwała Nr VI/55/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 
31.03.2003 r. 

54 MPZP terenu w Dopiewcu, rejon ulicy Wierzbowej, Uchwała Nr IX/91/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 
26.05.2003 r. 

55
 MPZP terenu w Dopiewie, rejon ulic Poznańskiej i Konarzewskiej, Uchwała Nr XV/144/03 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 30.09.2003 r.  
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o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.”56, a pozostałe potrzeby parkingowe powinny 

być realizowane głównie poza terenami dróg publicznych („na poszczególnych działkach 

należy zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 

mieszkańców”57). Ogólnodostępne miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

zaplanowano przy niektórych drogach dojazdowych. 

W niektórych planach miejscowych podaje się bardziej szczegółowe normatywy 

dotyczące parkowania pojazdów. Np. w planie dla terenu w Kórniku, rejon ulic: Staszica, 

Krasickiego, Stodolna i S1158, ustalono lokalizację miejsc parkingowych w granicach każdej 

działki budowlanej w ilości nie mniejszej niż: 

• dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – 2 miejsca parkingowe na 

każde mieszkanie, 

• dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – 1,5 miejsca parkingowego 

na każde mieszkanie, 

• dla obiektów usługowych, z wyjątkiem usług, o których mowa niżej – 3 miejsca 

parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej, 

• dla obiektów handlowych – 4 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni sprzedaży, 

• dla obiektów gastronomicznych – 36 miejsc parkingowych na 100 miejsc 

konsumpcyjnych, 

• dla obiektów zamieszkania zbiorowego – 25 miejsc parkingowych na każde 100 

miejsc noclegowych, przy czym dla obiektów powyżej 30 miejsc noclegowych – 

1 miejsce postojowe dla autobusu, 

• dla terenu usług sportowych – 3 miejsca parkingowe na 1000 m2 urządzonego terenu 

sportowo-rekreacyjnego, przy czym dla obiektów sportowych z widownią – 20 miejsc 

na 100 widzów, 

                                                        
56 MPZP terenu w Dąbrowie, rejon ulicy Batorowskiej i Ogrodowej, Uchwała Nr L/442/02 Rady Gminy 

Dopiewo z dnia 25.03.2002 r. 
57 MPZP terenu w Dąbrowie, rejon ulicy Batorowskiej i Ogrodowej, Uchwała Nr L/442/02 Rady Gminy 

Dopiewo z dnia 25.03.2002 r. 
58

 MPZP terenu w Kórniku, rejon ulic: Staszica, Krasickiego, Stodolna i S11, Uchwała Nr XL/448/2013 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 27.11.2013 r. 
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• lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach własnej działki dla obsługi 

obiektów i terenów samochodami ciężarowymi w ilości wynikającej z potrzeb 

planowanej funkcji; 

• sumaryczną liczbę miejsc parkingowych wynikającą z wymogów parkingowych dla 

obiektów wielofunkcyjnych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Podobnie zapisano w jednym z Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego59 terów wsi Wiórek, gdzie postanowiono, że „w obrębie poszczególnych 

terenów należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych, 

zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów, z uwzględnieniem 

warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż: 

• dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych — min. 2 stanowiska dla każdego lokalu 

mieszkalnego w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny; 

• dla obiektów związanych z gospodarstwem rolnym lub ogrodniczym — min. 

2 stanowiska na jedno gospodarstwo rolne lub ogrodnicze; 

• dla obiektów i lokali usługowych — min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m2 

powierzchni użytkowej, […]; 

• dla obiektów handlowych — min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 25,0 m2 

powierzchni sprzedażowej;”60 

oraz w planie zagospodarowania terenu w centrum Puszczykowa61, zgodnie z zapisami 

którego potrzeby parkingowe dla samochodów osobowych należy zapewnić 

na poszczególnej działce budowlanej, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: 

• na każdy dom w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe; 

• na każdych 10 zatrudnionych – 3 stanowiska postojowe, w tym dla pojazdów osób 

niepełnosprawnych; 

                                                        
59 MPZP terów wsi Wiórek, Uchwała Nr L/341/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2013 r. 
60

 MPZP terów wsi Wiórek, Uchwała Nr L/341/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2013 r. 
61

MPZP terenu w centrum Puszczykowa, Uchwała Nr 195/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2013 r. 
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• na każde 100 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych – 4 stanowiska postojowe, 

w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 

• na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych – 3 stanowiska postojowe w tym 

dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

Bardziej szczegółowe ustalenia w rozpatrywanym zakresie zastosowano w gminie 

Komorniki. Ustalenia w zakresie normatywów pargingowych w miejscowym planie dla 

środkowo wschodniej części wsi Komorniki62są idywidualnie określone dla 

poszczególnych wydzieleni planistycznycg i tak np. dla terenów MN/U ustalono, że: 

• dla zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizacji garaży dla samochodów o masie 

własnej powyżej 3,5 t; 

• na każdy budynek mieszkalny w zabudowie  jednorodzinnej:  2 stanowiska  

postojowe  na  jeden  lokal  mieszkalny; 

• na  każde  100  m2  powierzchn i  użytkowej  biur  i urzędów  3 stanowiska  

postojowe  dla  samochodów  osobowych; 

• na  każde  100  m2  powierzchni  użytkowej  w obiektach   handlowych   5 stanowisk   

postojowych   dla  samochodów osobowych; 

• na  każde  10  miejsc  w obiektach   gastronomicznych   4 stanowiska  postojowe  dla  

samochodów  osobowych; 

• na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych innych niż 

wymienione w lit.  b  – d, 4 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych; 

• należy wyznaczyć co najmniej 2% stanowisk postojowych dla pojazdów osób 

niepełnosprawnych dla obiektów usługowych wymienionych w lit. b  – e, 

Takie podejście może być uznane za przykład dobrych praktych planistycznych 

w zakresie regulowania zaganienia lokalizacji miejsc parkingowych w planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

                                                        
62

MPZP terenu w Dąbrowie, Uchwała Nr XXXV/232/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.03.2009 r. 
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W jednym z planów miejscowych dla Miasta Stęszewa określono normatyw 

parkingowy dla terenów produkcyjnych63. Z kolei w planie miejscowym dla terenów przy 

ulicy Leśnej i Rolnej w miejscowości Dąbrowa (gmina Dopiewo) wprowadzono „nakaz 

zapewnienia na poszczególnych działkach minimum 2 miejsc parkingowych dla 

samochodów osobowych”64.  

Dla parkingów publicznych, pojawiających się niezmiernie rzadko w analizowanych 

dokumentach, w planie miejscowym dla rejonu ulicy Wiejskiej w Dąbrowie65 (gmina 

Dopiewo) wskazano na możliwość urządzenia parkingu dla samochodów osobowych na 

styku nowoprojektowanej ulicy wewnętrznej z ulicą Wiejską, natomiast w planie 

miejscowym dla rejonu ulic ks. A. Majcherka i Więckowskiej w Dopiewie66 dopuszczono, 

na pewnym odcinku (wzdłuż strefy ochronnej) możliwość wyznaczenia pasów 

postojowych dla samochodów osobowych w ciągu projektowanej drogi gminnej. 

Kompleksowe wyposażenie pasa drogowego (choć bez dróg rowerowych 

i zapisane dość ogólnie), zarówno w chodniki i zieleń, jak również w infrastrukturę 

podziemną, zakłada plan miejscowy zespołu mieszkaniowo-usługowego „Skórzewo – 

Zachód I” z 1996 roku. W dokumencie zapisano również „zalecenie” dla właścicieli 

prywatnych działek dotyczące lokalizowania w obrębie swojego terenu prywatnych, 

przyulicznych zatok i miejsc postojowych dla samochodów, zgodnie z rysunkiem planu, 

a także w sposób „skoordynowany z sąsiadami”67. 

W zakresie ruchu pieszego, np. w planie zagospodarowania rejonu ulicy 

Szarotkowej w Skórzewie (gmina Dopiewo)68 zagwarantowano w pasie drogowym 

przestrzeń pod obustronne chodniki. Lokalizację chodników, ścieżek rowerowych oraz 

                                                        
63

 MPZP Miasta Stęszewa, rejon ulicy Bukowskiej, Uchwała Nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew z dnia 05.06.2013 r. 

64
 MPZP w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo - wschodniej części wsi  

Komorniki, Uchwała NR XXV/222/2 012 Rady Gminy Komorniki z dnia 05.09.2012 r. 
65

 MPZP terenu zabudowy jednorodzinnej w Dąbrowie, rejon ulicy Wiejskiej, Uchwała Nr XXXIII/216/97 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 29.09.1997 r. 

66 MPZP terenu w Dopiewie, rejon ulic ks. A. Majcherka i Więckowskiej, Uchwała Nr VIII/82/03 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 28.04.2003 r. 

67 MPZP „Skórzewo – Zachód I”, Uchwała Nr XIX/99/96 Rady Gminy Dopiewo z dnia 01.04.1996 r. 
68

 MPZP terenu w Skórzewie, rejon ulicy Szarotkowej, Uchwała Nr IX/103/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 
26.05.2003 r. 
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ciągu pieszo-rowerowego uwzględnia także plan miejscowy dla terenu parkowego 

w Mosinie69, natomiast „przestrzeń między zewnętrzną krawędzią jezdni a granicami 

działek z przeznaczeniem na ciąg pieszy i rowerowy – min. 5,0 m”70 zagwarantowano 

w jednym z planów zagospodarowania Miasta Stęszewa. W Stęszewie wyznaczono 

również ciągi piesze o szerokości 2,5 m i drogi rowerowe o szerokości 3 m (wraz z zielenią 

towarzyszącą) wzdłuż kanału Samica.71 

W jednym z planów miejscowych dla terenu w miejscowości Dąbrowa (gmina 

Dopiewo) ustalono, że tereny komunikacyjne to „projektowane i istniejące ulice 

dojazdowe […] o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, z wydzieloną jezdnią 

o szerokości min. 6 m lub chodnikiem jednostronnym, lub w układzie jednoprzestrzennym 

z innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych”72. Z kolei w granicach terenu objętego planem 

miejscowym „Dąbrówka”73 przewidziano możliwość wprowadzenia strefy zamieszkania 

(woonerf74). W niektórych planach miejscowych (np. w Konarzewie, gmina Dopiewo75) dla 

obsługi zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznacza się ciągi pieszo-jezdne.  

W zakresie ruchu pieszego, stosowne zapisy znalazły się również w planie 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Batorowskiej i Ogrodowej w Dąbrowie 

(gmina Dopiewo), w którym zaprojektowano ciąg pieszy na istniejącym cieku wodnym76. 

                                                        
69

 MPZP terenu w Mosinie, rejon ulic: Leszczyńskiej i Jarzynowej oraz terenu parku gminnego „Strzelnica”, 
Uchwała Nr XLV/297/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2013 r.  

70
 MPZP Miasta Stęszewa, rejon ulic: Trzebawskiej i Mosińskiej, Uchwała Nr XXII/149/96 Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew z dnia 24.09.1996 r.  

71 MPZP Miasta Stęszewa, rejon ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica, Uchwała Nr 
XV/140/2000 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29.06.2000 r.  

72 MPZP terenu w Dąbrowie, Uchwała Nr XXX/247/2000 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.11.2000 r. 
73 MPZP „Dąbrówka”, Uchwała Nr XXX/248/2000 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.11.2000 r. 
74 Woonerf (hol. „ulica do mieszkania” lub „ulica sprowadzona do ludzkiego wymiaru”) – 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, przy 
jednoczesnej organizacji ruchu wg zasady równoprawności wszystkich jego uczestników (nie wydziela się 
pasów przeznaczonych dla  poszczególnych rodzajów komunikacji). Jest to z założenia przestrzeń 
publiczna, 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, przy 
jednoczesnym pozostawieniu możliwości wprowadzenia linii komunikacji miejskiej). 

75 MPZP terenu w Konarzewie, Uchwała Nr XXIV/293/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.02.2001 r. 
76

 MPZP terenu w Dąbrowie, rejon ulicy Batorowskiej i Ogrodowej, Uchwała Nr L/442/02 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 25.03.2002 r. 
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Często brakuje jednak zapisów dotyczących ruchu pieszego (niekiedy pojawiają się 

zapisy, że jedynie „dopuszcza się” realizację, w liniach rozgraniczających ulicy, chodnika 

o szerokości 2,0 m77), a także rowerowego.  

Np. w planie miejscowym dla terenów kilku działek w miejscowości Dąbrowa 

(gmina Dopiewo) „dopuszczono”78 lub „zaleca się”79 prowadzenie ruchu rowerowego 

w ulicach lokalnych i dojazdowych. Z kolei w planie zagospodarowania terenów zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej w Skórzewie (gmina Dopiewo), w rejonie ulicy 

Batorowskiej80,ustalono możliwość prowadzenia dróg rowerowych w pasie terenu 

pomiędzy linią rozgraniczającą ulic a linią zabudowy. Lokalizację drogi rowerowej 

„dopuszczono” również w planie miejscowym dla rejonu ulicy Poznańskiej i Nad Potokiem 

w Skórzewie81, a także w jednym z planów zagospodarowania terenu w Puszczykowie82, 

w którym jednocześnie zapisano wymóg zlokalizowania przynajmniej 8 stanowisk 

postojowych dla rowerów przy obiektach usługowych, potencjalnie mogących generować 

ruch jednośladów. 

W planach miejscowych pojawiają się również nakazy pozostawienia terenów 

infrastruktury transportowej jako obszarów ogólnodostępnych, służących celom 

komunikacji kołowej, kołowej i pieszej lub kołowej, pieszej i rowerowej83, czy dotyczące 

zakazu lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych w liniach rozgraniczających ulic84. 

W wielu planach zagospodarowania pojawiają się również zapisy, że w wyniku dokonania 

podziału gruntu drogi wewnętrzne pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela 

                                                        
77 MPZP terenu w Dąbrowie, rejon ulicy Leśnej i Rolnej, Uchwała nr VI/57/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 

31.03.2003 r. oraz MPZP terenu aktywizacji gospodarczej w Dąbrowie, rejon ulicy Piaskowej, Uchwała Nr 
XLIV/366/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.10.2001 r. 

78
 MPZP terenu w Dąbrowie, Uchwała Nr XII/93/99 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.08.1999 r.  

79
 MPZP terenu w Dąbrowie, Uchwała Nr XXX/247/2000 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.11.2000 r. 

80
 MPZP terenu w Skórzewie, rejon ulicy Batorowskiej, Uchwała Nr XLII/348/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 
10.09.2001 r.  

81
 MPZP terenu w Skórzewie, rejon ulic Poznańskiej i Nad Potokiem, Uchwała Nr XV/143/03 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 30.09.2003 r. 

82 MPZP terenów leśnych i rejonu ulicy Przyszkolnej w Puszczykowie, Uchwała Nr 14/15/VII Rady Miasta 
Puszczykowa z dnia 20.01.2015 r. 

83 MPZP terenu w Komornikach, rejon ulicy Poznańskiej, Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Gminy Komorniki 
z dnia 28.05.2007 r. 

84
 MPZP terenu w Szreniawie, Uchwała Nr VI/26/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 29.03.2007 r. 
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gruntu85, często z dopiskiem, że „uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić 

po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.”86 

Niekorzystnym rozwiązaniem, pojawiającym się w planach miejscowych gmin 

Mikroregionu WPN są ślepe drogi, zakończone nawrotkami (tzw. wysięgniki), obsługujące 

działki położone w głębi obszaru zabudowanego. Brak przejścia pomiędzy przecznicami 

dla pieszych (i rowerzystów) i wygrodzona przestrzeń prywatna powodują, że często 

wydłuża się droga (i czas) dojścia, np. do ulicy głównej, w ciągu której kursują autobusy 

publicznego transportu zbiorowego.Takie rozwiązania pojawiają się np. w planach 

miejscowych dla terenów w Drużynie87, Daszewicach88. 

 

 

RYCINA 11 „WYSIĘGNIK” BEZ MOŻLIWOŚCI PRZEJAZDU DLA RUCHU NIEZMOTORYZOWANEGO 

Źródło: J. Gadziński, M. Beim (2009) „Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu”, 

Transport Miejski i Regionalny 05/2009 

2.6 Plany inwestycyjne gestorów infrastruktury drogowej i kolejowej 

                                                        
85 MPZP terenów budownictwa mieszkaniowego w Dąbrowie, rejon ulicy Wiejskiej, Uchwała Nr XXIII/206/04 

Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.04.2004 r. 
86 MPZP terenu w Dąbrowie, rejon ulicy Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307, Uchwała Nr IX/90/03 Rady 

Gminy Dopiewo z dnia 26.05.2003 r. 
87

 MPZP we wsi Drużyna, Uchwała Nr XXXIX/267/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.01.2013 r. 
88

 MPZP we wsi Daszewice, Uchwała Nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.06.2014 r. 
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2.6.1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Zgodnie z przyjętym Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego 

podejmowane działania w zakresie rozwoju infrastruktury maja w szczególności polegać 

na poprawie dostępności i spójności komunikacyjnej regionu poprzez:  

• rozbudowę układu drogowego, poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu w celu 

poprawy dostępności wewnątrzregionalnej, a także do krajowego i europejskiego 

systemów komunikacji drogowej, 

•  budowę dróg ekspresowych wiążących ośrodki regionalne oraz budowa obwodnic 

w ciągu dróg ekspresowych,  

• wzmocnienie powiązań komunikacyjnych obszarów zmarginalizowanych z obszarami 

węzłowymi, dla ich włączenia w regionalny układ powiązań transportowych 

z systemami krajowym i europejskim, szansą rozwojową dla tych obszarów,  

• zapewnienie warunków dla mobilności mieszkańców przez inwestycje 

infrastrukturalne na liniach kolejowych znaczenia regionalnego89. 

 

Na obszarze gmin mikroregionu WNP planuje się w ramach realizacji celów strategicznych 

Kontraktu terytorialnego realizację:  

 

• Budowa drogi ekspresowej S5 - przedsięwzięcie wpisane do Dokumentu  

Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętego przez Radę 

Ministrów w dniu 24 września 2014 (poz. 6 i 16) do Strategii Rozwoju Transportu oraz 

ujęte w załączniku 5 Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015. 

2.6.2 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

• Rozbudowa drogi nr 431 na odcinku: Kórnik – skrzyżowanie z droga krajową nr 32.  

W ramach inwestycji zostanie również zbudowany most w miejscowości Rogalinek,  

• Budowa obwodnicy miejscowości Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431. 

                                                        
89

 KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
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RYCINA 12. LOKALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI  

Źródło: opracowanie własne. 

2.6.3 Zarząd Dróg Powiatowych 

• rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P  

w miejscowości Borkowice, gmina Mosina. Docelowo obiekt mostowy ma zostać 

wykorzystany jako część obwodnicy planowanej przez Urząd Miejski w Mosinie.  

O dofinansowanie tego zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ubiega się 

z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, 

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań w miejscowość Skórzewo od 

ul. Malwowej do ul. Zakręt. W ramach przebudowy odcinka ulicy wykonane zostaną 

m.in.: 

- poszerzenie jezdni wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, 

- budowa przejść dla pieszych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok 

postojowych, 

- budowa dwóch nowych zatok autobusowych, 
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- przebudowa istniejących skrzyżowań, 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P na odcinku od węzła Dąbrówka do przejazdu 

kolejowego w Palędziu (gmina Dopiewo). Inwestycja zakłada m.in. budowę chodnika, 

ścieżki rowerowej i ronda. 

2.6.4 Polskie Koleje Państwowe PLK SA 

• Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej. 

W miarę dostępnej alokacji projekt będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach 

właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020.90 

• Modernizacja 32-kilometrowego fragmentu linii kolejowej E59 na odcinku Poznań-

Czempiń. Trasa ta łączy stolicę Wielkopolski z Wrocławiem. 

3. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH MIESZKAŃCÓW MIKROREGIONU WPN 

3.1 Cel i zakres badań 

Jednym z najważniejszych etapów prowadzonych prac były badania ankietowe. 

Badania oparto  na kwestionariuszu zawierającym 15 pytań o charakterze zamkniętym, 

przeprowadzono w okresie od grudnia 2014 do maja 2015 na próbie 317 mieszkańców 

gmin mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania prowadzono 

bezpośrednio w terenie, jak i za pośrednictwem witryny internetowej. Ankieterzy 

przeprowadzili w terenie  277 ankiet. Pozostałe zostały wypełnione za pośrednictwem 

strony internetowej. 

Badania ankietowe miały na celu poznanie preferencji transportowych mieszkańców 

gmin mikroregionu WPN. Pytania zawarte w kwestionariuszu można podzielić na trzy 

grupy. Pierwsza dotyczyła środków transportu jakimi poruszają się mieszkańcy badanych 

gmin, druga odnosiła się do kwestii związanych z funkcjonowaniem transportu 

publicznego, trzecia grupa pytań związana była  z problematyką ruchu rowerowego. 

                                                        
90

 ibidem 



Pierwsze pytanie dotyczyło środk

respondenci w codziennych podróżach do pracy, szkoły, sklepu etc. 

WYKRES 1. KORZYSTAJĄCY Z OKREŚ

Źródło: Opracowanie własne  

Blisko połowa pytanych wskazała samochód jako środek l

podróżach  a siebie umiejscowiła w roli kierowcy. Tylko siedem procent osób porusza się 

samochodami jako pasażer. Wśród pytanych zdecydowana większość podróżuje 

prywatnymi środkami transportu. K

sześć i cztery procent badanych. Z siły własnych mięśni w codziennych podróżach korzysta 

w sumie blisko 20 % pytanych, z czego 12 % porusza się na rowerze a pozostali deklarują, 

że przemieszczają się pieszo. Piętnaście procent pytanych twierdziło, że w codziennych 

podróżach korzysta z kilku środków lokomocji.

 

Pierwsze pytanie dotyczyło środka lokomocji, który najczęściej wykorzystują 

w codziennych podróżach do pracy, szkoły, sklepu etc.   

KORZYSTAJĄCY Z OKREŚLONEGO ŚRODKA LOKOMCJI W CODZINNYCH PODR

pytanych wskazała samochód jako środek lokomocji w tego typu 

a siebie umiejscowiła w roli kierowcy. Tylko siedem procent osób porusza się 

samochodami jako pasażer. Wśród pytanych zdecydowana większość podróżuje 

prywatnymi środkami transportu. Kolej i komunikację autobusową wskazała odpowiednio 

sześć i cztery procent badanych. Z siły własnych mięśni w codziennych podróżach korzysta 

w sumie blisko 20 % pytanych, z czego 12 % porusza się na rowerze a pozostali deklarują, 

o. Piętnaście procent pytanych twierdziło, że w codziennych 

podróżach korzysta z kilku środków lokomocji. 

 

ściej wykorzystują 

 

JI W CODZINNYCH PODRÓŻACH 

okomocji w tego typu 

a siebie umiejscowiła w roli kierowcy. Tylko siedem procent osób porusza się 

samochodami jako pasażer. Wśród pytanych zdecydowana większość podróżuje 

olej i komunikację autobusową wskazała odpowiednio 

sześć i cztery procent badanych. Z siły własnych mięśni w codziennych podróżach korzysta 

w sumie blisko 20 % pytanych, z czego 12 % porusza się na rowerze a pozostali deklarują, 

o. Piętnaście procent pytanych twierdziło, że w codziennych 



WYKRES 2. RODZAJE ŚRODKÓW LOKO

Źródło: Opracowanie własne  

Najliczniejszą grupę wśród 

podróży przesiadają się z samochodu do pojazdów (tramwaju lub autobusu) Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji (MPK) w Poznaniu. Osoby poruszające się rowerami 

najczęściej, jako drugi środek transportu w dro

w dalszej kolejności znalazły się pojazdy MPK i autobusy. Warty podkreślenia jest fakt, że 

wśród osób korzystających z co najmniej dwóch środków transportu brak jest 

motocyklistów. 

 

RODZAJE ŚRODKÓW LOKOMCJI UŻYWANE W CZASIE JEDNEJ PODRÓŻY

Najliczniejszą grupę wśród badanych stanowiły osoby, które w czasie jednej 

podróży przesiadają się z samochodu do pojazdów (tramwaju lub autobusu) Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji (MPK) w Poznaniu. Osoby poruszające się rowerami 

najczęściej, jako drugi środek transportu w drodze do np. pracy lub szkoły wybierały kolej, 

w dalszej kolejności znalazły się pojazdy MPK i autobusy. Warty podkreślenia jest fakt, że 

wśród osób korzystających z co najmniej dwóch środków transportu brak jest 

 

 

E JEDNEJ PODRÓŻY 

badanych stanowiły osoby, które w czasie jednej 

podróży przesiadają się z samochodu do pojazdów (tramwaju lub autobusu) Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji (MPK) w Poznaniu. Osoby poruszające się rowerami 

dze do np. pracy lub szkoły wybierały kolej, 

w dalszej kolejności znalazły się pojazdy MPK i autobusy. Warty podkreślenia jest fakt, że 

wśród osób korzystających z co najmniej dwóch środków transportu brak jest 



WYKRES 3. PREFEROWANE ŚRODKI T

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE  

Kolejne pytanie dotyczyło preferencji transportowych badanej grupy mieszkańców 

mikroregionu WPN. Dla blisko 52% ankietowanych samochód jest najlepszym środkiem 

transportu do codziennych podróży. Blisko 23 % respondentów zadeklarowało chęć 

podróżowania rowerem. Jest to blisko dwukrotnie więcej niż odsetek osób, które już 

dojeżdżają codziennie do pracy czy szkoły w ten właśn

że istnieją obiektywne bariery, które zniechęcają część osób do wyboru tego środka 

transportu. W pozostałych przypadkach rozbieżności między preferowanymi 

transportu a obecnie używanymi są niewielkie.

 

PREFEROWANE ŚRODKI TRANSPORU W CODZIENNYCH PODRÓŻACH

Kolejne pytanie dotyczyło preferencji transportowych badanej grupy mieszkańców 

mikroregionu WPN. Dla blisko 52% ankietowanych samochód jest najlepszym środkiem 

transportu do codziennych podróży. Blisko 23 % respondentów zadeklarowało chęć 

podróżowania rowerem. Jest to blisko dwukrotnie więcej niż odsetek osób, które już 

dojeżdżają codziennie do pracy czy szkoły w ten właśnie sposób. Może to oznaczać, 

obiektywne bariery, które zniechęcają część osób do wyboru tego środka 

transportu. W pozostałych przypadkach rozbieżności między preferowanymi 

transportu a obecnie używanymi są niewielkie. 

 

 

CH PODRÓŻACH 

Kolejne pytanie dotyczyło preferencji transportowych badanej grupy mieszkańców 

mikroregionu WPN. Dla blisko 52% ankietowanych samochód jest najlepszym środkiem 

transportu do codziennych podróży. Blisko 23 % respondentów zadeklarowało chęć 

podróżowania rowerem. Jest to blisko dwukrotnie więcej niż odsetek osób, które już 

ie sposób. Może to oznaczać, 

obiektywne bariery, które zniechęcają część osób do wyboru tego środka 

transportu. W pozostałych przypadkach rozbieżności między preferowanymi  środkami 



WYKRES 4. CZYNNIKI ZACHĘCAJĄC

Źródło: Opracowanie własne 

    Odpowiedzi na kolejne pytanie, które brzmiało: „Co by Pana/Panią zachęciło do 

korzystania z komunikacji publicznej?” wskazują, że jedna trzecia badanych osób oczekuje 

większej częstotliwości kursów. Stosunkowo niewielki odsetek ma zastrzeżenia do 

komfortu jazdy oferowanego przez przewodników. Niewiele więcej osób deklaruje, że 

problemem są zbyt wysokie ceny za przejazdy. Za niekorzystne można uznać, że 12 % 

mieszkańców nie jest zainter

pytanie w kwestionariuszu ankiety było skierowane właśnie do tej grupy osób. 

poproszono badanych, aby podali przyczynę (maksymalnie trzy powody), która sprawia, 

że nie rozważają podróżowania transportem pub

CZYNNIKI ZACHĘCAJĄCE DO KORZYSTANIA Z KOMUNIKACJI PUBLICZNE

Odpowiedzi na kolejne pytanie, które brzmiało: „Co by Pana/Panią zachęciło do 

korzystania z komunikacji publicznej?” wskazują, że jedna trzecia badanych osób oczekuje 

liwości kursów. Stosunkowo niewielki odsetek ma zastrzeżenia do 

komfortu jazdy oferowanego przez przewodników. Niewiele więcej osób deklaruje, że 

problemem są zbyt wysokie ceny za przejazdy. Za niekorzystne można uznać, że 12 % 

mieszkańców nie jest zainteresowana podróżami transportem publicznym. Kolejne 

pytanie w kwestionariuszu ankiety było skierowane właśnie do tej grupy osób. 

poproszono badanych, aby podali przyczynę (maksymalnie trzy powody), która sprawia, 

że nie rozważają podróżowania transportem publicznym. Dla blisko 45% respondentów 

 

 

OMUNIKACJI PUBLICZNEJ 

Odpowiedzi na kolejne pytanie, które brzmiało: „Co by Pana/Panią zachęciło do 

korzystania z komunikacji publicznej?” wskazują, że jedna trzecia badanych osób oczekuje 

liwości kursów. Stosunkowo niewielki odsetek ma zastrzeżenia do 

komfortu jazdy oferowanego przez przewodników. Niewiele więcej osób deklaruje, że 

problemem są zbyt wysokie ceny za przejazdy. Za niekorzystne można uznać, że 12 % 

esowana podróżami transportem publicznym. Kolejne 

pytanie w kwestionariuszu ankiety było skierowane właśnie do tej grupy osób. 

poproszono badanych, aby podali przyczynę (maksymalnie trzy powody), która sprawia, 

licznym. Dla blisko 45% respondentów 



takim powodem jest wygoda podróżowania, jakiej nie jest w stanie zapewnić transport 

publiczny. Na kolejnej pozycji znalazł się charakter pracy, która w przypadku ok. 40% 

pytanych wymaga poruszania się samochodem i dużeg

transport publiczny nie jest w stanie zapewnić. Najmniej spośród pytanych osób 

wskazywało na swój status społeczny, który nie pozwala im korzystać z transportu 

publicznego. 

WYKRES 5. PRZYCZYNY 

Źródło: Opracowanie własne  

Ponad 25% pytanych nie korzysta z transportu publicznego ze względu na 

negatywną opinię na temat tego rodzaju podróżowania. Wydaje się, że jest to ta grupa 

mieszkańców, którą można najszybciej

i akcją informacyjną, niwelując negatywne stereotypy na temat transportu publicznego. 

takim powodem jest wygoda podróżowania, jakiej nie jest w stanie zapewnić transport 

publiczny. Na kolejnej pozycji znalazł się charakter pracy, która w przypadku ok. 40% 

pytanych wymaga poruszania się samochodem i dużego poziomu mobilności, którego 

transport publiczny nie jest w stanie zapewnić. Najmniej spośród pytanych osób 

wskazywało na swój status społeczny, który nie pozwala im korzystać z transportu 

RZYCZYNY REZYGNAZJI Z TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

Ponad 25% pytanych nie korzysta z transportu publicznego ze względu na 

negatywną opinię na temat tego rodzaju podróżowania. Wydaje się, że jest to ta grupa 

mieszkańców, którą można najszybciej i skutecznie „pozyskać” odpowiednią promocją 

akcją informacyjną, niwelując negatywne stereotypy na temat transportu publicznego. 

 

takim powodem jest wygoda podróżowania, jakiej nie jest w stanie zapewnić transport 

publiczny. Na kolejnej pozycji znalazł się charakter pracy, która w przypadku ok. 40% 

o poziomu mobilności, którego 

transport publiczny nie jest w stanie zapewnić. Najmniej spośród pytanych osób 

wskazywało na swój status społeczny, który nie pozwala im korzystać z transportu 

 

Ponad 25% pytanych nie korzysta z transportu publicznego ze względu na 

negatywną opinię na temat tego rodzaju podróżowania. Wydaje się, że jest to ta grupa 

ozyskać” odpowiednią promocją 

akcją informacyjną, niwelując negatywne stereotypy na temat transportu publicznego.  



WYKRES 6. CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE

Źródło: Opracowanie własne  

Szóste pytanie w kwestionariuszu ankiety skierowane było do osób, które oczekują 

od komunikacji publicznej większego komfortu i lepszej organizacji przewozów. Wśród tej 

grupy najwięcej osób wskazuje na potrzebę zapewnienia w

i skróceniem czasów przejazdu. Kolejnymi punktami, istotnymi dla badanych 

mieszkańców są odpowiednio: dopasowane g

i niezawodność transportu. W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie podniesione 

przez ankietowanych kwestie mają głównie charakter 

z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów fi

dla potencjalnych pasażerów komunikacji publicznej były kwestie związane z poprawą 

warunków przesiadania się, wyposażeniem przystanków oraz czystość w pojazdach.

ZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE KOMFORT PODROŻOWANIA TRANSPORTEM PUBLICZN

Szóste pytanie w kwestionariuszu ankiety skierowane było do osób, które oczekują 

od komunikacji publicznej większego komfortu i lepszej organizacji przewozów. Wśród tej 

grupy najwięcej osób wskazuje na potrzebę zapewnienia większej częstotliwości kursów 

skróceniem czasów przejazdu. Kolejnymi punktami, istotnymi dla badanych 

mieszkańców są odpowiednio: dopasowane godziny odjazdów, punktualność 

niezawodność transportu. W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie podniesione 

rzez ankietowanych kwestie mają głównie charakter organizacyjny i nie wiążą się 

koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Najmniej istotne 

potencjalnych pasażerów komunikacji publicznej były kwestie związane z poprawą 

ania się, wyposażeniem przystanków oraz czystość w pojazdach.

 

 

TRANSPORTEM PUBLICZNYM 

Szóste pytanie w kwestionariuszu ankiety skierowane było do osób, które oczekują 

od komunikacji publicznej większego komfortu i lepszej organizacji przewozów. Wśród tej 

zej częstotliwości kursów 

skróceniem czasów przejazdu. Kolejnymi punktami, istotnymi dla badanych 

odziny odjazdów, punktualność 

niezawodność transportu. W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie podniesione 

organizacyjny i nie wiążą się 

nansowych. Najmniej istotne 

potencjalnych pasażerów komunikacji publicznej były kwestie związane z poprawą 

ania się, wyposażeniem przystanków oraz czystość w pojazdach. 



WYKRES 7. CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYST

Źródło: Opracowanie własne  

    W kolejnym pytaniu respondenci poproszeni zostali o określenie 

korzystają z roweru. Jedna trzecia pytanych korzysta z roweru jedynie

w miesiącu. Blisko  25 % używa roweru kilka razy do roku lub rzadziej. Jedynie 32 % 

respondentów traktuje rower jako istotny środek transportu

w tygodniu.  

 

ZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z ROWERU JAKO ŚRODKA TRASPORTU

W kolejnym pytaniu respondenci poproszeni zostali o określenie częstotliwości z jaką 

korzystają z roweru. Jedna trzecia pytanych korzysta z roweru jedynie

25 % używa roweru kilka razy do roku lub rzadziej. Jedynie 32 % 

respondentów traktuje rower jako istotny środek transportu i porusza się nim kilka razy 

 

 

RODKA TRASPORTU 

częstotliwości z jaką 

korzystają z roweru. Jedna trzecia pytanych korzysta z roweru jedynie kilka razy 

25 % używa roweru kilka razy do roku lub rzadziej. Jedynie 32 % 

się nim kilka razy 



WYKRES 8. OKRESOWOŚĆ WYKORZYSTA

Źródło: Opracowanie własne  

Dla uczestników ankiety, którzy korzystają z roweru kilka razy do roku w 76 % 

wykorzystywany jest on jedynie w sezonie. 

całorocznie.  

KRESOWOŚĆ WYKORZYSTANIA ROWERU JAKO ŚRODAK TRANSPORTU

Dla uczestników ankiety, którzy korzystają z roweru kilka razy do roku w 76 % 

wykorzystywany jest on jedynie w sezonie. Zaś 24 % ankietowanych korzysta z roweru 

 

 

AK TRANSPORTU 

Dla uczestników ankiety, którzy korzystają z roweru kilka razy do roku w 76 % 

Zaś 24 % ankietowanych korzysta z roweru 



WYKRES 9. CELE REALIZOWANE POPR

KORZSTAJĄCYCH Z TEGO

Źródło: Opracowanie własne  

Wśród ankietowanych, którzy korzystają z roweru kilka razy do roku najczęstszym 

powodem dla którego korzystają z tego rodzaju środka lo

60%. Dla 35 % ankietowanych powodem wykorzystania 

a dla 27 % dojazd do znajomych. Rower w celu uprawiania sportu wykorzystuje 19 % 

ankietowanych, którzy korzystają 

ankietowanych dojeżdża do pracy 18 % ankietowanych, 

jest wykorzystywany przez 14 % respondentów. W celu dojazdu do miejsca edukacji 

rower wykorzystuje jedynie 7 % ankietowanych.

ELE REALIZOWANE POPRZEZ PORDÓŻOWANIE ROWEREM - W PRZYPADKU ANKIETOW

KORZSTAJĄCYCH Z TEGO TYPU ŚRODKA TRASPORTU, KILKA RAZY W ROKU

Wśród ankietowanych, którzy korzystają z roweru kilka razy do roku najczęstszym 

powodem dla którego korzystają z tego rodzaju środka lokomocji jest rekreacja 

60%. Dla 35 % ankietowanych powodem wykorzystania roweru jest dojazd po zakupy, 

dla 27 % dojazd do znajomych. Rower w celu uprawiania sportu wykorzystuje 19 % 

kietowanych, którzy korzystają  z niego kilka razy do roku. Wśród tej grupy 

a do pracy 18 % ankietowanych, a w celach turystycznych rower 

jest wykorzystywany przez 14 % respondentów. W celu dojazdu do miejsca edukacji 

rower wykorzystuje jedynie 7 % ankietowanych. 

 

 

W PRZYPADKU ANKIETOWANYCH 

U, KILKA RAZY W ROKU  

Wśród ankietowanych, którzy korzystają z roweru kilka razy do roku najczęstszym 

komocji jest rekreacja – ponad 

roweru jest dojazd po zakupy, 

dla 27 % dojazd do znajomych. Rower w celu uprawiania sportu wykorzystuje 19 % 

ród tej grupy 

a w celach turystycznych rower 

jest wykorzystywany przez 14 % respondentów. W celu dojazdu do miejsca edukacji 



WYKRES 10. POWODY REZYDNACJI Z R

Źródło: Opracowanie własne  

Wśród ankietowanych, którzy wskazali, że w ogóle nie korzystają z roweru, 

najważniejszą przeszkodą jest zbyt duży ruch uliczny i obawa o kolizję. Drugim najczęściej 

wskazywanym powodem niekorzystania z tego rodzaju środka transportu jest kultura 

jazdy (2,5% ankietowanych), na trzecim miejscu znalazł się brak przyjemności z jazdy 

rowerem. Zły stan zdrowia oraz brak kondycji a z drugiej strony zły stan dróg rowerowych 

stanowi przeszkodę dla 1,60 % ankietowanych. Innymi powodami dla których ankietowani 

nie korzystali z roweru są zły stan dróg i ulic (1,30%), ryzyko kradzieży (0,90%), brak 

umiejętności jazdy na rowerze oraz brak roweru bądź środków finansowych na jego 

zakup. Na inne powody nie wymienione w ankiecie wskaz

z ankietowanych jako powodu niekorzystania z roweru nie wskazał na: zły stan techniczny 

własnego roweru, uraz po kradzieży roweru, braku mie

w domu, brak parkingów rowerowych na mieście, w pracy.

OWODY REZYDNACJI Z ROWERU JAKO ŚRODKA TRANSPORTU

Wśród ankietowanych, którzy wskazali, że w ogóle nie korzystają z roweru, 

najważniejszą przeszkodą jest zbyt duży ruch uliczny i obawa o kolizję. Drugim najczęściej 

nym powodem niekorzystania z tego rodzaju środka transportu jest kultura 

jazdy (2,5% ankietowanych), na trzecim miejscu znalazł się brak przyjemności z jazdy 

rowerem. Zły stan zdrowia oraz brak kondycji a z drugiej strony zły stan dróg rowerowych 

rzeszkodę dla 1,60 % ankietowanych. Innymi powodami dla których ankietowani 

nie korzystali z roweru są zły stan dróg i ulic (1,30%), ryzyko kradzieży (0,90%), brak 

umiejętności jazdy na rowerze oraz brak roweru bądź środków finansowych na jego 

ne powody nie wymienione w ankiecie wskazało 0,60% ankietowanych. Nikt 

ankietowanych jako powodu niekorzystania z roweru nie wskazał na: zły stan techniczny 

własnego roweru, uraz po kradzieży roweru, braku miejsca do przechowywania roweru 

rkingów rowerowych na mieście, w pracy. 

 

 

ANSPORTU 

Wśród ankietowanych, którzy wskazali, że w ogóle nie korzystają z roweru, 

najważniejszą przeszkodą jest zbyt duży ruch uliczny i obawa o kolizję. Drugim najczęściej 

nym powodem niekorzystania z tego rodzaju środka transportu jest kultura 

jazdy (2,5% ankietowanych), na trzecim miejscu znalazł się brak przyjemności z jazdy 

rowerem. Zły stan zdrowia oraz brak kondycji a z drugiej strony zły stan dróg rowerowych 

rzeszkodę dla 1,60 % ankietowanych. Innymi powodami dla których ankietowani 

nie korzystali z roweru są zły stan dróg i ulic (1,30%), ryzyko kradzieży (0,90%), brak 

umiejętności jazdy na rowerze oraz brak roweru bądź środków finansowych na jego 

ało 0,60% ankietowanych. Nikt 

ankietowanych jako powodu niekorzystania z roweru nie wskazał na: zły stan techniczny 

jsca do przechowywania roweru 



WYKRES 11. BUDOWA DRÓG ROWEROWYC

Źródło: Opracowanie własne  

Na pytanie: czy budowa ścieżek rowerowych skłoniłaby Pana/Panią do częstszego 

korzystania z roweru 50 % ankietowanych odpowiedziało, że tak, a 27 % osób 

uczestniczących w ankiecie wskazało, na odpowiedź 

respondentów budowa ścieżek nie byłaby żadnym 

do przesiadki na rower, a dla 10 % raczej nie przyczy

do skorzystania z roweru.  

UDOWA DRÓG ROWEROWYCH A ZWIĘSZENIE UDZIAŁU ROWERU JAKO ŚRODK

TRANSPORTU 

Na pytanie: czy budowa ścieżek rowerowych skłoniłaby Pana/Panią do częstszego 

korzystania z roweru 50 % ankietowanych odpowiedziało, że tak, a 27 % osób 

uczestniczących w ankiecie wskazało, na odpowiedź - raczej tak. Jedynie dla 1 % 

eżek nie byłaby żadnym argumentem przekonującym ich 

przesiadki na rower, a dla 10 % raczej nie przyczyniłaby się do zachęcenia ich 

 

 

ŁU ROWERU JAKO ŚRODKA 

Na pytanie: czy budowa ścieżek rowerowych skłoniłaby Pana/Panią do częstszego 

korzystania z roweru 50 % ankietowanych odpowiedziało, że tak, a 27 % osób 

raczej tak. Jedynie dla 1 % 

argumentem przekonującym ich 

niłaby się do zachęcenia ich 



WYKRES 12. POPARCIE DLA ROZWOJU 

Źródło: Opracowanie własne  

Ponad 50 % ankietowanych na pytanie czy popiera rozwój infrastruktury 

rowerowej kosztem rozwoju infrastruktury samochodowej odpowiedziało twierdząco 

27 % było na tak, a 26 % odpowiedziało 

rozwoju infrastruktury transportowej jest 7 % ankietowanych, 20% raczej nie poparłoby 

tak ukierunkowanej polityki. Aż 1/5 ankietowanych nie miała na ten temat zdania.

OPARCIE DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ KOSZTEM INFRASTRUKTURY 

SAMOCHODOWEJ 

Ponad 50 % ankietowanych na pytanie czy popiera rozwój infrastruktury 

rowerowej kosztem rozwoju infrastruktury samochodowej odpowiedziało twierdząco 

27 % było na tak, a 26 % odpowiedziało – raczej tak. Negatywnie do takiego kierunku 

rozwoju infrastruktury transportowej jest 7 % ankietowanych, 20% raczej nie poparłoby 

Aż 1/5 ankietowanych nie miała na ten temat zdania.

 

 

RASTRUKTURY 

Ponad 50 % ankietowanych na pytanie czy popiera rozwój infrastruktury 

rowerowej kosztem rozwoju infrastruktury samochodowej odpowiedziało twierdząco – 

Negatywnie do takiego kierunku 

rozwoju infrastruktury transportowej jest 7 % ankietowanych, 20% raczej nie poparłoby 

Aż 1/5 ankietowanych nie miała na ten temat zdania. 



WYKRES 13. POPRACIE DLA USPOKOJENIA RUCHU W 

Źródło: Opracowanie własne  

Na pytanie dotyczące swojego poparcia dla idei uspokajania ruchu w centrach miast 

i na terenach osiedli mieszkaniowych zdecydowana większość opowiedziała si

wprowadzaniem- 

37 % ankietowanych popiera uruchamianie mechanizmów prowad

ruchu, a  34 % odpowiedziało, że raczej tak. Jedynie 5 % ankietowanych nie wyraziło 

swojego poparcia dla uspokojenia ruchu, 12 % na tak z

że raczej nie popiera tego typu działań. 11 % ankietowanych nie miało zdania w tej 

kwestii. 

3.2 Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych mieszkańców gmin mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego można postawić kilka 

USPOKOJENIA RUCHU W CENTRACH MIAST I NA TERENACH OSIEDLI 

MIESZKANIOWYCH 

Na pytanie dotyczące swojego poparcia dla idei uspokajania ruchu w centrach miast 

i na terenach osiedli mieszkaniowych zdecydowana większość opowiedziała si

37 % ankietowanych popiera uruchamianie mechanizmów prowadzących do uspokojenia 

34 % odpowiedziało, że raczej tak. Jedynie 5 % ankietowanych nie wyraziło 

swojego poparcia dla uspokojenia ruchu, 12 % na tak zadane pytanie odpowiedziało, 

raczej nie popiera tego typu działań. 11 % ankietowanych nie miało zdania w tej 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych mieszkańców gmin mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego można postawić kilka generalnych wniosków:

 

 

TERENACH OSIEDLI 

Na pytanie dotyczące swojego poparcia dla idei uspokajania ruchu w centrach miast 

i na terenach osiedli mieszkaniowych zdecydowana większość opowiedziała się za jej 

zących do uspokojenia 

34 % odpowiedziało, że raczej tak. Jedynie 5 % ankietowanych nie wyraziło 

dpowiedziało, 

raczej nie popiera tego typu działań. 11 % ankietowanych nie miało zdania w tej 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych mieszkańców gmin mikroregionu 

generalnych wniosków: 
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1. Dla blisko połowy ankietowanych mieszkańców gmin mikroregionu WNP 

podstawowym środkiem transportu jest samochód, 

2. Jedna trzecia pytanych mieszkańców jest skłonna zamienić dotychczasowy środek 

transportu na komunikację publiczną jeżeli zostanie zwiększona częstotliwość 

połączeń, 

3. Wśród ankietowanych, którzy korzystają z roweru kilka razy do roku najczęstszym 

powodem dla którego korzystają z tego rodzaju środka lokomocji jest rekreacja 

a nie dojazdy do pracy, szkoły itd., 

4. Decydowana większość mieszkańców gmin mikroregionu WNP opowiada się za 

rozwojem infrastruktury rowerowej i uspokajaniu ruchu samochodowego 

w centrach miast i gmin, 

5. Najważniejszą przyczyną, która sprawia, że pytani mieszkańcy rezygnują z podróży 

rowerem jest duże natężenie ruchu samochodowego a co za tym obawa o własne 

zdrowie i życie. 

4. ANALIZA DOSTĘPNYCH DANYCH STATYCZNYCH ODNOŚNIE 

UNKCJONOWANIA TRANSPORTU 

4.1 Generatory ruchu 

 Na potrzeby analizy wyodrębniono trzy podstawowe kategorie terenów lub 

obiektów, których funkcjonowanie związane jest z generowaniem ruchu drogowego. 

Wyznaczone w badaniu kategorie generatorów ruchu to: 

1. generatory związane z usługami publicznymi, 

2. generatory związane z usługami komercyjnymi, 

3. generatory związane z terenami produkcyjnymi, magazynowymi i przemysłowymi. 

Do pierwszej grupy generatorów ruchu związanej z usługami publicznymi zaliczono 

takie tereny i obiekty jak: szkoły, przedszkola, ośrodki opieki społecznej i ochrony zdrowia 

oraz inne instytucje publiczne, druga grupa generatorów ruchu związana jest z terenami 
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i obiektami handlowymi i usługowymi, takimi jak centra handlowo-usługowe, targowiska 

oraz obiekty hotelowo-gastronomiczne. W ostatniej, wyróżnionej grupie znalazły się takie 

obiekty i tereny jak: składy, magazyny, obiekty produkcyjne, tereny kopalni piasku, żwiru 

etc., a także tereny i obiekty logistyczne i przeładunkowe.  

Zinwentaryzowane tereny i obiekty przedstawiono, za pomocą sygnatur (usługi) 

i obiektów powierzchniowych (produkcja, magazyny etc.) na tle pozostałych terenów 

zurbanizowanych oraz drogowego układu komunikacyjnego z podziałem na kategorie. 

Ze względu na skalę opracowania na obszarach o dużym nagromadzeniu danej kategorii 

ruchotwórczej dokonano koniecznej generalizacji. 

Należy podkreślić, że nie ma jednolitej i obowiązującej metodyki związanej 

z badaniami nad tzw. generatorami ruchu. Skala opracowania, szczegółowość i ilość 

kategorii obiektów ruchotwórczych zawsze uzależniona jest od wielkości obszaru 

opracowania. Dla badań o charakterze regionalnym generatorami ruchu są całe 

miejscowości, w skali międzyregionalnej mogą to być poszczególne jednostki 

mieszkaniowe (osiedla), większe zakłady produkcyjne, centra handlowe etc, w skali gminy 

duży wpływ na strukturę ruchu miejskiego mają, oprócz wcześniej wymienionych, 

mniejsze centra handlowe skupiające sklepy różnych branż, dyskonty, jednostki 

kulturalne, oświatowe, budynki sakralne, urzędy administracji publicznej, obiekty 

hotelowe i inne. 
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4.2 Generatory ruchu związane z usługami komercyjnymi i publicznymi 

 

RYCINA 13. GENERATORY RUCHU W BRODNICY 

źródło: opracowanie własne 

 W gminie Brodnica najważniejsze obiekty usługowe o charakterze 

niekomercyjnym, m.in. szkoła podstawowa im. Hymnu Narodowego, Urząd Gminy, 

placówka Poczty Polskiej oraz Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej zlokalizowane są 

głównie w centrum gminy, przy drogach powiatowych nr 2463P i 4062P. Pozostałe, 

związane z oświatą w większych miejscowościach, jak Szkoła Podstawowa 

im. J. Wybickiego w Manieczkach lub Szkoła Podstawowa im. D. Chłapowskiego w Iłowcu. 

Obiekty związane z usługami komercyjnymi wykazują strukturę policentryczną, choć nadal 

największa koncentracja jest w samej Brodnicy.Większość analizowanych generatorów 
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ruchu położna jest przy drogach powiatowych, przebiegających przez centra jednostek 

osadniczych. 

 

RYCINA 14. GENERATORY RUCHU W DOPIEWIE 

Źródło: opracowanie własne 

 W gminie Dopiewo generatory ruchu związane z usługami publicznymi 

zlokalizowane są głównie w dwóch obrębach: Dopiewie ( m.in. Gminny Ośrodek Zdrowia, 

Gimnazjum im. J. Kochanowskiego, hala sportowa GOSiR), Skórzewie m.in. (Szkoła 

Podstawowa im. Fryderyka Chopina z salą gimnastyczną, kościół pw. św. Marcina i św. 

Wincentego, Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie, Dom 

Pomocy Społecznej i inne). W przypadku generatorów pozwiązywanych z usługami 

komercyjnymi wyróżniono dwa obszary koncentracji tego typu obiektów, są to: Dopiewo 

i Skórzewo. Można założyć, że koncentracja obiektów i terenów komercyjnych w tych 
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obrębach związana jest ze silnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej, która wymaga 

odpowiedniej ilości usług podstawowych.  

 

RYCINA 15. GENERATORY RUCHU W KOMORNIKACH 

Źródło: opracowanie własne 

W Komornikach generatory ruchu o komercyjnym charakterze zlokalizowane są 

głównie wzdłuż drogi krajowej nr 5. Można przypuszczać, że głównym czynnikiem 

lokalizacyjnym w tym przypadku jest dobre skomunikowanie, głównie dla ruchu 

samochodowego. Drugim skupiskiem komercyjnych generatorów ruchu są Plewiska. 

Można założyć, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest relatywnie dobre skomunikowanie 

tego obszaru (droga powiatowa nr 2387P), a co za tym intensywna urbanizacja.  
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RYCINA 16. GENERATORY RUCHU W KÓRNIKU 

Źródło: opracowanie własne 

W Kórniku struktura przestrzenna komercyjnych generatorów ma charakter zbliżony do 

monocentrycznego, z wyraźnie zaznaczonym obszarem koncentracji (Rycina 16Rycina 16. 

Generatory ruchu w Kórniku), w tym wypadku jest to także ścisłe centrum Kórnika. Można 

wyróżnić jeszcze dwa obszary – pierwszy, wzdłuż drogi powiatowej nr 2461P z Borówca 

do Daszewic oraz drugi związany z usługami turystyki nad jeziorem Bnińskim, w 

miejscowości Błażejewko. Generatory ruchu związane z usługami publicznymi również 

zlokalizowane są w większości w ścisłym centrum gminy.  
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RYCINA 17. GENERATORY RUCHU W MOSINIE 

Źródło: opracowanie własne 

W Mosinie również rozmieszczenie generatorów ruchu o charakterze 

komercyjnym nosi znamiona układu monocentrycznego, z wyraźnie wykształconym 

obszarem, które zlokalizowane jest w centrum gminy – głównie wzdłuż drogi powiatowej 

nr 2465P oraz w ścisłym centrum miejscowości. Poza centrum Mosiny, jedynie 

w Dymaczewie Nowym obserwuje się większą koncentrację obiektów generujących ruch 

drogowy, jak można przypuszczać związanych z obsługą ruchu turystycznego i zabudowy 

letniskowej nad jeziorem Dymaczewskim. Generatory usług publicznych, równomiernie 

rozmieszczone znajdują się głównie w samej Mosinie. 
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RYCINA 18. GENERATORY RUCHU W PUSZCZYKOWIE 

Źródło: opracowanie własne 

W Puszczykowie komercyjne generatory ruchu mają strukturę policentryczną 

i przy założeniu pewnej generalizacji są równomiernie rozmieszczone na obszarze gminy.  

W przeciwieństwie do wcześniejszych przykładów, w mieście więcej obiektów 

generujących ruch znajduje się przy drogach gminnych. Z pozostałych kategorii jedynie 

droga powiatowa nr 2495P jest mocniej obciążona ruchem powodowanym badanymi 

obiektami. Generatory związane z usługami publicznymi również nie wykazują większej 

koncentracji, choć w tym przypadku należy wyróżnić kwartał zabudowy między drogami 

gminnymi nr 331021P:, 331020P, 331000P oraz drogą wojewódzką nr 430. A także 

obiekty przy drogach gminnych nr: 331075P, 331064P oraz 331059P. 
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RYCINA 19. GENERATORY RUCHU W STĘSZEWIE 

Źródło: opracowanie własne 

Stęszew, pod względem przestrzennego rozmieszczenia generatorów ruchu (obu 

wyróżnionych typów) również jest przykładem struktury monocentrycznej. Większość 

obiektów tego typu zlokalizowana jest w samym Stęszewie, głównie między drogą 

powiatową nr 2494P (ul. Poznańska) a drogą krajową nr 5 (Generała Henryka 

Dąbrowskiego). 
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4.3 Generatory ruchu związane z działalnością produkcyjno - przemysłową 

 

RYCINA 20. GENERATORY RUCHU W BRODNICY 

Źródło: opracowanie własne 

Generatory ruchu o charakterze przemysłowo-produkcyjnym w Brodnicy 

zlokalizowane są w południowo zachodniej części gminy. Najwięcej tego typu obiektów 

zlokalizowano wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 310: m.in. Kombinat Rolniczo - Przemysłowy 

Manieczki Sp. z o.o. (w Manieczkach i Grabianowie). Pozostałe, o który należy wspomnieć 

to tereny zabudowań gospodarstw rolno-hodowlanych w Szołdrach i Grzybnie oraz 

Iłowcu. 
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RYCINA 21. GENERATORY RUCHU W DOPIEWIE 

Źródło: opracowanie własne 

 W Dopiewie najliczniej generatory ruchy o charakterze produkcyjno – 

przemysłowym zlokalizowane są w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi 

ekspresowe S11. Jest to zapewne spowodowane lokalizacją węzła, który znacznie 

zwiększa możliwości skomunikowania przyległych terenów, a co za tym znacznie zwiększa 

ich potencjał inwestycyjny. Pozostałe obszary o tym profilu są rozmieszczone w różnych 

częściach gminy, do największych należą m.in.: w Palędziu „Colas” wytwórnia mas 

bitumicznych, w tej samej miejscowości Wytwórnia Wyrobów Budowlanych – Czyż”, 

fermy produkcyjno-hodowlane w Więckowicach, a także mniejsze obiekty w Skórzewie. 
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RYCINA 22. GENERATORY RUCHU W KOMORNIKACH 

Źródło: opracowanie własne 

 W Komornikach liczne generatory ruchu zlokalizowane są w centralnej części 

gminy. Ich lokalizacja opiera się głównie na szkielecie drogowym, którego główną osią jest 

autostrada A2 oraz droga krajowa nr 5. W pobliżu skrzyżowania tych dwóch szlaków 

komunikacyjnych zlokalizowana jest najliczniejsza grupa generatorów ruchu o charakterze 

przemysłowo-gospodarczym. Znacznym kompleksem przemysłowym, który generuje 

ruch, głównie towarowy jest również położna w centralnej części gminy kopalnia 

kruszywa. 
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RYCINA 23. GENERATORY RUCHU W KÓRNIKU 

Źródło: opracowanie własne 

 W Kórniku obiekty, generujące ruch związany z działalności wytwórczą, 

magazynową i logistyczną zlokalizowane są niemalże wyłącznie w północno-wschodniej 

części gminy. Ma to związek głównie z drogą ekspresową S11 i bliskością  węzła na 

autostradzie A2, co zapewnia bardzo dobre skomunikowanie tych obszarów. Nie bez 

znaczenia jest również fakt, że ta część gminy nie jest objęta formami ochrony przyrody 

co znacznie ułatwia lokalizacje tego typu zabudowy.  
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RYCINA 24. GENERATORY RUCHU W MOSINIE 

Źródło: opracowanie własne 

 W Mosinie duża część generatorów ruchu o profilu produkcyjno-przemysłowym 

zlokalizowana jest wokół centralnej, zurbanizowanej części gminy. Są one położone przy 

drodze powiatowej nr 2465P i nr 2463P. Z większych kompleksów zlokalizowanych  

w pozostałych częściach gminy należy wymienić: na zachodzie, budynki produkcyjnych 

ferm hodowlanych w Bolesławcu oraz we wschodniej części, w Krajkowie obiekty 

związane z infrastrukturą ujęcia wody. 
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RYCINA 25. GENERATORY RUCHU W PUSZCZYKOWIE 

Źródło: opracowanie własne 

 W Puszczykowie generatory ruchu o charakterze produkcyjno- przemysłowym są 

mniej liczne niż w pozostałych gminach. Spośród zinwentaryzowanych obiektów należy 

wymienić, położone w południowej części gminy, przy drodze powiatowej nr 2495P i jej 

otoczeniu tereny produkcyjne związane m.in. z działalnością budowlaną. Pojedyncze 

i dużo mniejsze obiekty i tereny tego typu znajdują się w centralnej i zachodniej części 

gminy. 
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RYCINA 26. GENERATORY RUCHU W STĘSZEWIE 

Źródło: opracowanie własne 

 W Stęszewie produkcyjno-przemysłowe generatory ruchu są zlokalizowane 

równomiernie. Niemal w każdej miejscowości zinwentaryzowano obiekty i tereny (licznie 

reprezentowane przez obiekty hodowlano-produkcyjne) o tym profilu działalności. 

Większość z nich zlokalizowana jest przy drogach powiatowych i wojewódzkich, dużo 

rzadziej gminnych. Struktura policentryczna brak wyraźnie ukształtowanego centrum 

koncentracji 
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5. ANALIZA INFRASTRUKTURY POD KĄTEM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

Z dniem 01 marca 2011 roku weszła w życie ustawa o publicznym transporcie 

zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 nr 5 poz. 13 z późniejszymi 

zmianami), która określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób 

w publicznym transporcie zbiorowym, m.in. drogowym, kolejowym oraz innym 

szynowym. Zgodnie z nowym prawem, jednostki samorządu terytorialnego stały się 

organizatorami publicznego transportu zbiorowego i stały się odpowiedzialne za jego 

organizowanie i funkcjonowanie na obszarze swojej właściwości. Wykonawcą zadań 

zamówionych przez organizatora stał się natomiast operator publicznego transportu 

zbiorowego, którym może być samorządowy zakład budżetowy lub zewnętrzny podmiot 

gospodarczy, uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, który 

zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie ww. 

usług na danej linii lub liniach komunikacyjnych. Ustawa o publicznym transporcie 

zbiorowym, obok operatora świadczącego usługi na podstawie zawartej z organizatorem 

umowy, wprowadziła także pojęcie przewoźnika, czyli przedsiębiorcy, który wykonuje 

przewozy „komercyjne” niebędące przewozami o charakterze użyteczności publicznej 

i nie otrzymuje dofinansowania do tych przewozów ze środków publicznych. 

Podstawą organizowania przewozów uwzględniających w szczególności potrzeby 

społeczności lokalnej stają się – opracowywane przez gminy, związki międzygminne, 

powiaty, związki powiatów, województwa i właściwego ministra ds. transportu – Plany 

Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego” (tzw. plany 

transportowe), które mają na celu stworzenie szans na bardziej racjonalne planowanie 

transportu masowego i zapewnienie dostępu do środków komunikacji dla większej ilości 

potencjalnych pasażerów. 

Nowe zasady funkcjonowania przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, 

wprowadzane ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, 

w pełnym zakresie wejdą życie w styczniu 2017 roku. 
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5.1 Najważniejsze drogi służące ciężkiemu transportowi wraz z rozmieszczeniem 

głównych obiektów ruchotwórczych 

 Na obszarze mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego istnieje gęsta sieć 

dróg: krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, którą uzupełniają drogi zarządzane 

przez władze lokalne. 

 

RYCINA 27. DOPUSZCZALNY MAKSYMALNY NACISK NA OŚ POJAZU  

Źródło: opracowanie własne. 

 Poszczególne odcinki przedmiotowych dróg są zróżnicowane pod względem 

dopuszczalnego maksymalnego nacisku na oś pojazdu ciężarowego. Najwięcej (pod 

względem długości) jest dróg o maksymalnym nacisku do 10 ton na oś., w większości mają 

one przebieg równoleżnikowy. W mikroregionie WNP gmina Brodnica jako jedyna posiada 

jedną drogę (droga wojewódzka nr 310) o maksymalnym nacisku na oś 8 ton. Oprócz 

długości i nośności poszczególnych odcinków niezwykle ważna wydaje się ich lokalizacja, 

szczególnie w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. Wynika to z faktu dużej uciążliwości 

transportu towarowego dla mieszkańców. Niekorzystnie pod tym względem wygląda 

sytuacja w Puszczykowie (droga wojewódzka 430) i w Komornikach (droga krajowa nr 5). 
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Oczywiście drogi przeznaczone dla transportu towarowego to również korzyści. 

Przykładem może być tu gmina Kórnik, w której zlokalizowało się (przy drodze 

ekspresowej S11) wiele przedsiębiorstw z branży logistycznej, magazynowej a także, 

jedyne w mikroregionie terminale intermodalne (rycina 27) 

5.2 Krótka charakterystyka istniejącej oferty przewozowej w publicznym transporcie 

zbiorowym powiatu poznańskiego 

W 2014 roku zaspokojenie potrzeb transportowych mieszkańców powiatu 

poznańskiego realizowane było głównie liniami autobusowymi, organizowanymi przez: 

• Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu na podstawie porozumień 

międzygminnych; 

• samodzielnie przez gminy powiatu poznańskiego (m.in. Kórnik, Mosina); 

Powiat poznański nie jest organizatorem przewozów w ramach publicznego 

transportu zbiorowego, a „udział linii o charakterze powiatowym jest znikomy i ogranicza 

się do 2 linii organizowanych przez Gminę Swarzędz […] oraz jednej linii łączącej Kórnik 

z Mieczewem w gminie Mosina”.91 

Poszczególne gminy powiatu poznańskiego zlecają usługę przewozową 

bezpośrednio swoim zakładom budżetowym lub spółkom prawa handlowego (np. Kórnik), 

albo w ramach umowy z przewoźnikiem wyłonionym w postępowaniu przetargowym, 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (np. Dopiewo na liniach gminnych, 

nieobjętych porozumieniem międzygminnym ZTM Poznań). 

Niewielką część obsługi mieszkańców w zakresie komunikacji autobusowej przejęły 

przedsiębiorstwa PKS, głównie w ramach linii dalekobieżnych, przebiegających 

korytarzami drogowymi nr: 5, 11, 32 i 92 oraz drogami wojewódzkimi nr: 184, 187, 196, 

307 oraz 430. 

 Marginalny, na całościowe funkcjonowanie systemu komunikacji zbiorowej, jest 

też wpływ przewoźników prywatnych (głównie minibusy), choć na niektórych trasach 

stanowią oni istotne uzupełnienie oferty przewozowej przewoźników aglomeracyjnych. 

                                                        
91

 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
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Są to m.in. następujące firmy: Bistrans i Spidibus (Dopiewo – Poznań Ogrody) oraz 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Eko-Rondo” s.c. (Puszczykowo – Poznań Dębiec). 

 Dla czterech gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN), 

tj.: Dopiewa, Stęszewa, Puszczykowa i Mosiny, istotną rolę w ich obsłudze komunikacyjnej 

pełnią połączenia kolejowe, których organizatorem jest Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego.   

5.3 Opis jakości usług w publicznym transporcie zbiorowym 

5.3.1 Komunikacja kolejowa 

 Spośród siedmiu gmin będących członkami stowarzyszenia Mikroregion 

Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN), tylko Brodnica pozbawiona jest dostępu do 

infrastruktury kolejowej. W ramach publicznego transportu zbiorowego gmina ta jest 

obsługiwana wyłącznie komunikacją autobusową. Natomiast dla gminy Komorniki transport 

kolejowy posiada znikome znaczenie, ponieważ na jej terenie znajduje się tylko jedna stacja 

w Szreniawie oraz po jednym przystanku osobowym w Wirach i Plewiskach. Podobnie dla 

gminy Kórnik, w której linia kolejowa (Poznań – Kluczbork) przebiega północno-wschodnim 

skrajem gminy, a stacja znajduje się w znacznym oddaleniu od miasta Kórnik 

(w Szczodrzykowie).  

 Pozostałe gminy posiadają połączenia kolejowe przede wszystkim z miastem 

Poznań, a także pomiędzy sobą, głównie poprzez Poznań, lub – jak w przypadku Mosiny 

i Puszczykowa, które leżą w ciągu tej samej trasy kolejowej (linia magistralna nr 271 / E59 

w międzynarodowej numeracji linii kolejowych, łącząca stacje w Świnoujściu, Szczecinie, 

Poznaniu i Wrocławiu) – bezpośrednio ze sobą.  

 W poniższych tabelach zebrano podstawowe dane dotyczące połączeń kolejowych 

między poszczególnymi członkami Mikroregionu WPN, a także dotyczące połączeń tych 

gmin z Poznaniem (dworzec Poznań Główny), jako centrum regionu i stolicą województwa 

wielkopolskiego. Za występowanie połączenia uznaje się połączenie bezpośrednie lub 

z jedną przesiadką trwającą maksymalnie do 15 minut (połączenia realizowane 
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z przesiadką dłuższą niż 15 minut oraz z dwoma lub więcej przesiadkami nie były brane 

pod uwagę). „Brak” oznacza niewystępowanie infrastruktury kolejowej, a co za tym idzie 

brak połączeń kolejowych, natomiast „0” wpisywano w sytuacji występowania połączenia, 

lecz niespełniającego ww. kryteriów odnośnie przesiadki (ilości bądź czasu). Analizę 

przeprowadzono na podstawie rozkładów jazdy operatorów kolejowych w regionie, 

tj.: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., osobno dla sobót 

i niedziel oraz dni roboczych. 

 Obydwa kolejowe przedsiębiorstwa przewozowe są spółkami samorządu 

województwa. W wyniku reformy segmentu kolejowych przewozów pasażerskich, 

poprzez proces usamorządowienia spółki PKP Przewozy Regionalne, dnia 22.12.2008 r. 

Województwo Wielkopolskie objęło 9,7% udziałów w nowej spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością, która utraciła z nazwy skrót „PKP”, stając się (obok pozostałych 

samorządów wojewódzkich) jednym z szesnastu jej współwłaścicieli. 

 Ze względu na znaczną liczbę udziałowców w spółce Przewozy Regionalne, a przez 

to ograniczony wpływ samorządu województwa wielkopolskiego na jej działalność, 

podjęto decyzję o powołaniu własnej spółki samorządowej, która będzie realizowała 

przewozy pasażerskie wewnątrz województwa. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. rozpoczęły 

działalność przewozową 01.06.2011 r., po uzyskaniu niezbędnych certyfikatów 

bezpieczeństwa.   

 

TABELA 24. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PRZEWOZÓW REGIONALNYCH SP. Z O.O. 

Lp. Województwo Udziały % 

1. Mazowieckie 207 982 13,5 

2. Wielkopolskie 149 439 9,7 

3. Śląskie 141 736 9,2 

4. Dolnośląskie 112 465 7,3 

5. Pomorskie 109 383 7,1 

6. Małopolskie 98 599 6,4 

7. Zachodniopomorskie 89 355 5,8 

8. Kujawsko-Pomorskie 89 815 5,8 

9. Łódzkie 87 815 5,7 

10. Lubelskie 84 733 5,5 

11. Warmińsko-Mazurskie 81 652 5,3 

12. Podkarpackie 75 490 4,9 

13. Podlaskie 58 543 3,8 
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14. Lubuskie 55 461 3,6 

15. Opolskie 52 380 3,4 

16. Świętokrzyskie 46 218 3,0 

Dane: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (stan na maj 2014 r.) 

 Z przeprowadzonej analizy wynika, że stosunkowo dobre połączenia kolejowe 

występują między centrum regionu, jakim jest miasto Poznań, a gminami: Dopiewo, 

Mosina oraz Puszczykowo. Wynika to z faktu, że miejscowości te leżą przy magistralnych 

liniach kolejowych, w przeciwieństwie do zdecydowanie gorszej siatki połączeń między 

Poznaniem a Stęszewem, który położony jest przy drugorzędnej linii kolejowej, łączącej 

stacje w Sulechowie i Luboniu. 

 Na uwagę zasługuje także stosunkowo duża liczba połączeń kolejowych w ciągu 

dni roboczych pomiędzy Poznaniem a Dopiewem (15), Puszczykowem (19) i Mosiną (20), 

co pozwala na utrzymanie taktu dla pociągów regionalnych (aglomeracyjnych) 

w granicach około 30 / 45 min. w godzinach szczytu przewozowego oraz 45 min. / 1,5 h 

poza szczytem.   

 W dni weekendowe takt naturalnie rozrzedza się, choć na linii z Poznania do 

Puszczykowa i Mosiny częstotliwość kursowania pociągów pozostaje na stosunkowo 

wysokim poziomie, w przeciwieństwie do połączeń stolicy Wielkopolski ze Stęszewem. 

Nieco rzadziej niż na linii nr 271 kursują także pociągi z Poznania do Dopiewa (linia 

magistralna nr 3 / E20 w międzynarodowej numeracji linii kolejowych), choć i w tym 

przypadku częstotliwość kursowania można uznać za dobrą. 

 

TABELA 25. LICZBA POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W SOBOTĘ (10.01.2015 R.) 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x brak 9 Brak brak 14 13 6 

Brodnica brak x brak Brak brak brak brak brak 

Dopiewo 10 brak x Brak brak 2 2 0 

Komorniki brak brak brak X brak brak brak brak 

Kórnik brak brak brak Brak x brak brak brak 
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Mosina 14 brak 0 Brak brak x 13 0 

Puszczykowo 15 brak 0 Brak brak 13 x 0 

Stęszew 7 brak 1 Brak brak 0 0 x 

Dane: http://www.rozkład-pkp.pl(dostęp: 02.01.2015 r.) 

TABELA 26. LICZBA POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W NIEDZIELĘ (11.01.2015 R.) 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x brak 10 Brak brak 13 12 6 

Brodnica brak x brak Brak brak brak brak brak 

Dopiewo 9 brak x Brak brak 1 1 0 

Komorniki brak brak brak X brak brak brak brak 

Kórnik brak brak brak Brak x brak brak brak 

Mosina 14 brak 0 Brak brak x 13 0 

Puszczykowo 13 brak 0 Brak brak 12 x 0 

Stęszew 5 brak 1 Brak brak 0 0 x 

Dane: http://www.rozkład-pkp.pl(dostęp: 02.01.2015 r.) 

TABELA 27. LICZBA POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W DZIEŃ POWSZEDNI (15.01.2015 R.) 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x brak 15 Brak brak 20 19 9 

Brodnica brak x brak Brak brak brak brak brak 

Dopiewo 15 brak x Brak brak 3 3 1 

Komorniki brak brak brak X brak brak brak brak 

Kórnik brak brak brak Brak x brak brak brak 

Mosina 20 brak 2 Brak brak x 19 0 

Puszczykowo 19 brak 2 Brak brak 19 x 0 

Stęszew 9 brak 2 Brak brak 0 0 x 

Dane: http://www.rozkład-pkp.pl(dostęp: 02.01.2015 r.) 
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 Cena połączeń kolejowych na poszczególnych relacjach (koszt jednorazowego 

biletu normalnego) oraz czas przejazdu między wybranymi gminami (do analizy – jako 

punkty odniesienia – przyjęto główne stacje w danych miejscowościach, np. dla Poznania 

jest to dworzec Poznań Główny) przedstawiono w kolejnych tabelach. Najszybciej można 

przejechać odcinek między blisko siebie położonymi miejscowościami, które obsługiwane 

są koleją w ciągu tej samej linii (np. Puszczykowo – Mosina), natomiast najdłuższy czas 

odnotowano przy połączeniach międzygminnych, wymagających przesiadek na stacji 

Poznań Główny (np. Stęszew – Dopiewo). Różnice w czasach przejazdu pociągów na 

danych odcinkach w różne dni (i w różnych porach dnia) wynikają z organizacji ruchu 

przyjętej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czasu potrzebnego na przesiadkę oraz 

okresowo prowadzonych prac modernizacyjnych. 

 

TABELA 28. CENA POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH (W PLN BRUTTO) ZA JEDEN PRZEJAZD (BILET NORMALNY) 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x nd. 6,5 nd. nd. 6,5 5,3 7,6 

Brodnica nd. x nd. nd. nd. nd. nd. nd. 

Dopiewo 6,5 nd. x nd. nd. 10,6 9,8 11,7 

Komorniki nd. nd. nd. X nd. nd. nd. nd. 

Kórnik nd. nd. nd. nd. x nd. nd. nd. 

Mosina 6,5 nd. 10,6 nd. nd. x 4,4 nd. 

Puszczykowo 5,3 nd. 9,8 nd. nd. 4,4 x nd. 

Stęszew 7,6 nd. 11,7 nd. nd. nd. nd. x 

Dane: http://www.biletywielkopolskie.pl; http://www.biletyregionalne.pl(dostęp: 07.01.2015 r.) 

TABELA 29. ROZKŁADOWY CZAS PRZEJAZDU W KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ (W MINUTACH) 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x brak 16 ~ 19 Brak brak 24 ~ 35 15 ~ 18 25 ~ 32 

Brodnica brak x brak Brak brak brak brak brak 
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Dopiewo 16 ~ 20 brak x Brak brak 45 ~ 58 35 ~ 44 57 ~ 63 

Komorniki brak brak brak X brak brak brak brak 

Kórnik brak brak brak Brak x brak brak brak 

Mosina 25 ~ 40 brak 50 ~ 52 Brak brak x 8 ~ 21 nd. 

Puszczykowo 16 ~ 19 brak 35 ~ 44 Brak brak 8 ~ 19 x nd. 

Stęszew 27 ~ 34 brak 57 ~ 63 Brak brak nd. nd. x 

Dane: http://www.rozkład-pkp.pl(dostęp: 07.01.2015 r.) 

TABELA 30. DŁUGOŚĆ TRAS KOLEJOWYCH (W KM) 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x brak 19 Brak brak 18 12 23 

Brodnica brak x brak Brak brak brak brak brak 

Dopiewo 19 brak x Brak brak 37 31 42 

Komorniki brak brak brak X brak brak brak brak 

Kórnik brak brak brak Brak x brak brak brak 

Mosina 18 brak 37 Brak brak x 6 nd. 

Puszczykowo 12 brak 31 Brak brak 6 x nd. 

Stęszew 23 brak 42 Brak brak nd. nd. x 

Dane: http://www.rozkład-pkp.pl(dostęp: 07.01.2015 r.) 

W komunikacji kolejowej, zarówno obsługiwanej przez spółkę Koleje 

Wielkopolskie, jak i przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., oprócz taryfy biletowej 

normalnej, obowiązuje system zniżek, zarówno ustawowych, narzuconych przepisami 

odrębnymi (np. dla uczniów czy studentów), jak i wynikających z działań promocyjnych 

przewoźników, w ramach własnych strategii handlowych spółek. Istnieje także możliwość 

wykupienia abonamentu na przejazdy na danej trasie, w różnym czasookresie (np. bilety 

tygodniowe, miesięczne, kwartalne). Ceny za wszystkie rodzaje biletów określone zostały 

w „Taryfach przewozowych” poszczególnych operatorów i wynikają z długości trasy, jaką 
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pasażer chce pokonać pociągiem. Cenniki obu samorządowych operatorów kolejowych są 

sa jednakowe. 

W taryfie podstawowej, np. bilet odcinkowy miesięczny imienny, normalny „tam 

i z powrotem” w drugiej klasie, na odległość do 5 km kosztuje 89 zł, na odcinku od 16 do 

20 km 154 zł, natomiast od 36 do 40 km 219 zł. 

Dla posiadaczy Karty Wielkopolskiej oraz REGIOkarty lub REGIOkarty Senior 

stworzono promocyjną Taryfę Razem, w której obowiązują niższe opłaty abonamentowe. 

I tak np. cena za bilet odcinkowy miesięczny imienny, normalny „tam i z powrotem” 

w drugiej klasie, na odległość do 5 km pasażer Kolei Wielkopolskich lub Przewozów 

Regionalnych zapłaci 75,7 zł, na odcinku od 16 do 20 km 130,9 zł, natomiast od 36 

do 40 km 186,2 zł. 

W poniższych tabelach zestawiono ceny za bilety jednorazowe oraz 

abonamentowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) obowiązujące w pociągach 

Przewozów Regionalnych i Kolei Wielkopolskich, na podstawie zapisów „Taryf 

przewozowych” ww. spółek kolejowych.  
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TABELA 31. TARYFA PODSTAWOWA OPŁAT ABONAMENTOWYCH W 2 KLASIE POCIĄGÓW OSOBOWYCH 

 

Źródło: „Taryfa przewozowa”, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (aktualna w dniu 09.01.2015 r.) 
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TABELA 32. TARYFA RAZEM OPŁAT ABONAMENTOWYCH W 2 KLASIE POCIĄGÓW OSOBOWYCH 

 

Źródło: „Taryfa przewozowa”, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (aktualna w dniu 09.01.2015 r.) 
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Od 9 grudnia 2012 roku Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wspólnie z Kolejami 

Wielkopolskimi Sp. z o.o. oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu wprowadziły 

nowy rodzaj biletu miesięcznego pn. „Bus-Tramwaj-Kolej – Jeden Bilet”, który obowiązuje 

w pociągach regionalnych w promieniu około 30 km od Poznania oraz w komunikacji 

miejskiej w stolicy Wielkopolski, organizowanej przez ZTM Poznań. Obszar obowiązywania 

biletu jest podzielony na trzy strefy taryfowe spółek kolejowych (Rycina 28). Stacjami 

krańcowymi dla poszczególnych kierunków „Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” są: 

Oborniki Wielkopolskie, Łopuchowo, Pobiedziska, Gułtowy, Środa Wielkopolska, Iłowiec, 

Strykowo, Buk i Pamiątkowo. Strefy te można łączyć ze strefami biletowymi ZTM Poznań. 

Cena biletu zintegrowanego zależy od kombinacji stref taryfowych Przewozów 

Regionalnych i Kolei Wielkopolskich oraz stref ZTM Poznań. „Bus-Tramwaj-Kolej – Jeden 

Bilet” są biletami spółki Przewozy Regionalne, które są honorowane w pociągach Kolei 

Wielkopolskich oraz w pojazdach komunikacji zbiorowej Miasta Poznania. Bilety 

w ramach oferty specjalnej „Poznańska Kolej Metropolitalna” są do nabycia w kasach 

regionalnych spółek kolejowych jako normalne oraz z ulgami ustawowymi92.  

 

                                                        
92

http://www.przewozyregionalne.pl/node/14458(dostęp: 08.01.2015 r.) 
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RYCINA 28. STREFY TARYFOWE „BUS-TRAMWAJ-KOLEJ – JEDEN BILET” 

Źródło: http://www.przewozyregionalne.pl/sites/default/files/pliki/14458/strefy-ztm-mapa-01-07-2014.jpg (dostęp: 
08.01.2015 r.) 

TABELA 33. STREFY PRZEWOZOWE I CENY BILETÓW 

Strefa PR+KW* Rodzaj biletu Strefa ZTM Normalny 

A 

Normalny 

A 

121,00 

Z ulgą 49% 61,71 

Z ulgą 51% 59,29 

B 

Normalny A 169,00 

Normalny A+B 186,00 

Z ulgą 49% A 86,19 
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Z ulgą 49% A+B 94,86 

Z ulgą 51% A 82,81 

Z ulgą 51% A+B 91,14 

C 

Normalny A 219,00 

Normalny A+C 239,00 

Normalny A+B+C 274,00 

Z ulgą 49% A 111,69 

Z ulgą 49% A+C 121,89 

Z ulgą 49% A+B+C 139,74 

Z ulgą 51% A 107,31 

Z ulgą 51% A+C 117,11 

Z ulgą 51% A+B+C 134,26 

*- strefy obsługiwane przez Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie 

Bilety Bus-Tramwaj-Kolej na strefę A mogą być łączone tylko ze strefą A ZTM (Miasto Poznań) 
Bilety Bus-Tramwaj-Kolej na strefę B mogą być łączne ze strefami A lub A+B ZTM 

Bilety Bus-Tramwaj-Kolej na strefę C mogą być łączone ze strefami A lub A+B+C ZTM 

Źródło: http://www.przewozyregionalne.pl/node/14458(dostęp: 11.01.2015 r.). 

Na trasie do Dopiewa pociągi samorządowych spółek kolejowych kursują wspólnie, 

ze zdecydowaną przewagą połączeń obsługiwanych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 

Trasę do Puszczykowa i Mosiny obsługują natomiast wyłącznie składy Przewozów 

Regionalnych, a do Stęszewa kursują wyłącznie pociągi Kolei Wielkopolskich. 

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. prowadzą działalność przewozową przede 

wszystkim przy wykorzystaniu własnego taboru kolejowego, który stanowią: wagony, 

elektryczne zespoły trakcyjne, autobusy szynowe, lokomotywy spalinowe oraz 

elektrowozy. W mniejszym stopniu, w skali ogólnopolskiej, spółka korzysta także 

z pojazdów użyczonych bądź dzierżawionych od samorządów województw, a także 

dzierżawionych od innych podmiotów. 

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., w których 100% udziałów posiada Województwo 

Wielkopolskie, dysponują m.in. zmodernizowanymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi 
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typu EN57Akw (6 szt.) oraz autobusami szynowymi typu: SA105 (1 szt.), SA108 (4 szt.), 

SA132 (11 szt.) oraz SA134 (2 szt.), a także nowymi pociągami typu EN76 „Elf” (22 szt.)93.  

Do 2012 roku spółka Koleje Wielkopolskie prowadziła przewozy wyłącznie 

na liniach niezelektryfikowanych, natomiast od rozkładu jazdy, wprowadzonego 

na przełomie 2012 i 2013 roku wykonuje przewozy również na części linii 

zelektryfikowanych. Jest to powiązane z przekazaniem spółce nowych oraz używanych 

elektrycznych zespołów trakcyjnych zakupionych przez Województwo Wielkopolskie. 

Z posiadanych przez wielkopolski samorząd wojewódzki autobusów szynowych 

w 2014 roku 18 sztuk było wydzierżawionych spółce Koleje Wielkopolskie, a 4 spółce 

Przewozy Regionalne, natomiast elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57 eksploatowane 

są na podstawie umów dzierżawy przez ww. spółki kolejowe, po 6 sztuk każda94. 

 

TABELA 34.  TABOR WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO EKSPLOATOWANY PRZEZ SPÓŁKI KOLEJOWE 

L.p. Typ taboru Rok produkcji 
Liczba miejsc siedzących / łączna liczba 

miejsc 

Autobusy szynowe 

1 SA105-001 2002 
35 / 90 

2 SA105-002 2002 

3 SA108-001 2003 

95 / 195 

4 SA108-002 2003 

5 SA108-003 2003 

6 SA108-004 2003 

7 SA108-005 2004 

8 SA108-008 2006 

9 SA108-010 2007 

10 SA132-001 2005 

164 / 315 11 SA132-003 2006 

12 SA132-004 2006 

13 SA132-008 2007 

173 / 315 

14 SA132-009 2007 

15 SA132-010 2007 

16 SA132-011 2007 

17 SA132-012 2007 

18 SA132-013 2007 

19 SA132-014 2007 

20 SA132-015 2007 

21 SA134-008 2008 165 / 320 
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22 SA134-010 2008 

Elektryczne zespoły trakcyjne 

23 EN57-1025 1974 

188 / bd. 

24 EN57-1027 1974 

25 EN57-1061 1975 

26 EN57-1141 1977 

27 EN57-1804 1990 

28 EN57-1805 1990 

29 EN57-1031 1974 

180 / bd. 

30 EN57-1062 1975 

31 EN57-1412 1981 

32 EN57-1413 1981 

33 EN57-1434 1981 

34 EN57-1502 1982 

Dane: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (stan na maj 2014 r.) 

Tabor kolejowy Województwa Wielkopolskiego poddawany jest sukcesywnej 

modernizacji, która ma na celu nie tylko podniesienie komfortu podróży pasażerów, ale 

również wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu. Dotyczy to zarówno autobusów 

szynowych, jak również mocno wyeksploatowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 

które (jako używane) zostały zakupione w 2010 roku ze środków Funduszu Kolejowego 

oraz rezerwy celowej budżetu państwa, za kwotę prawie 11,5 mln PLN brutto95. 

Na przełomie 2013 i 2014 roku w zakładach bydgoskiej spółki PESA dokonano 

np. naprawy głównej wraz z modernizacją autobusów szynowych SA108-002 i SA108-003, 

która obejmowała m.in. wymianę wykładziny podłogowej, foteli, oświetlenia, okładzin 

ścian i sufitów, poszycia pudła, montażu systemu monitoringu wnętrza, naniesiono 

powłokę lakierniczą, wraz z powłoką antygrafitti, a także zabudowano toaletę 

przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowano system 

informacji pasażerskiej. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 7,6 mln PLN brutto96 

i została sfinansowana z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego oraz 

Funduszu Kolejowego. 

W 2011 roku naprawie głównej, wraz z gruntowną modernizacją, obejmującą m.in. 

wymianę silników prądu stałego na silniki asynchroniczne wraz z przekładniami, nową 

                                                        
95

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
96

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|149 

aranżację wnętrza, w tym montaż toalety dla osób niepełnosprawnych, montaż 

klimatyzacji w przedziałach pasażerskich oraz kabinie maszynisty, a także poprawa 

estetyki czoła pociągu, poddano 3 zespoły trakcyjne, natomiast w roku 2012 – kolejnych 

pięć. W 2013 roku w zakładach NEWAG S.A., za kwotę ponad 17 mln PLN brutto97, 

przeprowadzono naprawy główne, wraz z modernizacją elektrycznych zespołów 

trakcyjnych EN57-1062 i EN57-1502.  

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 samorząd wojewódzki pozyskał środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację 

projektu zakupu nowego taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich. 

Ogłoszony w 2010 roku międzynarodowy przetarg na dostawę nowoczesnych, 

niskopodłogowych zespołów trakcyjnych wygrała PESA Bydgoszcz S.A., która dostarczyła 

22 jednostki typu 22WE serii EN76 „Elf”. Pociągi były sukcesywnie wprowadzane do 

eksploatacji pomiędzy grudniem 2012 roku a lutym 2014 roku.   

Wybrany w przetargu tabor został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych 

europejskich wymagań dotyczących odporności na zderzenia (wg normy EN 15227), może 

poruszać się z maksymalną prędkością eksploatacyjną 160 km/h, mierzy 75 m długości 

i na stałych miejscach siedzących może pomieścić 204 pasażerów. 

Projekt o wartości 469,9 mln PLN brutto sfinansowany został z trzech źródeł: 

budżetu państwa (28,6 mln PLN), Województwa Wielkopolskiego (278,9 mln PLN) 

oraz funduszy Unii Europejskiej (162,4 mln PLN, tj. 42,5% wydatków kwalifikowanych)98. 

 

 

 

 

TABELA 35. NOWY TABOR KOLEJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

L.p. Elektryczny zespół trakcyjny Data dostawy 
Data włączenia do 

eksploatacji 

1 EN76-026 08.08.2012 r. 09.12.2012 r. 
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2 EN76-027 28.09.2012 r. 09.12.2012 r. 

3 EN76-028 18.10.2012 r. 09.12.2012 r. 
4 EN76-029 28.11.2012 r. 09.12.2012 r. 
5 EN76-030 21.12.2012 r. 22.12.2012 r. 

6 EN76-031 28.03.2013 r. 29.03.2013 r. 

7 EN76-032 22.04.2013 r. 23.04.2013 r. 

8 EN76-033 22.05.2013 r. 23.05.2013 r. 

9 EN76-034 28.05.2013 r. 29.05.2013 r. 

10 EN76-035 25.06.2013 r. 26.06.2013 r. 

11 EN76-036 16.07.2013 r. 17.07.2013 r. 

12 EN76-037 30.07.2013 r. 31.07.2013 r. 

13 EN76-038 20.08.2013 r. 21.08.2013 r. 

14 EN76-039 30.08.2013 r. 31.08.2013 r. 

15 EN76-040 30.09.2013 r. 01.10.2013 r. 

16 EN76-041 16.10.2013 r. 17.10.2013 r. 

17 EN76-042 30.10.2013 r. 31.10.2013 r. 

18 EN76-043 27.11.2013 r. 28.11.2013 r. 

19 EN76-044 27.11.2013 r. 28.11.2013 r. 

20 EN76-045 13.12.2013 r. 14.12.2013 r. 

21 EN76-046 30.12.2013 r. 31.12.2013 r. 

22 EN76-047 25.02.2014 r. 26.02.2014 r. 

Dane: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (stan na maj 2014 r.) 

 

 

ZDJĘCIE 2. AUTOBUS SZYNOWY KOLEI WIELKOPOLSKICH SP. Z O.O. 

Źródło: fotografia własna (Dopiewo, 21.03.2015 r.) 
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Zgodnie ze złożonym do Komisji Europejskiej wnioskiem o dofinansowanie, nowe zespoły 

trakcyjne w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia finansowej realizacji 

inwestycji, będą eksploatowane na trasach: Poznań Główny – Konin – Kutno oraz 

Zbąszynek – Poznań Główny – Gniezno – Inowrocław, a więc również przez obszar gminy 

Dopiewo, należącej do stowarzyszenia Mikroregion WPN. 

 Średni wiek taboru kolejowego należącego do samorządu województwa 

wielkopolskiego wynosi około 12,2 lata. 

 W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 zostały także ujęte projekty związane z modernizacją regionalnej sieci kolejowej. 

Jednym z projektów kluczowych, który decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, jest linia kolejowa nr 357, która przebiega przez obszar gmin Mikroregionu 

WPN: Komorniki (stacja Szreniawa) oraz Stęszew. 

 

 

RYCINA 29. MODERNIZOWANY ODCINEK LINII KOLEJOWEJ NR 357 NA TLE SIECI KOLEJOWEJ W REGIONIE 

Źródło: http://www.plk-inwestycje.pl/(dostęp: 31.01.2015 r.). 
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 Przeprowadzona modernizacja miała na celu podniesienie standardu technicznego 

tej ważnej, regionalnej linii kolejowej przede wszystkim w zakresie nawierzchni torowej, 

podtorza i obiektów inżynieryjnych, a także infrastruktury związanej z obsługą pasażerów. 

 Przed rozpoczęciem inwestycji na odcinku Wolsztyn – Luboń występowało aż 20 

ograniczeń prędkości (od 20 do 50 km/h), o łącznej długości ponad 12,3 km, związanych 

ze złym stanem technicznym torowiska oraz przestarzałym systemem sterowania ruchem 

(nieprzystosowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej do prędkości 

rozkładowej, brak blokady liniowej). Brak modernizacji tej linii mógłby spowodować 

dalsze ograniczenia w prędkości przejazdu, a co za tym idzie wydłużenie czasu podróży. 

 Głównym efektem zrealizowanej w dwóch etapach inwestycji, której wartość 

wyniosła łącznie prawie 150 mln PLN99 (z czego około 77% kosztów kwalifikowanych 

sfinansowano z funduszy pomocowych Unii Europejskiej) jest podniesienie maksymalnej 

prędkości do 100 km/h dla autobusów szynowych i skrócenie czasu jazdy o około 17 min., 

ograniczenie emisji hałasu od linii kolejowej do otoczenia, poprawa dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, a także podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów, 

co jest niezmiernie ważne ze względu na fakt, że z trasy korzystają osoby dojeżdżające 

codziennie do pracy, a więc jakość infrastruktury torowej wpływa na mobilność 

zawodową mieszkańców województwa wielkopolskiego. 
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RYCINA 30. SKRÓCENIE CZASU JAZDY POCIĄGÓW PRZY PRĘDKOŚCI ROZKŁADOWEJ 100KM/H. 

(7 min) – czas przed modernizacją 

4 min – czas po modernizacji  

Źródło: http://www.plk-inwestycje.pl/ (dostęp: 31.01.2015 r.).  

 W 2013 roku na terenie województwa wielkopolskiego przewieziono koleją ponad 

20,5 mln pasażerów, o prawie 613 tys. więcej niż w roku 2012, z czego z usług spółki 

Przewozy Regionalne skorzystało ponad 15,1 mln pasażerów, natomiast z Kolei 

Wielkopolskich prawie 5,4 mln. 

 

TABELA 36. ILOŚĆ PASAŻERÓW PRZEWIEZIONA KOLEJĄ PRZEZ SPÓŁKI SAMORZĄDOWE. 

Przewoźnik kolejowy 
Ilość przewiezionych pasażerów w roku: 

2012 2013 

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 3 347 831 5 397 811 

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 16 599 290 15 162 285 

RAZEM 19 947 121 20 560 096 

 Dane: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (stan na maj 2014 r.) 

  



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|154 

5.4 Komunikacja autobusowa PKS 

Wszystkie gminy, oprócz Dopiewa, będące członkami stowarzyszenia Mikroregion 

WPN, są obsługiwane komunikacją autobusową spółek PKS (głównie przez 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A.). W poniższych tabelach 

zebrano podstawowe dane dotyczące połączeń autobusowych PKS pomiędzy 

poszczególnymi członkami Mikroregionu WPN, a także dotyczące połączeń tych gmin 

z Poznaniem (dworzec Poznań Główny), jako centrum regionu i stolicą województwa 

wielkopolskiego. Za występowanie połączenia uznaje się połączenie bezpośrednie lub 

z jedną przesiadką trwającą maksymalnie do 15 minut (połączenia realizowane 

z przesiadką dłuższą niż 15 minut oraz z dwoma lub więcej przesiadkami nie były brane 

pod uwagę). „Brak” oznacza niewystępowanie połączenia PKS na danej relacji, natomiast 

„0” wpisywano w sytuacji występowania połączenia, lecz niespełniającego ww. kryteriów 

odnośnie przesiadki (ilości bądź czasu). Analizę przeprowadzono na podstawie rozkładu 

jazdy spółki PKS Poznań S.A., osobno dla sobót i niedziel oraz dni roboczych. 

 

TABELA 37. LICZBA POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH (PKS) W SOBOTĘ (10.01.2015 R.) 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x 3 brak 2 23 3 5 11 

Brodnica 1 x brak 0 1 2 1 0 

Dopiewo brak brak x Brak brak brak brak brak 

Komorniki 2 1 brak X 0 1 1 2 

Kórnik 22 1 brak 0 x 1 2 1 

Mosina 2 4 brak 0 1 x 1 0 

Puszczykowo 2 2 brak 0 1 2 x 0 

Stęszew 10 0 brak 2 0 1 1 x 

Dane: http://www.pks.poznan.pl(dostęp: 05.01.2015 r.) 
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TABELA 38. LICZBA POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH (PKS) W NIEDZIELĘ (11.01.2015 R.) 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x 1 brak 2 26 2 3 10 

Brodnica 1 x brak 0 0 1 1 0 

Dopiewo brak brak x Brak brak brak brak brak 

Komorniki 2 1 brak X 1 1 1 2 

Kórnik 25 1 brak 0 x 1 1 1 

Mosina 1 2 brak 0 0 x 1 0 

Puszczykowo 2 2 brak 0 1 2 x 0 

Stęszew 9 0 brak 2 1 1 1 x 

Dane: http://www.pks.poznan.pl (dostęp: 05.01.2015 r.) 

TABELA 39. LICZBA POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH (PKS) W DZIEŃ POWSZEDNI (15.01.2015 R.). 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x 7 brak 16 34 8 10 24 

Brodnica 6 x brak 2 1 9 7 1 

Dopiewo brak brak x Brak brak brak brak brak 

Komorniki 17 2 brak X 2 2 2 17 

Kórnik 32 3 brak 4 x 2 2 2 

Mosina 8 9 brak 2 4 x 7 2 

Puszczykowo 10 7 brak 2 4 7 x 2 

Stęszew 25 1 brak 19 4 2 2 x 

Dane: http://www.pks.poznan.pl (dostęp: 05.01.2015 r.) 

 Bardzo duża liczba połączeń PKS występuje na trasie Poznań – Kórnik (nawet 34 

kursy w ciągu dnia roboczego), a także na linii Poznań – Komorniki i Poznań – Stęszew. 

Wynika to przede wszystkim z położenia ww. miejscowości na trasach autobusów 

dalekobieżnych. Nieco mniej autobusów PKS kursuje do Mosiny i Puszczykowa, kilka 
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kursów w ciągu dnia roboczego odbywa się do Brodnicy (pozbawionej obsługi 

komunikacją kolejową), natomiast zdecydowanie trudniej jest przemieszczać się 

autobusami PKS pomiędzy poszczególnymi gminami Mikroregionu WPN. W przeważającej 

liczbie przypadków wymaga to dokonywania przesiadek w Poznaniu (dworzec Poznań 

Główny), co znacznie wydłuża czas podróży pasażerów, który zależny jest również od pory 

dnia, w których odbywają się poszczególne kursy oraz tego, czy podróż odbywa się 

w dzień roboczy czy w weekend (różny stopień nasilenia kongestii drogowej). 

 

TABELA 40. ROZKŁADOWY CZAS PRZEJAZDU W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS (W MINUTACH) 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x 58 ~ 74 brak 16 ~ 26 
24 ~ 
37 

43 27 29 ~ 38 

Brodnica 58 ~ 74 x brak 84 ~ 109 72 17 ~ 36 31 105 

Dopiewo brak brak x Brak brak brak brak brak 

Komorniki 16 ~ 25 84 ~ 88 brak X 
59 ~ 
63 

69 ~ 73 53 ~ 57 11 ~ 19 

Kórnik 25 ~ 36 59 ~ 64 brak 60 ~ 66 x 
77 

~100 
68 ~ 90 74 ~ 90 

Mosina 
41 

~111 
18 ~ 30 brak 73 ~ 76 

77 ~ 
90 

x 14 ~ 16 90 

Puszczykowo 27 31 brak 57 ~ 62 
67 

~109 
14 ~ 16 x 74 ~ 77 

Stęszew 30 ~ 39 99 brak 11 ~ 18 
74 ~ 
90  

84 ~ 88 68 ~ 72 x 

Dane: http://www.pks.poznan.pl(dostęp: 05.01.2015 r.) 

 Cena za jeden przejazd autobusami PKS na danej trasie zależy od pory dnia, 

polityki taryfowej danego przewoźnika (różne spółki PKS) oraz promocji biletowych np. 

PKS Poznań S.A., obowiązujących na wybranych kursach.  
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TABELA 41. CENA POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH PKS – BILETY JEDNORAZOWE (W PLN BRUTTO).  

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x 11 nd. 6,6 4 ~ 12,6 9 6,6 6 ~ 13 

Brodnica 11 x nd. 17,6 14,1 6,6 7,9 20 

Dopiewo nd. nd. x nd. nd. nd. nd. nd. 

Komorniki 6,6 17,6 nd. X 
15,2 ~ 
16,6 

15,6 13,2 6,6 

Kórnik 
4 ~ 

12,6 
14,1 nd. 

15,2 
~16,6 

x 16,5 15,2 ~ 18,5 
17,6 
~19 

Mosina 
9 ~ 

22,2 
6,6 nd. 15,6 

16,3 ~ 
19,3 

x 5,3 
18 

~18,6 

Puszczykowo 6,6 7,9 nd. 13,2 
15,2 ~ 
21,3 

5,3 x 15,6 

Stęszew 6 ~ 13 20,6 nd. 6,6 17,6~19 18~18,6 15,6 ~ 16,2 x 

Dane: http://www.pks.poznan.pl(dostęp: 05.01.2015 r.) 

Podobnie jak na kolei, także w przewozach realizowanych przez PKS Poznań cena 

biletów komunikacji autobusowej zależy od pokonywanej odległości w km, wg przebiegu 

danej linii.  

W przypadku biletów okresowych, oprócz tych na podróż „tam i z powrotem”, 

można również zakupić takie w jedną stronę płacąc połowę stawki wymienionej w tabeli 

(Tabela 44). 

Oprócz taryfy biletowej dla linii normalnych, PKS Poznań S.A. posiada osobna 

taryfę opłat dla przejazdu liniami pospiesznymi (Tabela 45). 

Na wzór wprowadzonego pod koniec 2012 roku biletu zintegrowanego „Bus-

Tramwaj-Kolej – Jeden Bilet”, w Uchwale Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania 

z dnia 28.01.2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem 

zbiorowym, pojawił się również analogiczny bilet „Tramwaj-Autobus-PKS”, który jednak 

nie wszedł w  życie z uwagi na brak stosownej umowy pomiędzy ZTM Poznań a spółką PKS 

Poznań. 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|158 

TABELA 42. ODLEGŁOŚĆ DROGOWA (WG LINII PKS) 

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x 35 nd. 12 23 24 15 23 

Brodnica 35 x nd. 47 58 13 20 58 

Dopiewo nd. nd. x nd. nd. nd. nd. nd. 

Komorniki 12 47 nd. X 35 36 27 11 

Kórnik 23 58 nd. 35 x 47 38 46 

Mosina 24 13 nd. 36 47 x 9 47 

Puszczykowo 15 20 nd. 27 38 9 x 40 

Stęszew 23 58 nd. 11 46 47 40 x 

Dane: http://www.pks.poznan.pl(dostęp: 01.02.2015 r.) 

TABELA 43. CENA BILETÓW JEDNORAZOWYCH PKS POZNAŃ S.A. NA LINIACH NORMALNYCH 

Lp. 
Odległość w 

km 
Jednorazowych 

normalnych 

Jednorazowych z ulgą ustawową 

37% 49% 78% 93% 95% 

1. Do 5 4,00 2,52 2,04 0,88 0,28 0,20 

2. 6 – 10 5,30 3,34 2,70 1,17 0,37 0,27 

3. 11 – 15 6,60 4,16 3,37 1,45 0,46 0,33 

4. 16 – 20 7,90 4,98 4,03 1,74 0,55 0,40 

5. 21 – 25 9,00 5,67 4,59 1,98 0,63 0,45 

6. 26 – 30 10,30 6,49 5,25 2,27 0,72 0,52 

7. 31 – 35 11,00 6,93 5,61 2,42 0,77 0,55 

8. 36 – 40 11,50 7,25 5,87 2,53 0,81 0,58 

9. 41 - 50 13,90 8,76 7,09 3,06 0,97 0,70 

10. 51 – 60 15,40 9,70 7,85 3,39 1,08 0,77 

11. 61 – 70 16,80 10,58 8,57 3,70 1,18 0,84 

12. 71 – 80 18,50 11,66 9,44 4,07 1,30 0,93 

13. 81 – 90 21,30 13,42 10,86 4,69 1,49 1,07 

14. 91 – 100 23,70 14,93 12,09 5,21 1,66 1,19 

15. 101 – 110 24,90 15,69 12,70 5,48 1,74 1,25 

16. 111 – 120 26,00 16,38 13,26 5,72 1,82 1,30 

17. 121 – 130 27,80 17,51 14,18 6,12 1,95 1,39 

18. 131 – 140 28,40 17,89 14,48 6,25 1,99 1,42 

19. 141 – 150 28,90 18,21 14,74 6,36 2,02 1,45 

20. 151 – 160 30,00 18,90 15,30 6,60 2,10 1,50 

21. 161 - 170 31,20 19,66 15,91 6,86 2,18 1,56 

22. 171 - 180 32,50 20,48 16,58 7,15 2,28 1,63 

Źródło: http://www.pks.poznan.pl/(dostęp: 01.02.2015 r.) 
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TABELA 44. CENA BILETÓW NORMALNYCH PKS POZNAŃ S.A. DLA PODRÓŻY „TAM I Z POWROTEM” 

Lp. 
Odległość w 

km 
Jednorazowych 

normalnych 

Rodzaj biletu okresowego 

3 dniowy 5 dniowy 7 dniowy 14 dniowy 30 dniowy 

1. Do 5 4,00 16 28 34 60 116 

2. 6 – 10 5,30 21 37 45 80 154 

3. 11 - 15 6,60 26 46 56 99 191 

4. 16 – 20 7,90 32 55 67 119 229 

5. 21 – 25 9,00 36 63 77 135 261 

6. 26 – 30 10,30 41 72 88 155 299 

7. 31 – 35 11,00 44 77 94 165 319 

8. 36 – 40 11,50 46 81 98 173 334 

9. 41 – 50 13,90 56 97 118 209 403 

10. 51 – 60 15,40 62 108 131 231 447 

11. 61 – 70 16,80 67 118 143 252 487 

12. 71 – 80 18,50 74 130 157 278 537 

13. 81 – 90 21,30 85 149 181 320 618 

14. 91 - 100 23,70 95 166 201 356 687 

Źródło: http://www.pks.poznan.pl/(dostęp: 01.02.2015 r.) 

TABELA 45. CENA BILETÓW JEDNORAZOWYCH PKS POZNAŃ S.A. NA LINIACH POSPIESZNYCH 

Lp. Odległość w km 
Jednorazowych 

normalnych 

Jednorazowych z ulgą ustawową 

37% 51% 78% 95% 

1. Do 10 8,40 5,29 4,12 1,85 0,42 

2. 11 – 20  11,00 6,93 5,39 2,42 0,55 

3. 21 – 30 12,60 7,94 6,17 2,77 0,63 

4. 31 – 50 17,80 11,21 8,72 3,92 0,89 

5. 51 – 70  22,00 13,86 10,78 4,84 1,10 

6. 71 – 100 26,70 16,82 13,08 5,87 1,34 

7. 101 – 130  34,00 21,42 16,66 7,48 1,70 

8. 131 – 160 40,40 25,45 19,80 8,89 2,02 

9. 161 – 190  46,20 29,11 22,64 10,16 2,31 

10. 191 – 220 53,60 33,77 26,26 11,79 2,68 

11. 221 – 250  59,00 37,17 28,91 12,98 2,95 

12. 251 – 290 65,00 40,95 31,85 14,30 3,25 

13. 291 – 330 76,00 47,88 37,24 16,72 3,80 

14. 331 – 380 87,00 54,81 42,63 19,14 4,35 

15. 381 – 430  91,30 57,52 44,74 20,09 4,57 

16. 431 – 480  97,60 61,49 47,82 21,47 4,88 

17. 481 – 530 109,20 68,80 53,51 24,02 5,46 

18. 531 - 580 118,60 74,72 58,11 26,09 5,93 

Źródło: http://www.pks.poznan.pl/(dostęp: 01.02.2015 r.) 
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TABELA 46. CENA BILETÓW MIESIĘCZNYCH PKS POZNAŃ S.A. NA LINIACH POSPIESZNYCH 

Miesięczne z ulgą ustawową 

Odległość w km 
Miesięczne 
normalne 

37% 51% 78% 

Do 10 220,00 138,60 107,80 48,40 

11 – 20 288,00 181,44 141,12 63,36 

21 – 30 330,00 207,90 161,70 72,60 

31 – 50 462,00 291,06 226,38 101,64 

51 – 70 567,00 357,21 277,83 124,74 

71 – 100 693,00 436,59 339,57 152,46 

101 – 130 882,00 555,66 432,18 194,04 

131 – 160 1 050,00 661,50 514,50 231,00 

161 – 190 1 155,00 727,65 565,95 254,10 

191 – 220 1 365,00 859,95 668,85 300,30 

221 – 250 1 470,00 926,10 720,30 323,40 

 

Źródło: http://www.pks.poznan.pl/(dostęp: 01.02.2015 r.) 

 

 Średni wiek taboru, skomunalizowanego w 2010 roku, Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Poznaniu S.A. wynosi ponad 16 lat. Oprócz w 117 (Tabela 47) autobusów, 

poznański PKS posiada również 7-osobowy minibus marki Mercedes-Benz Vito z 2014 roku, 

spełniający normę czystości spalin EURO 5.  

 
 

TABELA 47. TABOR PKS POZNAŃ S.A. 

L.p. marka i typ pojazdu rok produkcji pojemność (ilość miejsc) 
norma 
EURO 

1 AUTOSAN A08-08T 2004 30 siedzących + 7 stojących EURO3 

2 AUTOSAN A08-08T 2004 33 siedzących + 10 stojących EURO3 

3 AUTOSAN A08-08T 2004 33 siedzących + 10 stojących EURO3 

4 AUTOSAN A08-08T 2012 33 siedzących + 5 stojących EURO5 

5 AUTOSAN A09-09L 2004 39 siedzących + 16 stojących  

6 AUTOSAN A09-09L 2004 39 siedzących + 16 stojących  

7 AUTOSAN A09-09L 2001 39 siedzących + 16 stojących  

8 AUTOSAN A09-09L 2001 39 siedzących + 16 stojących  

9 AUTOSAN A10-10T 2006 47 siedzących + 29 stojących EURO3 

10 AUTOSAN A10-10T 2006 47 siedzących + 29 stojących EURO3 

11 AUTOSAN A10-10T 2006 47 siedzących + 29 stojących EURO3 

12 AUTOSAN A10-10T 2006 47 siedzących + 29 stojących EURO3 

13 AUTOSAN A10-10T 2006 47 siedzących + 29 stojących EURO3 
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14 AUTOSAN A10-10T 2006 47 siedzących + 29 stojących EURO3 

15 AUTOSAN A10-10T 2006 47 siedzących + 29 stojących EURO3 

16 AUTOSAN A10-10T 2004 43 siedzących + 13 stojących EURO2 

17 AUTOSAN A10-10T 2004 43 siedzących + 13 stojących EURO2 

18 AUTOSAN A10-12T 1996 46 siedzących EURO2 

19 AUTOSAN A1012T 2008 50 siedzących + 25 stojących EURO4 

20 AUTOSAN A1012T 2008 50 siedzących + 25 stojących EURO4 

21 AUTOSAN A1012T 2007 48 siedzących + 25 stojących EURO4 

22 AUTOSAN A1012T 2008 50 siedzących + 25 stojących EURO4 

23 AUTOSAN A1012T 2009 48 siedzących EURO4 

24 AUTOSAN A1012T 2009 48 siedzących EURO4 

25 AUTOSAN H10-10 2000 43 siedzących + 10 stojących  

26 AUTOSAN H10-10 2000 43 siedzących + 12 stojących  

27 AUTOSAN H10-10 1995 41 siedzących + 16 stojących  

28 AUTOSAN H10-11 1990 47 siedzących + 16 stojących  

29 AUTOSAN H10-11 1990 48 siedzących + 12 stojących  

30 AUTOSAN H10-11.21 2001 47 siedzących + 30 stojących  

31 AUTOSAN H10-12.16 2000 47 siedzących  

32 AUTOSAN H10-12.16 2000 47 siedzących  

33 AUTOSAN H10-12.16 1998 47 siedzących  

34 AUTOSAN H10-12.16 1997 46 siedzących + 15 stojących  

35 AUTOSAN H10-12.16 1998 47 siedzących  

36 AUTOSAN H10-12.18 1995 48 siedzących  

37 AUTOSAN H10-12.18 1991 48 siedzących  

38 AUTOSAN H9-21 1989 39 siedzących + 12 stojących  

39 AUTOSAN H9-21 1989 39 siedzących + 12 stojących  

40 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

41 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

42 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

43 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

44 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

45 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

46 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

47 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

48 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

49 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

50 AUTOSAN H9-21 1990 39 siedzących + 12 stojących  

51 AUTOSAN H9-21 1989 39 siedzących + 12 stojących  

52 AUTOSAN H9-21 1990 39 siedzących + 12 stojących  

53 AUTOSAN H9-21 1991 39 siedzących + 12 stojących  

54 AUTOSAN H9-21 1991 39 siedzących + 12 stojących  
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55 AUTOSAN H9-21 1991 39 siedzących + 12 stojących  

56 AUTOSAN H9-21 1989 39 siedzących + 12 stojących  

57 AUTOSAN H9-21 1990 39 siedzących + 12 stojących  

58 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

59 AUTOSAN H9-21 1993 39 siedzących + 12 stojących  

60 AUTOSAN H9-21 1993 39 siedzących + 12 stojących  

61 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

62 AUTOSAN H9-21 1990 39 siedzących + 12 stojących  

63 AUTOSAN H9-21 1988 39 siedzących + 12 stojących  

64 AUTOSAN H9-21.41 1998 39 siedzących + 12 stojących  

65 AUTOSAN H9-21.41 1997 39 siedzących + 12 stojących  

66 AUTOSAN H9-21.41 1995 39 siedzących + 12 stojących  

67 AUTOSAN H9-21.41 1996 39 siedzących + 12 stojących  

68 AUTOSAN H9-21.41 1996 39 siedzących + 12 stojących  

69 AUTOSAN H9-21.41 1995 39 siedzących + 12 stojących  

70 AUTOSAN H9-21.41 1997 39 siedzących + 12 stojących  

71 AUTOSAN H9-21.41 1997 39 siedzących + 12 stojących  

72 AUTOSAN H9-21.41 1993 39 siedzących + 12 stojących  

73 AUTOSAN H9-21.41 1993 39 siedzących + 12 stojących  

74 AUTOSAN H9-21.41 1994 39 siedzących + 12 stojących  

75 AUTOSAN H9-21.41 1994 39 siedzących + 12 stojących  

76 AUTOSAN H9-21.41 1994 39 siedzących + 12 stojących  

77 AUTOSAN H9-21.41 1995 39 siedzących + 12 stojących  

78 AUTOSAN H9-21.41 1995 39 siedzących + 12 stojących  

79 DAF Mistral 1998 50 siedzących  

80 IRISBUS 12.0/6 2007 53 siedzących + 29 stojących EURO4 

81 IRISBUS 12.0/6 2008 54 siedzących + 29 stojących EURO4 

82 IRISBUS 12.0/8 2008 54 siedzących + 29 stojących EURO4 

83 JELCZ PR110 D 1988 50 siedzących + 12 stojących  

84 JELCZ PR110 D Lux 1988 46 siedzących + 12 stojących  

85 JELCZ PR110 D Lux 1990 47 siedzących + 12 stojących  

86 JELCZ PR110 D Lux 1991 46 siedzących + 12 stojących  

87 SOLBUS C 10.5 2005 43 siedzących + 34 stojących EURO3 

88 SOLBUS C 10.5 2005 43 siedzących + 34 stojących EURO3 

89 SOLBUS C 10.5 2005 43 siedzących + 34 stojących EURO3 

90 SOLBUS C 10.5 2004 43 siedzących + 34 stojących EURO3 

91 VOLVO B12-B4 2006 50 siedzących EURO3 

92 VOLVO BXXR6 2010 58 siedzących EURO4 

93 VOLVO B12-B4 2006 54 siedzących EURO4 

94 MERCEDES TRAVEGO 2002 50 siedzących EURO3 

95 MERCEDES CITARO 2003 43 siedzących + 53 stojących EURO3 
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96 MERCEDES CITARO 2003 41 siedzących + 51 stojących EURO3 

97 MERCEDES CITARO 2003 41 siedzących + 51 stojących EURO3 

98 MERCEDES CITARO 2002 41 siedzących + 51 stojących EURO3 

99 MERCEDES INTEGRO 2002 53 siedzących + 30 stojących EURO3 

100 MERCEDES INTEGRO 2001 49 siedzących + 24 stojących EURO3 

101 MERCEDES O550 2005 50 siedzących + 26 stojących EURO4 

102 SOLARIS URBINO 12.003 2012 53 siedzących EURO5 

103 SETRA 315UL 2001 49 siedzących + 20 stojących EURO3 

104 SETRA 315UL 2001 53 siedzących + 24 stojących EURO3 

105 SETRA 315UL 2003 49 siedzących + 33 stojących EURO3 

106 SETRA 315UL 2005 49 siedzących + 38 stojących EURO4 

107 SETRA 315UL 2005 51 siedzących + 28 stojących EURO4 

108 SETRA 415 HDH 2003 52 siedzących EURO3 

109 SETRA 415 HDH 2002 51siedzących EURO3 

110 SETRA  S415 GT-HD 2008 50 siedzących EURO5 

111 SETRA  S415 GT-HD 2006 50 siedzących EURO4 

112 SETRA  S415 GT-HD 2005 51 siedzących EURO4 

113 SETRA  S415 GT-HD 2008 51 siedzących EURO5 

114 SETRA  S415 GT-HD 2005 51 siedzących EURO3 

115 SETRA  S415 GT-HD 2005 51 siedzących EURO3 

116 SETRA  S415 GT-HD 2005 51 siedzących EURO3 

117 SETRA  S417 GT-HD 2007 51 siedzących EURO4 

Źródło: Urząd Miasta Poznania (stan na dzień 01.01.2015 r.) 
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ZDJĘCIE 3. AUTOBUS PKS POZNAŃ S.A. 

Źródło: fotografiawłasna (Kórnik, 07.03.2015 r.) 

W ostatnich latach nastąpiła stabilizacja liczby linii komunikacyjnych na terenie 

województwa wielkopolskiego, która od 2010 roku oscyluje w okolicach 800. Natomiast 

na większości linii komunikacyjnych wprowadza się w ciągu roku wiele korekt w przebiegu 

tras, o czym świadczy duża liczba składanych wniosków o zmianę warunków 

dotychczasowego zezwolenia, jakie wpływają do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

 W 2013 roku na obszarze województwa wielkopolskiego, na podstawie zezwoleń 

wydanych przez Marszałka Województwa, funkcjonowało 765 regularnych linii 

autobusowych i 115 specjalnych (tzw. linie zamknięte, np. szkolne czy pracownicze).   
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WYKRES 14. LICZBA REGULARNYCH LINII AUTOBUSOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO, WG ZEZWOLEŃ WYDAWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE ORGANY SAMORZĄDOWE 

(STAN NA ROK 2013) 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Regularne przewozy autobusowe, w zdecydowanej większości, wykonywane są 

przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, 

największymi przewoźnikami na terenie województwa wielkopolskiego są 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, o różnym statusie własnościowym (łącznie 

8 przedsiębiorstw PKS). Np. poznański PKS jest spółką komunalną, w której 100% udziałów 

posiada Miasto Poznań, natomiast w wielu przypadkach, przeprowadzona prywatyzacja 

państwowych Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej doprowadziła do 

urynkowienia zasad działalności spółek przewozowych, które są zainteresowane 

prowadzeniem działalności przede wszystkim na liniach najbardziej dochodowych. 

Spowodowało to rezygnację prywatnych przewoźników z obsługi wielu linii, które okazały 

się dla nich nierentowne, często nie biorąc pod uwagę potrzeb społeczności lokalnych. 

 W 2013 roku większość dużych przewoźników na terenie województwa 

wielkopolskiego odnotowała spadek liczby pasażerów w porównaniu z rokiem 2012. 

Wyjątkiem jest leszczyński PKS, który odnotował niewielki wzrost. Autobusami PKS 

Poznań S.A. w 2012 roku podróżowało 2 951 459 pasażerów, natomiast w 2013 roku 

2 649 151. Łączna liczba przewiezionych przez ośmiu największych przewoźników 
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w Wielkopolsce pasażerów w 2013 roku wyniosła 22 430 775 osób i była niższa 

w stosunku do roku 2012 o 1 743 661 pasażerów, co stanowi spadek o około 7,9%.  

 

TABELA 48. ILOŚĆ PASAŻERÓW W REGIONALNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PRZEWIEZIONYCH PRZEZ 

8 NAJWIĘKSZYCH PRZEWOŹNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2012 I 2013. 

PKS 

Miejscowość Kalisz Turek Piła Konin Leszno Poznań Gniezno 
Ostrów 
Wlkp. 

Ilość 
przewiezionych 

pasażerów 
(lata) 

2013 2451840 2158973 2300000 4753524 3107881 2649151 2235000 2774386 

2012 3074901 2279623 2500000 5323245 2908386 2951459 2282000 2854802 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Jednocześnie, w  tym samym okresie odnotowano wzrost liczby pasażerów na 

liniach obsługiwanych przez mniejszych przewoźników, zatrudniających zdecydowanie 

mniej osób i dysponujących mniejszą liczbą autobusów, którzy w 2013 roku przewieźli 

łącznie około 9,75 mln osób (w 2012 roku 8,1 mln). Z danych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego wynika, że od jakiegoś czasu następuje zmiana struktury 

przewozów, polegająca na utracie pasażerów przez dużych przewoźników na rzecz tych 

mniejszych, którzy coraz częściej stają się konkurencyjni, dzięki niższej cenie i coraz 

nowszemu taborowi.   

Komunikacja autobusowa miejska i podmiejska 

Większość gmin, oprócz Stęszewa, Brodnicy i miejscowości Kórnik, będących 

członkami stowarzyszenia Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego, na podstawie 

porozumień międzygminnych z Miastem Poznań, jest obsługiwana publiczną komunikacją 

autobusową, której organizatorem jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

Na liniach tych obowiązuje taryfa aglomeracyjna ZTM Poznań, która została wprowadzona 

Uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym 

transportem zbiorowym z dnia 16.03.2010 r., na podstawie której obszar aglomeracji 

poznańskiej został podzielony na trzy strefy taryfowe: A, B i C. 
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Strefę A tworzy miasto Poznań.Część gminy Komorniki(Plewiska, Komorniki, 

Wiry) oraz część miejscowości należących do gminy Kórnik (np. Borówiec, Kamionki, 

Koninko, czy Żerniki) znajduje się w strefie B, natomiast Dopiewo, Puszczykowo, Mosina 

oraz pozostałe miejscowości gminy Komorniki (Łęczyca, Głuchowo, Chomęcice, 

Szreniawa, Rosnówko, Walerianowo) – w strefie C. 

 

RYCINA 31. STREFY TARYFOWE ZTM POZNAŃ 

Źródło: http://www.ztm.poznan.pl/bilety/strefy-taryfowe/(dostęp: 07.01.2015 r.) 

 
TABELA 49. WYKAZ LINII ZTM POZNAŃ OBSŁUGUJĄCYCH GMINY MIKROREGIONU WPN 

Nr linii 
Strefy 

taryfowe 
Trasa 

Porozumienie 
międzygminne  

Miasta Poznań z: 

511 A+B 
Poznań (Franowo), Jaryszki, Koninko, Szczytniki, Kamionki, 

Borówiec 
Gmina Kórnik 

512 A+B 
Poznań (Franowo), Jaryszki, Żerniki, Koninko, Szczytniki, 

Kamionki, Borówiec 
Gmina Kórnik 
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527 A+B 
Poznań (Starołęka), Czapury, Wiórek, Babki, Daszewice, 

Kamionki, Borówiec 
Gmina Mosina, 
Gmina Kórnik   

651 A+B+C 
Poznań (Dębiec), Luboń, Łęczyca, Puszczykowo, Mosina, 

Krosinko, Ludwikowo, Dymaczewo Stare, Dymaczewo 
Nowe 

Miasto Luboń,  
Gmina Komorniki, 

Miasto 
Puszczykowo, Gmina 

Mosina 

701 A+B Poznań (Górczyn), Luboń, Wiry, Komorniki 
Miasto Luboń,  

Gmina Komorniki 

702 A+B Poznań (Górczyn), Luboń, Komorniki 
Miasto Luboń,  

Gmina Komorniki 

703 A+B+C 
Poznań (Górczyn), Komorniki, Szreniawa, Rosnówko, 

Walerianowo, Rosnowo, Chomęcice, Konarzewo 
Gmina Komorniki, 
Gmina Dopiewo 

710 A+B Poznań (Górczyn), Plewiska Gmina Komorniki 

716 A+B+C 
Poznań (Junikowo), Plewiska, Komorniki, Głuchowo, 

Gołuski 
Gmina Komorniki, 
Gmina Dopiewo 

718 A+B+C 
Poznań (Ogrody), Skórzewo, Dąbrowa, Dąbrówka, 

Palędzie, Dopiewiec, Dopiewo 
Gmina Dopiewo 

719 A+B+C 
Poznań (Ogrody), Skórzewo, Dąbrowa, Zakrzewo, 

Dąbrówka, Palędzie, Dopiewiec, Dopiewo 
Gmina Dopiewo 

Dane: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (stan na styczeń 2015 r.) 

 

RYCINA 32. SCHEMATY LINII ZTM POZNAŃ, OBSŁUGUJĄCYCH GMINY MIKROREGIONU WPN 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Poznań. 
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 W poniższych tabelach przedstawiono taryfę opłat obowiązującą od 01.07.2014 r. 

w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego 

w Poznaniu. Taryfa została przyjęta Uchwałą nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 

28.01.2014 r., w związku z wdrażaniem projektu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej 

(PEKA)100.  

TABELA 50. CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA LINIACH ZTM POZNAŃ 

Bilety papierowe do skasowania w kasownikach, bilety zakupione w automatach biletowych w pojazdach 
(także trzeba je skasować w kasowniku), bilety zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego lub 

u kierowcy na linii podmiejskiej 

Rodzaj biletu Strefa Cena biletu normalnego 
Cena biletu ulgowego  

50% 

Do 10 minut A+B+C 3,00 zł 1,50 zł 

Do 40 minut lub na 1 
przejazd 

A+B+C 4,60 zł 2,30 zł 

24-godzinny A+B+C 13,60 zł 6,80 zł 

48-godzinny A+B+C 21,00 zł 10,50 zł 

72-godzinny A+B+C 27,00 zł 13,50 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:http://www.ztm.poznan.pl/bilety/cennik/(dostęp: 10.01.2015 r.).  

 

TABELA 51. CENY BILETÓW OKRESOWYCH IMIENNYCH NA LINIACH ZTM POZNAŃ 

Bilety okresowe imienne – ceny normalne 

Rodzaj biletu Strefa 
Cena za 
14 dni 

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach 

Czas 
ważności 
15-30 dni 

Czas 
ważności 
31-90 dni 

Czas 
ważności 

91-180 dni 

Czas 
ważności 
181-270 

dni 

Czas 
ważności 
271-366 

dni 

Imienny na sieć A 54,20 zł 3,80 zł 3,54 zł 3,26 zł 2,90 zł 2,32 zł 

Imienny na sieć B 26,24 zł 1,86 zł 1,72 zł 1,58 zł 1,42 zł 1,14 zł 

Imienny na sieć C 26,24 zł 1,86 zł 1,72 zł 1,58 zł 1,42 zł 1,14 zł 

Imienny na sieć A+B 66,84 zł 4,76 zł 4,42 zł 4,06 zł 3,60 zł 2,88 zł 

Imienny na sieć B+C 48,28 zł 3,42 zł 3,18 zł 2,92 zł 2,60 zł 2,08 zł 

Imienny na sieć A+B+C 93,08 zł 6,62 zł 6,16 zł 5,66 zł 5,02 zł 4,02 zł 

Imienny na 
trasę do 6 

A+B+C 26,20 zł 1,80 zł 1,70 zł - - - 

                                                        
100

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
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przystanków 

Imienny na 
trasę do 18 

przystanków 
A+B+C 41,92 zł 2,88 zł 2,70 zł - - - 

Imienny na 
trasę do 24 

przystanków 
A+B+C 55,66 zł 3,74 zł 3,56 zł - - - 

 

Bilety okresowe imienne – ceny ulgowe 50% 

Rodzaj biletu Strefa 
Cena za 
14 dni 

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach 

Czas 
ważności 
15-30 dni 

Czas 
ważności 
31-90 dni 

Czas 
ważności 

91-180 dni 

Czas 
ważności 
181-270 

dni 

Czas 
ważności 
271-366 

dni 

Imienny na sieć A 27,10 zł 1,90 zł 1,77 zł 1,63 zł 1,45 zł 1,16 zł 

Imienny na sieć B 13,12 zł 0,93 zł 0,86 zł 0,79 zł 0,71 zł 0,57 zł 

Imienny na sieć C 13,12 zł 0,93 zł 0,86 zł 0,79 zł 0,71 zł 0,57 zł 

Imienny na sieć A+B 33,42 zł 2,38 zł 2,21 zł 2,03 zł 1,80 zł  1,44 zł 

Imienny na sieć B+C 24,14 zł 1,71 zł 1,59 zł 1,46 zł 1,30 zł 1,04 zł 

Imienny na sieć A+B+C 46,54 zł 3,31 zł 3,08 zł 2,83 zł 2,51 zł 2,01 zł 

Imienny na 
trasę do 6 

przystanków 
A+B+C 13,10 zł 0,90 zł 0,85 zł - - - 

Imienny na 
trasę do 18 

przystanków 
A+B+C 20,96 zł 1,44 zł 1,35 zł - - - 

Imienny na 
trasę do 24 

przystanków 
A+B+C 27,83 zł 1,87 zł 1,78 zł - - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:http://www.ztm.poznan.pl/bilety/cennik/(dostęp: 10.01.2015 r.) 

 

TABELA 52. CENY BILETÓW OKRESOWYCH NA OKAZICIELA NA LINIACH ZTM POZNAŃ 

Bilety okresowe imienne – ceny normalne 

Rodzaj biletu Strefa 
Cena za 
14 dni 

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach 

Czas 
ważności 
15-30 dni 

Czas 
ważności 
31-90 dni 

Czas 
ważności 

91-180 dni 

Czas 
ważności 
181-270 

dni 

Czas 
ważności 
271-366 

dni 

Na okaziciela 
na sieć 

A 77,00 zł 5,50 zł 5,10 zł 4,68 zł 4,16 zł 3,32 zł 

Na okaziciela 
na sieć 

B 37,80 zł 2,70 zł 2,50 zł 2,28 zł 2,02 zł 1,60 zł 
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Na okaziciela 
na sieć 

C 37,80 zł 2,70 zł 2,50 zł 2,28 zł 2,02 zł 1,60 zł 

Na okaziciela 
na sieć 

A+B 95,20 zł 6,80 zł 6,30 zł 5,78 zł 5,14 zł 4,10 zł 

Na okaziciela 
na sieć 

B+C 70,00 zł 5,00 zł 4,64 zł 4,26 zł 3,78 zł 3,02 zł 

Na okaziciela 
na sieć 

A+B+C 133,00 zł 9,50 zł 8,80 zł 8,08 zł 7,18 zł 5,72 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.ztm.poznan.pl/bilety/cennik/(dostęp: 
11.01.2015 r.) 

 

System PEKA jest narzędziem służącym koordynacji transportu zbiorowego w aglomeracji 

poznańskiej i głównym elementem nowoczesnego systemu informatycznego, który ułatwia 

pasażerom dostęp do sieci sprzedaży biletów i dostarcza niezbędnych informacji na temat 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Przede wszystkim ma za zadanie 

ujednolicenie systemu płatności za przejazdy świadczone przez różnych, niezależnych 

przewoźników działających na obszarze Poznania i aglomeracji poznańskiej, co w połączeniu ze 

zwiększeniem dostępności do różnych środków publicznego transportu zbiorowego ułatwia 

korzystanie z komunikacji publicznej. 

 Bardzo ważną funkcją systemu PEKA, która jest dostępna od 1 lipca 2014 roku w lokalnym 

transporcie zbiorowym organizowanym przez ZTM Poznań, jest możliwość wnoszenia opłat za 

faktycznie przejechane przystanki (tzw. tPortmonetka), niezależnie od strefy, w której się znajdują 

(opłata za przejechane przystanki jest jednakowa dla wszystkich trzech stref taryfowych ZTM). 

Wymaga to wpłacenia na konto karty PEKA określonej sumy pieniędzy, a następnie przykładania 

karty  PEKA do czytników podczas wsiadania i wysiadania z autobusu (lub tramwaju). System 

pobierze z konta tPortmonetki opłatę za liczbę faktycznie przejechanych przystanków. 

 

TABELA 53. TARYFA PRZYSTANKOWA ZTM POZNAŃ W RAMACH SYSTEMU PEKA 

Opłaty za przejazdy przy użyciu tPortmonetki na karcie PEKA 
(opłacanie przejechanych przystanków) 

Liczba 
przejechanych 
przystanków 

Strefa 

Opłata za 
przystanek 

 
normalna 

Opłata za całą 
podróż* 

 
normalna 

Opłata za 
przystanek 

 
ulgowa 50% 

Opłata za całą 
podróż* 

 
ulgowa 50% 

1 A+B+C 0,60 zł 0,60 zł 0,30 zł 0,30 zł 

2 A+B+C 0,50 zł 1,10 zł 0,25 zł 0,55 zł 

3 A+B+C 0,50 zł 1,60 zł 0,25 zł 0,80 zł 

4 A+B+C 0,34 zł 1,94 zł 0,17 zł 0,97 zł 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|172 

5 A+B+C 0,34 zł 2,28 zł 0,17 zł 1,14 zł 

6 A+B+C 0,26 zł 2,54 zł 0,13 zł 1,27 zł 

7 A+B+C 0,26 zł 2,80 zł 0,13 zł 1,40 zł 

8 A+B+C 0,12 zł 2,92 zł 0,06 zł 1,46 zł 

9 A+B+C 0,12 zł 3,04 zł 0,06 zł 1,52 zł 

10 A+B+C 0,08 zł 3,12 zł 0,04 zł 1,56 zł 

11 A+B+C 0,08 zł 3,20 zł 0,04 zł 1,60 zł 

12 A+B+C 0,08 zł 3,28 zł 0,04 zł 1,64 zł 

13 A+B+C 0,08 zł 3,36 zł 0,04 zł 1,68 zł 

14 A+B+C 0,08 zł 3,44 zł 0,04 zł 1,72 zł 

15 A+B+C 0,08 zł 3,52 zł 0,04 zł 1,76 zł 

…i każdy następny A+B+C 0,08 zł 3,60 zł 0,04 zł 1,80 zł 

*opłata dotyczy podróży w jednym  pojeździe lub podróży z maksymalnie 3 przesiadkami wykonanymi w 
ciągu 20 minut (każda) 
*jeśli przesiądziemy się z jednej linii na inną w czasie dłuższym  niż 20 minut, opłata za podróż jest naliczana 
od początku – od maksymalnej stawki w taryfie dotyczącej tPortmonetki na karcie PEKA, tj. od 0,60 zł (taryfa 
normalna) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (stan na 
styczeń 2015 r.) 

 

 Mieszkańcy gmin aglomeracji poznańskiej, w których na podstawie porozumień 

międzygminnych z Miastem Poznań organizatorem przewozów w ramach publicznego transportu 

zbiorowego jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (m.in. Dopiewo, Komorniki, 

Puszczykowo, Mosina, częściowo Kórnik), mogą skorzystać z oferty promocyjnej pn. Bilet 

Metropolitalny, który dostępny jest dla posiadaczy imiennej karty PEKA. Do nabycia tego 

specjalnego biletu uprawnione są osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych 

w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gmin, objętych ww. 

porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód. Pasażer 

chcący skorzystać z tej oferty zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w jednym 

z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań, a następnie zapisać uprawnienia na swojej imiennej karcie 

PEKA. „Bilet Metropolitalny” występuje w formie normalnej (pełnopłatnej) oraz jako „Bilet 

Metropolitalny z ulgą”.  

 Zaletą „Biletu Metropolitalnego” jest niższa cena w stosunku do taryfy podstawowej ZTM 

Poznań. Dla przykładu „Bilet Metropolitalny” 30-dniowy na sieć, na wszystkie trzy strefy (A+B+C), 

kosztuje 171 zł, podczas gdy „zwykły” (dla osoby niekorzystającej z oferty promocyjnej) 30-dniowy 

bilet imienny na tę samą sieć (strefa A+B+C) kosztuje 199 złotych. 

 „Bilet Metropolitalny” jest dostępny również w ofercie biletów trasowanych. Dla 

przykładu „Bilet Metropolitalny” 30-dniowy trasowany do 6 przystanków (na strefę A+B+C)  
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kosztuje 50 zł i jest o 5 zł tańszy od biletu 30-dniowego trasowanego do 6 przystanków (na strefę 

A+B+C) dla osoby niekorzystającej z oferty promocyjnej. 

 

TABELA 54. CENNIK „BILETU METROPOLITALNEGO” 

Bilety specjalne „Bilet Metropolitalny” 

Rodzaj biletu Strefa 
Cena za 
14 dni 

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach 

Czas 
ważności 
15-30 dni 

Czas 
ważności 
31-90 dni 

Czas 
ważności 

91-180 dni 

Czas 
ważności 
181-270 

dni 

Czas 
ważności 
271-366 

dni 

Imienny na sieć A 46,20 zł 3,30 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,50 zł 2,00 zł 

Imienny na sieć B 22,40 zł 1,60 zł 1,46 zł 1,36 zł 1,22 zł 0,98 zł 

Imienny na sieć C 22,40 zł 1,60 zł 1,46 zł 1,36 zł 1,22 zł 0,98 zł 

Imienny na sieć A+B 57,40 zł 4,10 zł 3,74 zł 3,50 zł 3,14 zł 2,52 zł 

Imienny na sieć B+C 41,64 zł 2,96 zł 2,70 zł 2,52 zł 2,26 zł 1,82 zł 

Imienny na sieć A+B+C 79,80 zł 5,70 zł 5,18 zł 4,84 zł 4,32 zł 3,46 zł 

Imienny na 
trasę do 6 

przystanków 
A+B+C 23,76 zł 1,64 zł 1,54 zł - - - 

Imienny na 
trasę do 18 

przystanków 
A+B+C 38,08 zł 2,62 zł 2,46 zł - - - 

Imienny na 
trasę do 24 

przystanków 
A+B+C 50,60 zł 3,40 zł 3,24 zł - - - 

 

Bilety specjalne „Bilet Metropolitalny z ulgą” 

Rodzaj biletu Strefa 
Cena za 
14 dni 

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach 

Czas 
ważności 
15-30 dni 

Czas 
ważności 
31-90 dni 

Czas 
ważności 

91-180 dni 

Czas 
ważności 
181-270 

dni 

Czas 
ważności 
271-366 

dni 

Imienny na sieć A 23,10 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,40 zł 1,25 zł 1,00 zł 

Imienny na sieć B 11,20 zł 0,80 zł 0,73 zł 0,68 zł 0,61 zł 0,49 zł 

Imienny na sieć C 11,20 zł 0,80 zł 0,73 zł 0,68 zł 0,61 zł 0,49 zł 

Imienny na sieć A+B 28,70 zł 2,05 zł 1,87 zł 1,75 zł 1,57 zł 1,26 zł 

Imienny na sieć B+C 20,82 zł 1,48 zł 1,35 zł 1,26 zł 1,13 zł 0,91 zł 

Imienny na sieć A+B+C 39,90 zł 2,85 zł 2,59 zł 2,42 zł 2,16 zł 1,73 zł 

Imienny na A+B+C 11,88 zł 0,82 zł 0,77 zł - - - 
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trasę do 6 
przystanków 

Imienny na 
trasę do 18 

przystanków 
A+B+C 19,04 zł 1,31 zł 1,23 zł - - - 

Imienny na 
trasę do 24 

przystanków 
A+B+C 25,30 zł 1,70 zł 1,62 zł - - - 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.ztm.poznan.pl/bilety/cennik/(dostęp: 
11.01.2015 r.) 

 

 W ofercie ZTM Poznań są również inne bilety specjalne, np. dla rodzin dużych, szkolne, 

semestralne, czy socjalne101. 

TABELA 55. TARYFA BILETÓW SPECJALNYCH ZTM POZNAŃ 

Bilety specjalne 

Rodzaj biletu Okres ważności Strefa Cena 

Bilet dla rodziców i dzieci rodzin 
wychowujących czworo i więcej dzieci 

30 dni A+B+C 5,60 zł 

Bilet dla rodziców i dzieci rodzin 
wychowujących czworo i więcej dzieci 

150 dni A+B+C 28,00 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 A 408,00 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 B 198,60 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 C 198,60 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 A+B 510,30 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 B+C 367,90 zł 

Bilet na rok szkolny 1.09 – 30.06 A+B+C 705,00 zł 

Bilet semestralny 120 dni A 155,00 zł 

Bilet semestralny 120 dni A+B 207,00 zł 

Bilet semestralny 120 dni A+B+C 311,00 zł 

Bilet semestralny 120 dni A 185,00 zł 

Bilet semestralny 120 dni A+B 250,00 zł 

Bilet semestralny 120 dni A+B+C 380,00 zł 

Bilet dla Honorowych Dawców Krwi 366 dni A+B+C 12,00 zł 

Bilet socjalny 30 dni A+B+C 1,00 zł 

Bilet socjalny 366 dni A+B+C 12,00 zł 

Bilet dla kierowców autobusów i 
motorniczych 

366 dni A+B+C 12,00zł 

Bilet dla pracowników MPK i ich rodzin 366 dni A 12,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:http://www.ztm.poznan.pl/bilety/cennik/(dostęp: 11.01.2015 r.) 

                                                        
101 Uchwała Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28.01.2014 r. w sprawie wysokości opłat 

za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
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 Linie komunikacji autobusowej, których organizatorem jest ZTM Poznań, a które kursują 

na obszarach gmin Mikroregionu WPN, obsługiwane są przez następujących przewoźników: 

- 511, 512 i 527 – KOMBUS (Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Sp. z o.o.); 

- 651 – Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSLUB Sp. z o.o. (Luboń); 

- 701, 702, 703, 710, 716, 718 i 719 – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. 

Wszystkie linie obsługiwane przez spółki gminne PUK Komorniki oraz TRANSLUB  są objęte 

systemem komunikacji aglomeracyjnej ZTM Poznań, w przeciwieństwie do gminy Kórnik, 

na terenie której funkcjonuje (oprócz linii 511, 512 i 527, objętych porozumieniem 

międzygminnym) 15 innych linii, wg odrębnego systemu taryfowego. Dodatkowo linia 527, łącząca 

Poznań (Starołęka), przez Czapury, Wiórek, Babki i Daszewice (gmina Mosina), z Kamionkami 

(gmina Kórnik), obsługiwana przez KOMBUS i funkcjonująca w systemie aglomeracyjnym ZTM 

Poznań, w zdecydowanej większości swojej trasy przebiega (choć po wschodniej stronie Warty) 

przez teren gminy Mosina. 

Nie wszystkie kursy linii 651 z Poznania (Dębiec) są realizowane do pętli końcowej 

w Dymaczewie. Część z nich kończy w Puszczykowie (Niwka – szpital), część w Mosinie (dworzec 

kolejowy), a część przy szpitalu w Ludwikowie (oddział Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii).  

Na obszarze Mosiny, oprócz linii organizowanych w ramach połączeń aglomeracyjnych 

ZTM Poznań, tj. ww. linii 527 oraz 651 relacji Poznań (Dębiec) – Puszczykowo – Mosina – 

Dymaczewo, funkcjonują linie obsługiwane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, 

wg odrębnej taryfy biletowej. Są to linie: 

- 691 relacji Mosina (dworzec kolejowy) – Krosno – Drużyna – Borkowice; 

- 699 relacji Mosina (dworzec kolejowy) – Sasinowo – Radzewice – Mieczewo.  

Ceny biletów w komunikacji obsługiwanej przez ZUK Mosina przedstawiono w tabeli (Tabela 56). 

TABELA 56. CENY BILETÓW ZUK MOSINA 

Rodzaj biletu 
Cena (PLN) 

normalne ulgowe (50%) 

Bilety jednorazowe 

- strefa A (linia 691) 2,40 1,20 

- strefa B (linia 699) 3,20 2,20 

Bilety 30-dniowe 

- strefa A (linia 691) 52,0 26,0 

- strefa B (linia 699) 47,0 32,0 

Bilety 3-miesięczne (kwartalne) 
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- strefa A (linia 691) 153,0 76,5 

- strefa B (linia 699) 126,0 63,0 

Źródło: Urząd Miejski w Mosinie (stan na dzień 03.03.2015 r.) 

W Puszczykowie funkcjonuje dodatkowa (w stosunku do linii TRANSLUB-u nr 651, 

działającej w ramach taryfy aglomeracyjnej ZTM Poznań) linia 642 / 643,łącząca szpital 

w Puszczykowie (Niwka), przez Łęczycę i Luboń z Poznaniem (Dębiec), obsługiwana przez pojazdy 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Eko-Rondo” s.c., wg odrębnej taryfy przewoźnika. Cena 

biletu uzależniona jest od pokonywanej trasy oraz ewentualnych uprawnień do zniżek (oprócz 

powszechnej zniżki 49% – dla dzieci i młodzieży pobierających naukę do 24 roku życia – dostępne 

są również bilety jednorazowe z ulgami 95%, 93%, 78%, 51% i 37% oraz miesięczne z ulgami  

93%, 78%, 51% i 37%, przyznawanymi na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy i opisanymi 

w „Regulaminie korzystania z autobusów” Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Eko-Rondo” 

s.c.). 

TABELA 57. TARYFA BILETOWA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH „EKO-RONDO” S.C. 

Cennik biletów autobusowych  
w Puszczykowie 

Jednorazowe Miesięczne 

Normalne Ulgowe 49% Normalne Ulgowe 49% 

Miasto Puszczykowo   1,70 zł 0,87 zł 63,00 zł 32,13 zł 

Puszczykowo - Poznań  4,40 zł 2,24 zł 103,92 zł 53,00 zł 

Puszczykowo - Łęczyca  2,60 zł 1,33 zł 84,00 zł 42,84 zł 

Puszczykowo - Luboń  3,30 zł 1,62 zł 84,00 zł 42,84 zł 

Łęczyca - Poznań   2,80 zł 1,37 zł 84,00 zł 42,84 zł 

Łęczyca - Luboń   2,60 zł 1,27 zł 63,00 zł 32,13 zł 

Luboń - Poznań     2,60 zł 1,27 zł 63,00 zł 32,13 zł 

Źródło: http://www.eko-rondo.pl/rozklad-jazdy(dostęp: 20.01.2015 r.) 
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ZDJĘCIE 4. AUTOBUS PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH „EKO-RONDO” S.C. 

Źródło: fotografia własna (Puszczykowo, 08.03.2015 r.)  

Na terenie gminy Dopiewo, oprócz połączeń obsługiwanych komunikacją autobusową 

z Komornik, funkcjonują linie minibusowe, obsługiwane przez firmy Bistrans i Spidibus, które 

kursują zarówno pomiędzy Poznaniem (Ogrody) a Dopiewem i Konarzewem (brak numerów 

liniowych), jak również wyłącznie na terenie gminy Dopiewo. Są to linie wewnętrzne o numerach: 

- 720 (linia komercyjna) relacji Dopiewo – Poznań (Ogrody); 

- 792 relacji Dopiewo – Zborowo – Więckowice; 

- 791 relacji Dopiewo – Konarzewo – Trzcielin – Lisówki – Lisówki DPS; 

- 798 relacji Konarzewo – Gołuski – Palędzie (dworzec kolejowy). 

Linia 798 ma charakter dowozowy do kolei, a rozkład jazdy minibusów firmy Bistrans jest 

zsynchronizowany z odjazdem (i przyjazdem) pociągów regionalnych do (i z) Poznania 

(pasażerowie mają od kilku do kilkunastu minut na przesiadkę).  

Nie wszystkie kursy linii 791 dojeżdżają do miejscowości Lisówki – najwięcej połączeń jest 

do Konarzewa (19 w dni robocze i 12 w weekendy). Do pętli przy Domu Pomocy Społecznej 

w Lisówkach pojazdy firmy Bistrans kursują zaledwie 6 razy w ciągu dni roboczych i 2 razy 

w soboty, niedziele i święta. Z kolei linia 792, która kursuje na relacji Dopiewo – Więckowice 15 

razy w ciągu dni roboczych, odbywa 4 wydłużone kursy dziennie do położonej nieopodal 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|178 

miejscowości Drwęsa. W weekendy minibusy Bistransu kursują 9 razy na dzień, wyłącznie 

pomiędzy Dopiewem a Więckowicami. W dni nauki szkolnej jest uruchamiana linia specjalna 

(szkolna), kursująca 4 razy dziennie na trasie Dopiewo – Podłoziny – Żarnowiec – Podłoziny – 

Dopiewo. 

Na liniach obsługiwanych przez Bistrans i Spidibus obowiązują odrębne systemy biletowe 

od taryfy aglomeracyjnej ZTM Poznań. Na linii komercyjnej obsługiwanej przez Spidibus brak jest 

biletów ulgowych oraz okresowych, a za przejazd np. na odcinku Konarzewo – Poznań należy 

zapłacić 5 PLN, Dopiewo – Poznań  4,50 PLN, Dopiewiec – Poznań 4,50 PLN, Palędzie – Poznań 

 4,00 PLN, Dąbrówka – Poznań 4,00 PLN, a Skórzewo – Poznań 3,50 PLN. Cennik firmy Bistrans jest 

dodatkowo zróżnicowany na linię komercyjną nr 720 (Tabela 58), kursującą 22 razy w ciągu dni 

roboczych w każdym kierunku, oraz linie gminne nr: 791, 792 i 798, (Tabela 59). Podobnie jak 

w przypadku połączeń realizowanych przez firmę Spidibus, również Bistrans nie prowadzi 

sprzedaży biletów okresowych. 

 

 

ZDJĘCIE 5. MINIBUS FIRMY BISTRANS 

Źródło: fotografia własna (Dopiewo, 21.03.2015 r.) 
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TABELA 58. CENNIK BILETÓW NA LINII KOMERCYJNEJ NR 720 

 

Źródło: http://www.bistrans.pl/ (dostęp: 03.03.2015 r).  

TABELA 59. CENNIK BILETÓW NA LINIACH NR: 791, 792 I 798 

Bilet Normalny Bilet Ulgowy 

2,00 zł 1,00 zł 

Przejazdy bezpłatne Przejazdy ulgowe 

*Dzieci do lat 6 (lub do rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej), na podstawie oświadczenia rodzica 

*Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 
niezamieszkujący gminy Dopiewo, na podstawie leg. 
Szk. 

*Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 
zamieszkujący gminę Dopiewo w okresie zajęć 
lekcyjnych oraz podczas dojazdu na zajęcia 
dodatkowe organizowane przez placówki 
oświatowe, na podstawie legitymacji szkolnej 

*Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 
zamieszkujący gminę Dopiewo, w okresie wolnym od 
zajęć lekcyjnych na podstawie legitymacji szkolnej 

*Osoby od dnia ukończenia 70 roku życia, na 
podstawie dowodu tożsamości 

*Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, niezależnie 
od miejsca zamieszkania, na podstawie legitymacji 
szkolnej 

*Emeryci i renciści, na podstawie legitymacji ZUS *Studenci do 26 roku życia włącznie, niezależnie od 
miejsca zamieszkania, na podstawie legitymacji 
studenckiej 

*Niewidomi lub głuchoniemi wraz z osobą *Przewóz psa 
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towarzyszącą 

*Uczniowie szkół specjalnych z opiekunem 

Uwaga! 
Pasażer posiadający uprawnienia do zakupu biletu 

ulgowego bądź przejazdu  bezpłatnego każdorazowo 
jest zobowiązany okazywać dokument uprawniający 

do tego faktu kierowcy autobusu! 

*Inwalidzi „I” grupy z opiekunem oraz inwalidzi 
wojenni 

*Żołnierze służby zasadniczej, funkcjonariusze 
policji i straży gminnej 

*Przewóz bagażu, wózka inwalidzkiego, wózka 
dziecięcego (kierowca ma obowiązek pomóc w ich 
załadunku) 

Bilety innych przewoźników uprawniające do bezpłatnego przejazdu 

*Bilet okresowy ZTM Poznań (PEKA) ważny w strefie C, od miesięcznego w górę, na podstawie dowodu 
doładowania 

*Bilet Bus+Tramwaj+Kolej ważny w strefie C, na podstawie jego okazania 

*Bilet długookresowy (od 30-dniowego/miesięcznego w górę), obwiązujący na pociągi dojeżdżające ze stacji 
Dopiewo lub Palędzie (w stronę Poznania lub przeciwną, niezależnie od stacji docelowej) 

*Bilet jednorazowy na pociąg- w przypadku podróżowania pierwszym kursem autobusu po przyjeździe 
danego pociągu, po okazaniu biletu 

*Bilet jednorazowy na pociąg- w przypadku podróżowania autobusem na dworzec kolejowy w Dopiewie lub 
Palędzie, posiadający wcześniej kupiony bilet na pociąg odjeżdżający po przyjeździe autobusu, po okazaniu 
biletu 

Źródło:Opracowanie własne na podstawie: http://www.bistrans.pl/(dostęp: 03.03.2015 r.) 

Gmina Komorniki w całości objęta jest systemem publicznego transportu 

zbiorowego organizowanego przez ZTM Poznań. 

TABELA 60. CZĘSTOTLIWOŚĆ KURSOWANIA LINII AUTOBUSOWYCH NA TERENIE GMINY DOPIEWO, 

KOMORNIKI, PUSZCZYKOWO I MOSINA (ILOŚĆ KURSÓW NA DOBĘ W JEDNYM KIERUNKU) 

Nr linii 
Dzień roboczy Sobota Niedziela i Święta 

527 (ZTM) 
24 (z Poznania) 
25 (z Kamionek) 

12 12 

642/643 17 11 9 

651 (ZTM) 

18 (z Poznania, w tym: 
2 tylko do Puszczykowa,  

3 tylko do Mosiny,  
a 4 do Ludwikowa), 

8 (z Dymaczewa) 

10 (z Poznania, w tym: 
4 tylko do Mosiny,  
a 3 do Ludwikowa), 

3 (z Dymaczewa) 

9 (z Poznania, w tym: 
3 tylko do Mosiny,  
a 3 do Ludwikowa), 

3 (z Dymaczewa) 

691 
12 (Mosina – Krosno) 

5 (Mosina – Borkowice) 
0 0 

699 
7 (Mosina – Sasinowo) 
5 (Mosina – Mieczewo) 

2 2 

701 (ZTM) 
21 (z Poznania), 
22 (z Komornik) 

11 11 

702 (ZTM) 
25 (z Poznania), 
26 (z Komornik) 

17 17 

703 (ZTM) 
30 (z Poznania, w tym  
1 tylko do Komornik,  

22 (z Poznania, w tym 
4 tylko do Komornik), 

19 (z Poznania, w tym 
6 tylko do Komornik), 
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a 3 do Rosnówka), 
26 (z Konarzewa) 

20 (z Konarzewa, w tym 
1 tylko do Komornik) 

14 (z Konarzewa, w tym 
1 tylko do Komornik) 

710 (ZTM) 13 0 0 

716 (ZTM) 
32 (Poznań – Głuchowo) 

10 (Poznań – Gołuski) 
18 (Poznań – Głuchowo) 

7 (Poznań – Gołuski) 
18 (Poznań – Głuchowo) 

7 (Poznań – Gołuski) 

718 (ZTM) 
9 (z Poznania) 
10 (z Dopiewa) 

0 0 

719 13 
9 

(dodatkowo 2 nocne) 
9 

(dodatkowo 2 nocne) 

720 29 0 0 

721 0 6 0 

791 
19 (Dopiewo – Konarzewo),  
6 (Dopiewo – Lisówki DPS) 

12 (Dopiewo – Konarzewo),  
2 (Dopiewo – Lisówki DPS) 

12 (Dopiewo – Konarzewo),  
2 (Dopiewo – Lisówki DPS) 

792 15 9 9 

798 5 0 0 

Spidibus 11 0 0 

Dane: http://www.ztm.poznan.pl/, http://www.dopiewo.pl/, http://www.eko-rondo.pl/, http://www.zukmosina.pl/, 

http://spidibus.manifo.com/ (dostęp: 19.01.2015 r. i 02.05.2015 r.) 

Na terenie gminy Kórnik, oprócz linii objętych porozumieniem międzygminnym 

z Miastem Poznań, występuje wiele innych relacji, łączących Kórnik i Zaniemyśl 

z Poznaniem oraz Kórnik ze Środą Wielkopolską, a także linie lokalne, dowożące 

pasażerów do punktu przesiadkowego na kórnickim Rynku.  

 

ZDJĘCIE 6. AUTOBUSY KOMBUS NA KÓRNICKIM RYNKU 

Źródło: fotografia własna (Kórnik, 07.03.2015 r.)  
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 Na liniach kórnickiej komunikacji autobusowej, niebędących w systemie 

aglomeracyjnym ZTM Poznań, obowiązuje odrębna taryfa biletowa, ustalona na 

podstawie długości trasy pokonywanej przez pasażerów (Tabela 61). Bilety można nabyć u 

kierowcy pojazdu lub w trzech punktach sprzedażowych: w Kórniku, Bninie oraz 

w Poznaniu, na Dworcu Rataje (Punkt Obsługi Klienta ZTM Poznań). 

 

TABELA 61. CENY BILETÓW NA LINIACH KOMBUS (NIEOBJĘTYCH POROZUMIENIEM MIĘDZYGMINNYM) 

Długość trasy Bilety normalne Bilety ulgowe 

Bilety jednorazowe 

do 5 km 1,70 zł 0,90 zł 

do 10 km 2,80 zł 1,40 zł 

do 20 km 4,80 zł 2,40 zł 

do 30 km 6,30 zł 3,20 zł 

do 40 km 7,30 zł 3,70 zł 

Bilety miesięczne 

do 5 km 44,00 zł 22,00 zł 

do 10 km 84,00 zł 42,00 zł 

do 20 km 150,00 zł 75,00 zł 

do 30 km 190,00 zł 95,00 zł 

do 40 km 240,00 zł 120,00 zł 

Dane: http://www.kombus.pl/(dostęp: 11.01.2015 r.) 
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 RYCINA 31. SCHEMAT SIECI AUTOBUSOWEJ KOMBUS 

Źródło: http://www.kombus.pl/ (dostęp: 11.01.2015 r.). 

Częstotliwość kursowania kórnickich linii autobusowych jest bardzo różna i nie 

charakteryzuje się stałym taktem. Linie 501, 511, 512 i 560 kursują kilkanaście razy 

w ciągu dnia roboczego, natomiast takt linii zdecydowanie spada w dni weekendowe 

i świąteczne (np. linia 511 kursuje wyłącznie w dni robocze, 12 razy dziennie). Największe 

zagęszczenie kursów jest rano oraz popołudniu. Stosunkowo często, na tle pozostałych 

linii, kursują w dni robocze autobusy linii 527. Z kolei linia 502 kursuje z Kórnika do 

Poznania zaledwie trzy razy w ciągu doby, wyłącznie w dni robocze (na relacji powrotnej, 
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Poznań – Kórnik, są to tylko dwa kursy). Linia 512 kursuje do różnych miejscowości 

(w zależności od kursu), linia 582 nie kursuje w wakacje letnie (między 1 lipca a 31 

sierpnia), natomiast linia 583 kursuje tylko w niedzielę raz dziennie. Część kursów jest 

wyłącznie „szkolnych”, łączących osiedla z placówkami dydaktycznymi, i odbywają się 

o określonych porach, zazwyczaj kilka razy dziennie (np. linia 594). Linia 561 natomiast 

kursuje raz dziennie tylko do Poznania. 

 

 

TABELA 62. CZĘSTOTLIWOŚĆ KURSOWANIA LINII AUTOBUSOWYCH KOMBUS (ILOŚĆ KURSÓW NA DOBĘ 

W JEDNYM KIERUNKU) 

Nr linii Dzień roboczy Sobota Niedziela i Święta 

501 12 (z Kórnika), 16 (z Poznania) 12 11 (z Kórnika), 12 (z Poznania) 

502 3 (z Kórnika), 2 (z Poznania) 0 0 

511 (ZTM) 12 0 0 

512 (ZTM) 13 7 7 

527 (ZTM) 25 (z Kamionek), 24 (z Poznania) 12 12 

560 15 (z Kórnika), 12 (z Poznania) 6 6 (z Kórnika), 5 (z Poznania) 

561 1 0 0 

580 6 1 3 

581 2 (z Kórnika), 3 (ze Środy Wlkp.)  0 0 

582 4  0 0 

583  3 0 2 

590 10 10 8 

591 4 0 0 

592 2 (z Kórnika), 1 (z Robakowa) 0 2 

593 1 0 0 

594 2 0 0 

595 4 0 0 

596 2 0 0 

Dane: http://www.kombus.pl/(dostęp: 12.01.2015 r.) 

 Ponieważ nie wszystkie linie kórnickiej komunikacji autobusowej są objęte 

porozumieniem międzygminnym i tylko na trzech organizatorem przewozów w ramach 

publicznego transportu zbiorowego jest ZTM Poznań, występuje niekorzystna dla 

pasażerów sytuacja dwu-systemowej komunikacji publicznej, gdzie część linii posiada 

poznańską taryfę aglomeracyjną, a część taryfę KOMBUS. Generalnie linie ZTM Poznań 

przebiegają odmiennymi korytarzami komunikacyjnymi od pozostałych linii 

obsługiwanych przez KOMBUS, i dowożą mieszkańców Jaryszek, Żernik, Koninka, 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|185 

Szczytnik, Kamionek i Borówca do Poznania, ale żeby dostać się publicznym transportem 

zbiorowym z tego obszaru do centrum gminy, jakim jest Kórnik, należy skorzystać 

z przewozu wg taryfy KOMBUS. Ponadto niektóre miejscowości, jak np. Żerniki, Szczytniki, 

czy część Kamionek, nie posiadają bezpośredniego połączenia z Kórnikiem, co wymaga 

dokonywania przesiadek pomiędzy dwoma ww. systemami taryfowymi.  

Tabor Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Sp. z o.o., wg stanu na koniec 

roku 2014, który obsługuje linie organizowane przez ZTM Poznań, składa się z 11 

pojazdów marki MAN i Mercedes-Benz. Średni wiek eksploatowanego na tych liniach 

taboru wynosi około 14 lat. Najstarszy autobus na koniec 2014 roku liczył 19, 

a najmłodszy 9 lat. Wszystkie pojazdy są niskopodłogowe, przystosowane do przewozu 

osób niepełnosprawnych. Są to autobusy klasy MAXI, 12-metrowe, wyposażone 

w zewnętrzne tablice elektroniczne. Nowsze pojazdy (marki MAN) mają klimatyzację 

przestrzeni pasażerskiej oraz monitoring.  

 

 

TABELA 63. TABOR KÓRNICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA AUTOBUSOWEGO SP. Z O.O. (KOMBUS) 

NA LINIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZTM POZNAŃ 
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1 

M
er

ce
d

es
-B

en
z 

5040 1995 
A12

N 
98 39 2 2 TAK NIE NIE NIE 

2 5041 1995 
A12

N 
98 39 2 2 TAK NIE NIE NIE 

3 5046 1997 
A12

N 
99 38 2 2 TAK NIE NIE NIE 

4 5057 1995 
A12

N 
99 38 2 2 TAK NIE NIE NIE 

5 5059 1995 
A12

N 
99 38 2 2 TAK NIE NIE NIE 

6 5060 1996 
A12

N 
98 39 2 2 TAK NIE NIE NIE 

7 

M
A

N
 5071 2004 

A12
N 

83 31 3 3 TAK NIE TAK TAK 

8 5072 2004 
A12

N 
83 31 3 3 TAK NIE TAK TAK 
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9 5073 2005 
A12

N 
83 31 3 3 TAK NIE TAK TAK 

10 5074 2005 
A12

N 
83 31 3 3 TAK NIE TAK TAK 

11 5075 2005 
A12

N 
83 31 3 3 TAK NIE TAK TAK 

*A-autobus, 12 – długość pojazdu w metrach, N – niska podłoga, W – wysoka podłoga 

Źródło: ZTM Poznań, na podstawie danych KOMBUS (stan na dzień 01.01.2015 r.) 

 Na pozostałych liniach, których organizatorem jest gmina Kórnik (a nie ZTM 

Poznań), pasażerów przewozi się 25 autobusami, których średni wiek wynosi 14,5 roku102. 

Są to głównie sprowadzone z Zachodu używane pojazdy typu Mercedes-Benz O405 

(12 szt.), a także m.in.: Mercedes-Benz O407 (2 szt.), Mercedes-Benz O408 (2 szt.), Setra 

315H (1 szt.), Autosan H6 (1 szt.), Solaris Urbino 15 (4 szt.),  Neoplan N4009 (1 szt.) czy 

MAN EL202 (1 szt.)103. Z kolei Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie na liniach 

nieobjętych porozumieniem międzygminnym prowadzi działalność przewozową 

korzystając z 4 pojazdów, których średni wiek wynosi 12 lat104.  

 

TABELA 64. TABOR KÓRNICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA AUTOBUSOWEGO SP. Z O.O. (KPA KOMBUS) ORAZ 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MOSINIE (ZUK MOSINA) NA LINIACH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ GMINY (NIEOBJĘTYCH POROZUMIENIAMI MIĘDZYGMINNYMI ZTM POZNAŃ) 

 

Przewoźnik 
Rodzaj 
taboru 

Średni 
wiek 

taboru 

Liczba 
pojazdów 

W tym W tym 

Liczba 
pojazdów 

niskopodłogo
wych 

Ze 
stanowiskiem 

EU 2001/85 

Liczba 
pojazdów 

z AUZ 

Bez 
Euro, 
Euro 
1+2 

Euro
-3 

Euro
-4 

Euro
-5 

KPA 
KOMBUS 

A07 13 4 0 0 0 2 1 1 0 

A10 17 1 1 1 0 1 0 0 0 

A12 20 15 9 0 0 15 0 0 0 

A15 8 5 5 5 0 0 2 3 0 

ZUK Mosina A07 12 4 0 0 0 3 1 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PTAP na lata 2014-2025 

                                                        
102 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
103

http://www.pozbus.kdr.pl(dostęp: 05.02.2015 r.) 
104

 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
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 Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSLUB Sp. z o.o. dysponuje 30 autobusami, 

głównie 12-metrowymi (klasy MAXI). Wszystkie pojazdy są niskopodłogowe, 

przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością, a także 

wyposażone są w elektroniczne tablice zewnętrzne. Większość lubońskiego taboru nie 

posiada klimatyzacji, natomiast żaden z autobusów TRANSLUB-u nie jest wyposażony 

w monitoring przestrzeni pasażerskiej. Dominującymi markami w taborze lubońskiego 

przewoźnika są: MAN (12 pojazdów) i Neoplan (10 pojazdów), a średni wiek autobusów 

spółki TRANSLUB wynosi około 13,5 roku (wg stanu na dzień 01.01.2015 r.). Jeden pojazd 

to 7-metrowy minibus marki Kutsenits City, zbudowany na bazie Volkswagena T5 (2005), 

mogący pomieścić jednorazowo 28 pasażerów, w tym 18 na miejscach siedzących. 

W parku maszyn przedsiębiorstwa są również dwa autobusy trzyosiowe o długości 15 

metrów (MAN A25), o pojemności 118 pasażerów (w tym 55 miejsc siedzących). 

 

TABELA 65. TABOR PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO TRANSLUB SP. Z O.O 

Lp. 
Typ 

autobusu 
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r 

b
o
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y 
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1 
Solaris 

Urbino12 
6103 2003 

A12
N 

105 29 3 3 TAK TAK NIE NIE 

2 
Neoplan 
N4016 

6104 1997 
A12

N 
91 41 2 2 TAK NIE NIE NIE 

3 
Neoplan 
K4016 

6105 1999 
A12

N 
105 28 3 2 TAK NIE NIE NIE 

4 
Neoplan 
N4016 

6108 1996 
A12

N 
94 37 2 2 TAK NIE NIE NIE 

5 
Neoplan 
N4011 

6109 1995 
A12

N 
68 30 2 2 TAK TAK TAK NIE 

6 
Neoplan 
N4016 

6110 1998 
A12

N 
95 36 2 2 TAK NIE NIE NIE 

7 
Neoplan 
N4016 

6111 1998 
A12

N 
95 36 2 2 TAK NIE NIE NIE 

8 
MAN 

NL202 
6112 1995 

A12
N 

94 30 3 2 TAK NIE NIE NIE 

9 
Neoplan 
N4016 

6113 1995 
A12

N 
97 40 2 2 TAK NIE NIE NIE 

10 
Neoplan 
N4416 

6114 2000 
A12

N 
93 40 2 2 TAK NIE TAK NIE 
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*A-autobus, 12 – długość pojazdu w metrach, N – niska podłoga, W – wysoka podłoga 

Źródło: ZTM Poznań, na podstawie danych TRANSLUB Sp. z o.o. (stan na dzień 01.01.2015 r.) 

 

 W zakresie taboru spółka TRANSLUB zrealizowała w latach 2011-2012 projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 pn. „Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez 

11 
MAN 

NL262 
6115 2000 

A12
N 

76 34 2 2 TAK NIE NIE NIE 

12 
MAN 

NL262 
6116 2000 

A12
N 

76 34 2 2 TAK NIE NIE NIE 

13 
Neoplan 
N4016 

6117 1995 
A12

N 
100 39 2 2 TAK NIE NIE NIE 

14 
MAN 

NL202 
6119 1994 

A12
N 

97 39 2 1 TAK NIE NIE NIE 

15 
MAN 

NL202 
6120 1994 

A12
N 

97 39 2 1 TAK NIE NIE NIE 

16 
MAN 

NL202 
6121 1994 

A12
N 

97 39 2 1 TAK NIE NIE NIE 

17 
MAN 

NL202 
6122 1994 

A12
N 

97 39 2 1 TAK NIE NIE NIE 

18 
MAN 

NL202 
6123 1994 

A12
N 

97 39 2 1 TAK NIE NIE NIE 

19 MAN A21 6124 1998 
A12

N 
87 35 2 2 TAK TAK TAK NIE 

20 
MAN 

NL223 
6125 2002 

A12
N 

105 31 3 2 TAK TAK NIE NIE 

21 
Solaris 

Urbino12 
6050 2011 

A12
N 

91 32 3 5 TAK TAK TAK NIE 

22 
Solaris 

Urbino12 
6051 2011 

A12
N 

91 32 3 5 TAK TAK TAK NIE 

23 
Solaris 

Urbino12 
6052 2012 

A12
N 

91 32 3 5 TAK TAK TAK NIE 

24 
Solaris 

Urbino12 
6053 2012 

A12
N 

91 32 3 5 TAK TAK TAK NIE 

25 
Solaris 

Urbino12 
6054 2012 

A12
N 

91 32 3 5 TAK TAK TAK NIE 

26 
Solaris 

Urbino12 
6055 2012 

A12
N 

91 32 3 5 TAK TAK TAK NIE 

27 MAN A25 6127 2001 
A15

N 
118 55 2 2 TAK NIE TAK NIE 

28 MAN A25 6128 2001 
A15

N 
118 55 2 2 TAK NIE TAK NIE 

29 
Kutsenits 

City 
6129 2005 A7N 28 18 2 4 TAK NIE TAK NIE 

30 
Neoplan 
N4016 

6130 1998 
A12

N 
97 39 2 2 TAK NIE NIE NIE 
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zakup nowych autobusów miejskich” o łącznej wartości 5 029 885,00 zł (w tym 

dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej wynosi 4 018 455,20 zł), 

polegający na zakupie 6 nowych, niskopodłogowych autobusów klasy MAXI, spełniających 

normę czystości spalin EURO 5.  

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. dysponuje 25 pojazdami 

różnego typu, głównie autobusami 12-metrowymi. 23 pojazdy z 25 znajdujących się 

w komornickim parku maszyn, jest niskopodłogowa, przystosowana do obsługi osób 

niepełnosprawnych. 2 pojazdy to minibusy marki Mercedes-Benz, wysokopodłogowe, 

mogące przewieźć jednorazowo do 26 osób. Tylko jeden pojazd posiada klimatyzację 

przestrzeni pasażerskiej (Mercedes-Benz Citaro). Niewiele autobusów spółki PUK 

Komorniki wyposażonych jest też w monitoring wewnętrzny. Średni wiek 

eksploatowanego taboru, wg stanu na dzień 01.01.2015 r., wynosi niecałe 12 lat. 

 

TABELA 66. TABOR PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH KOMORNIKI SP. Z O.O. (PUK)  

Lp. 
Typ 
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1 MAN/A21 7001 2012 
A12

N 
96 32 3 5 TAK TAK NIE TAK 

2 MAN/A21 7002 2012 
A12

N 
96 32 3 5 TAK TAK NIE TAK 

3 MAN/A21 7003 2012 
A12

N 
96 32 3 5 TAK TAK NIE TAK 

4 MAN/A37 7004 2013 
A12

N 
98 34 2 6 TAK TAK NIE TAK 

5 MAN/A37 7005 2013 
A12

N 
98 34 2 6 TAK TAK NIE TAK 

6 
MAN/ 
NL202 

7006 1996 
A12

N 
101 31 3 2 TAK NIE NIE NIE 

7 
MAN/ 
NL202 

7007 1996 
A12

N 
102 35 2 2 TAK NIE NIE NIE 

8 
Mercedes- 
Benz Citaro 

7008 2014 
A10

N 
88 23 2 6 TAK TAK TAK TAK 

9 
Solaris 

Urbino10 
7009 2013 

A10
N 

75 22 2 5 TAK TAK NIE TAK 

10 
MAN/ 
NL202 

7010 1996 
A12

N 
101 31 3 2 TAK NIE NIE NIE 
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*A-autobus, 12 – długość pojazdu w metrach, N – niska podłoga, W – wysoka podłoga 

Źródło: ZTM Poznań, na podstawie danych PUK Komorniki Sp. z o.o. (stan na dzień 01.01.2015 r.) 

 

 Stęszew obsługiwany jest w zakresie publicznego transportu zbiorowego (oprócz 

komunikacji kolejowej) wyłącznie połączeniami dalekobieżnymi spółek PKS, których linie 

przebiegają przez Stęszew (PKS Poznań S.A., Milla PKS Leszno Sp. z o.o., Intertrans PKS 

S.A. Głogów, PKS Zielona Góra Sp. z o.o., PKS S.A. Żary) oraz firmy KARMAR Przewozy 

Osobowe z Głogowa, których minibusy kursują trzy razy dziennie na trasie Poznań – 

Głogów (przez Stęszew) i nie posiada na terenie gminy autobusowej komunikacji 

publicznej o charakterze miejskim czy aglomeracyjnym. Podobnie Brodnica, która 

obsługiwana jest wyłącznie liniami PKS. 

11 
MAN/ 
NL202 

7011 1994 
A12

N 
102 35 2 1 TAK NIE NIE NIE 

12 
MAN/ 
EL283 

7012 2004 
A12

N 
92 31 3 3 TAK NIE NIE NIE 

13 
MAN/ 
NL202 

7013 1996 
A12

N 
102 35 2 2 TAK NIE NIE NIE 

14 
MAN/ 
NL202 

7014 1996 
A12

N 
102 35 2 2 TAK NIE NIE NIE 

15 
MAN/ 
EL283 

7016 2004 
A12

N 
92 31 3 3 TAK NIE NIE NIE 

16 MAN/A21 7017 2004 
A12

N 
92 30 3 3 TAK NIE NIE NIE 

17 
MAN/ 
NL202 

7018 1994 
A12

N 
102 35 2 1 TAK NIE NIE NIE 

18 
MAN/ 
NL202 

7019 1996 
A12

N 
102 35 2 2 TAK NIE NIE NIE 

19 
MAN/ 
NL202 

7021 1996 
A12

N 
101 31 3 2 TAK NIE NIE NIE 

20 
MAN/ 
NL202 

7022 1996 
A12

N 
101 31 3 2 TAK NIE NIE NIE 

21 
MAN/ 
NL202 

7023 1996 
A12

N 
101 31 3 2 TAK NIE NIE NIE 

22 
MAN/ 
NL202 

7024 1996 
A12

N 
101 31 3 2 TAK NIE NIE NIE 

23 
MAN/ 
NL202 

7025 1996 
A12

N 
101 31 3 2 TAK NIE NIE NIE 

24 
Mercedes- 
Benz 615 

D-KA 
7026 2006 

A07
W 

26 14 2 4 TAK NIE NIE NIE 

25 
Mercedes- 
Benz 615 

D-KA 
7027 2006 

A07
W 

26 14 2 4 TAK NIE NIE NIE 
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 Większość gmin Mikroregionu WPN nie organizuje na swoim obszarze przewozów 

z zakresu publicznego transportu zbiorowego w porze nocnej. Wyjątkiem jest linia nr 719, 

na której odbywają się po 2 kursy w ciągu nocy z soboty na niedzielę oraz z niedzieli 

na poniedziałek, pomiędzy Dopiewem a Poznaniem – Ławicą, gdzie występuje 

skomunikowanie z linią nocną 242, obsługiwaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. i kursującą między Portem Lotniczym Ławica 

a dworcem Poznań Główny w takcie godzinnym. 

 Częściowo na obszar Mikroregionu WPN oddziałuje także linia nocna nr 243, relacji 

Poznań Główny – os. Dębina – Luboń, obsługiwana przez MPK Poznań, w ramach której 5 

kursów w ciągu każdej nocy jest wydłużonych z Dębiny w Poznaniu do ul. Krętej 

w Luboniu (pomiędzy dworcem Poznań Główny a osiedlem Dębina autobusy nocnej linii 

243 kursują w takcie półgodzinnym).  

 

 

RYCINA 30. PRZEBIEG LINI NOCNEJ 719 SKOMUNIKOWANEJ Z LINIĄ 242 

Źródło: opracowanie własne 
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RYCINA 31. PRZEBIEG LINI 243 

Źródło: opracowanie własne 
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TABELA 67. WYBRANE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE WYBRANYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH NA 

OBSZARZE MIKROREGIONU WPN, KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST ZTM POZNAŃ (STAN NA MAJ 2014 R.) 

Nr linii 
Długość 

w km 
Częstotliwość kursów w 
minutach (max./min.) 

Przewóz dzienny dnia 
roboczego (osoby) 

Potok max. w godzinie w 
jednym kierunku (osoby) 

527 20,2 20 / 60 2 520 120 

651 30,7 60 / 120 1 460 60 

701 16,6 40 / 60 / 90 1 910 60 

702 10,5 40 / 60 2 020 60 

703 22,0 30 / 60 1 640 50 

710 10,5 60 600 40 

716 16,0 30 / 60 1 590 90 

718 19,8 60 / 120 600 40 

719 25,4 60 / 120 800 40 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZTM Poznań 

Jak wynika z pomiarów napełnień, przeprowadzonych przez ZTM Poznań na 

wybranych liniach aglomeracyjnych, największą popularnością cieszą się linie autobusowe 

kursujące w stosunkowo częstym interwale czasowym (jak dla linii podmiejskich) i łączą 

obszary suburbiów z węzłami przesiadkowymi w Poznaniu (np. linie nr: 527, 701 czy 702).  

W codziennych dojazdach z obszaru podmiejskiego do centrum stolicy regionu, 

przede wszystkim na kierunkach o dobrze rozwiniętej infrastrukturze drogowej 

(np. rozbudowane w ostatnich latach poznańskie ulice wlotowe: Głogowska, Bukowska, 

czy przebudowana do parametrów drogi ekspresowej tzw. Trasa Katowicka na odcinku 

Kórnik – Poznań), przeważa samochód osobowy, który powszechnie uważany jest za 

najlepszy środek lokomocji na dystansach do kilkudziesięciu kilometrów.  

W poniższej tabeli przedstawiono dodatkowo najkrótsze odległości drogowe, po 

drogach utwardzonych, pomiędzy centrami analizowanych miejscowości stowarzyszenia 

Mikroregion WPN. Dla Poznania, za punkt odniesienia, przyjęto dworzec Poznań Główny. 

  

TABELA 68. ODLEGŁOŚĆ DROGOWA (NAJKRÓTSZA, W KM)  

z                do Poznań Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Mosina Puszczykowo Stęszew 

Poznań x 32 20 11 22 20 15 21 
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Brodnica 32 x 38 27 33 13 18 28 

Dopiewo 20 38 x 12 38 25 21 10 

Komorniki 11 27 12 x 26 14 9 10 

Kórnik 22 33 38 26 x 20 25 35 

Mosina 20 13 25 14 20 x 5 15 

Puszczykowo 15 18 21 9 25 5 x 13 

Stęszew 21 28 10 10 35 15 13 x 

Dane: opracowanie własne na podstawie Google Earth 

Infrastruktura publicznego transportu zbiorowego 

 Oprócz jakości taboru, która ulega sukcesywnej poprawie, dla pasażerów 

publicznego transportu zbiorowego bardzo duże znaczenie ma jakość infrastruktury 

przystankowej, nie tylko w zakresie samych peronów, ich wyposażenia (głównie w wiaty 

przystankowe), ale również ich otoczenia, w tym: bezpiecznego dojścia do przystanków, 

oświetlenia obszaru, na którym znajduje się peron przystankowy, czy przystosowania 

platform peronowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Na obszarze Mikroregionu WPN występuje duża różnorodność wiat peronowych 

oraz stopnia jakości dojścia do przystanków i warunków oczekiwania na pojazd (wiele 

przystanków pozbawionych jest platform peronowych, chodnika i oświetlenia). 

 Najgorsze warunki panują na obszarach wiejskich, na odcinkach ciągów 

komunikacyjnych znajdujących się poza terenami zabudowanymi. Najlepsze – w centrach 

miejscowości. Jakość infrastruktury przystankowej poprawia się głównie w związku 

z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w obszarach centralnych miast (np. Kórnik) 

lub w okolicy dworców kolejowych (np. Mosina). 

 W zakresie infrastruktury kolejowej szczególny nacisk powinno się położyć na 

modernizację budynków dworców i nawierzchni peronów, a także otoczenia tych 

obiektów (np. placów przed-dworcowych). Wymaga to współpracy gmin z PKP PLK S.A. 
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ZDJĘCIE 7. PRZYKŁADOWE WIATY AUTOBUSOWE W GMINIE BRODNICA 

Źródło: fotografie własne (Brodnica, 21.03.2015 r.)  

 

 

ZDJĘCIE 8. PRZYKŁADOWE WIATY AUTOBUSOWE W GMINIE DOPIEWO 

Źródło: fotografie własne (Dopiewo, 21.03.2015 r.)  
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ZDJĘCIE 9. PRZYKŁADOWE WIATY AUTOBUSOWE W GMINIE KÓRNIK 

Źródło: fotografie własne (Kórnik, 07.03.2015 r.)  

 

 

ZDJĘCIE 10. PRZYKŁADOWE WIATY AUTOBUSOWE W GMINIE MOSINA 

Źródło: fotografie własne (Mosina, 08-27.03.2015 r.)  
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ZDJĘCIE 11. PRZYKŁADOWA WIATA AUTOBUSOWA W GMINIE PUSZCZYKOWO 

Źródło: fotografie własne (Puszczykowo, 08.03.2015 r.)  
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ZDJĘCIE 12. PRZYKŁADOWE WIATY AUTOBUSOWE W GMINACH KOMORNIKI I STĘSZEW 

Źródło: fotografie własne (Komorniki – Stęszew, 08.03.2015 r.) 

 

ZDJĘCIE 13. PRZYKŁADOWE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE POZBAWIONE PERONÓW I WIAT 

Źródło: fotografie własne (Kórnik, 07.03.2015 r.) 

 Rozmieszczenie przystanków autobusowych na obszarze gmin Mikroregionu WPN 

należy generalnie uznać za optymalne, ponieważ ich lokalizacja odpowiada zagęszczeniu 

zabudowy na badanym terenie. Należałoby jednak rozważyć punktowe dogęszczenie 

przystanków autobusowych, poprzez realizację przystanków „na żądanie”, które powinno 

się lokalizować w miejscach mniejszej koncentracji zabudowy, gdzie potencjalna wymiana 
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pasażerów jest stosunkowo niewielka, a dodatkowe zatrzymania pojazdów publicznego 

transportu zbiorowego byłyby nie tak częste. Takie miejsca identyfikuje się np. w: 

� gminie Dopiewo, pomiędzy przystankiem „Więckowice / Krzyż” a „Drwęsa”, 

� Dąbrówce (gmina Dopiewo), pomiędzy przystankami „Dąbrówka/ Poprzeczna” 

a „Dąbrówka/ Leśna”, 

� Zakrzewie (gmina Dopiewo), pomiędzy przystankami „Zakrzewo / Sportowa” 

a „Zakrzewo / Świerkowa”, 

� Komornikach, pomiędzy przystankami „Komorniki/ Nowa” a „Komorniki/ 

Magazynowa”, 

� Chomęcicach (gmina Komorniki), pomiędzy przystankiem „Chomęcice / Środkowa” 

a Chomęcice / Podgórna”, 

� Rosnówku (gmina Komorniki), pomiędzy przystankiem „Rosnówko/ Dom Kultury” 

a „Rosnówko / Stawnego”, 

� gminie Mosina, pomiędzy przystankami „Świątniki” a „Radzewice I”, 

� gminie Mosina, pomiędzy przystankami „Krosno / Szkoła” a „Drużyna / Przejazd”, 

� Mosinie, pomiędzy Krosinkiem a przystankiem „Mosina / Rondo”, 

� Mosinie, pomiędzy przystankami „Mosina / Rzeczypospolitej Mosińskiej” a „Mosina / 

Dworzec Kolejowy”, 

� Szczytnikach (gmina Kórnik), pomiędzy przystankiem „Szczytniki / Sarnia” 

a „Kamionki/ Pętla”, 

� gminie Kórnik, pomiędzy przystankami „Kórnik / Bnin Rynek” a „Kórnik / Bnin Osiedle”, 

� gminie Kórnik, pomiędzy przystankami „Biernatki / Folwark” a „Biernatki / Wieś”, 

� gminie Kórnik, pomiędzy przystankami „Czołowo” a „Kórnik / Poznańska”, 

� gminie Kórnik, pomiędzy przystankami „Robakowo / Szkoła” a „Robakowo II”, 

� gminie Kórnik, pomiędzy przystankami „Borówiec / Szkoła” a „Skrzynki”, 

� gminie Kórnik, pomiędzy przystankami „Bnin / Konarska” a „Kórnik / Bnin Rynek”. 

Do powyższego celu należy dostosować tabor w przyciski zatrzymania pojazdu „na 

żądanie”.  
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Zaleca się ujednolicenie wiat peronowych w trakcji autobusowej na całym 

obszarze Mikroregionu WPN, a także ujednolicenie oznakowania przystanków, w tym 

przede wszystkim w zakresie informacji pasażerskiej. Na każdej wiacie winny znaleźć się 

tabliczki z nazwą przystanku, montowane zarówno od strony frontowej wiaty, jak i po jej 

bokach. 

Wiat nie należy lokalizować na peronach wyłącznie dla wysiadających (np. przy 

dworcach), a także dopuszcza się rezygnację z ustawienia wiat na przystankach 

autobusowych „na żądanie”. W takich przypadkach, wraz ze znakiem drogowym D-15, na 

peronie należy umieścić tabliczkę z nazwą przystanku. Znak i tabliczka winny być widoczne 

z obydwu stron przystanku (należy stosować znaki dwustronne).  

 

 

ZDJĘCIE 14. PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE PRZYSTANKU BEZ WIATY (POZNAŃ, PRZYSTANEK 

„UŁAŃSKA”) 

Źródło: fotografia własna (Poznań, 03.04.2015 r.) 
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Wszystkie wiaty powinny być lokalizowane w środkowej części długości peronu 

oraz możliwie jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi, tak, aby pozostawić jak najszerszą 

przestrzeń między wiatą a przednią krawędzią peronową, w celu zapewnienia możliwości 

swobodnego i bezpiecznego poruszania się pasażerów po platformie przystankowej. 

W przypadku, gdy szerokość peronu jest mniejsza niż 3,0 m, należy stosować wiaty 

z węższymi ścianami bocznymi, a na bardzo wąskich peronach – tzw. wiaty wspornikowe 

(bez ścian bocznych). Minimalna przestrzeń peronu, liczona od konstrukcji (słupka) ściany 

bocznej wiaty do krawędzi peronu winna wynosić 1,5 m. W celu zapewnienia pasażerom 

odpowiedniej widoczności, wyklucza się lokalizowanie gablot reklamowych na ścianach 

bocznych wiaty od strony najazdowej. Wewnątrz wiaty należy przewidzieć podświetlane 

(diodami LED) tablice na rozkład jazdy, mapę sieci komunikacyjnej i informacje 

dodatkowe, a także ławki (wraz z oparciem). Wyklucza się lokalizowanie tablic 

bezpośrednio nad ławkami. Zaleca się stosowanie oświetlenia wiat typu LED, 

zintegrowanego z profilem dachowym, od strony krawędzi peronowej. W sąsiedztwie 

wiaty należy umieścić przynajmniej jeden kosz na śmieci o pojemności 50 l.  

Wszystkie elementy tzw. małej architektury należy rozmieszczać na peronach 

w sposób zapewniający możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się pasażerów 

(w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach 

inwalidzkich oraz osób niewidomych). W tym celu, np. wiaty, kosze na śmieci, ławki itp., 

należy lokalizować po jednej stronie przystanku, np. przy ogrodzeniu, tak by nie stanowiły 

przeszkody dla podróżnych. Elementy wyposażenia przystanków powinny być pozbawione 

ostrych krawędzi. 

Należy dążyć, aby na każdym przystanku publicznego transportu zbiorowego 

znalazły się stojaki rowerowe, umożliwiające bezpieczne pozostawienie jednośladu przy 

przesiadce na autobus („bike & ride”). Stojaki winny być w kształcie odwróconej litery „U” 

(dzięki czemu można przypiąć rower za ramę, a nie tylko za koło), z poprzeczką 

umożliwiającą przypięcie również mniejszych jednośladów. Zaleca się montaż przynajmniej 

trzech stojaków rowerowych na każdym przystanku autobusowym, natomiast na 
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ważniejszych przystankach lub węzłach przesiadkowych zaleca się budowę zadaszonych 

parkingów rowerowych z co najmniej kilkunastoma miejscami postojowymi.  

Aby zapewnić wygodną (i sprawną) wymianę pasażerską, w tym przede wszystkim 

osób z ograniczoną mobilnością, nawierzchnie peronów autobusowych należy wynieść 

o około 18,0 cm ponad poziom jezdni. Do peronów należy doprowadzić chodniki. 

W celu ochrony interesu osób niewidomych i niedowidzących, na peronach 

publicznego transportu zbiorowego, należy wprowadzić następujące oznakowanie: 

• ostrzegawczy pas koloru żółtego umieszczany bezpośrednio przy krawędzi 

peronowej; 

• ostrzegawcze płyty (lub pasy) z elementami wypukłymi (guzkami) o szerokości 40,0 

cm ~ 50,0 cm umieszczane na całej długości platformy przystankowej 

w odległościminimum 25,0 cm ~ 35,0 cm od krawędzi peronowej. 

Ponadto w obrębie głównych węzłów przesiadkowych zaleca się stosowanie pasów 

prowadzących i pól uwagi105 (płyt reliefowych / wskaźnikowych), ułatwiających 

poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Wyróżnia się dwa rodzaje tego typu 

płyt106: 

• prowadzące, których faktura powinna podkreślać kierunek ruchu; służą do 

wytyczania ścieżek komunikacyjnych; 

• ostrzegające, z elementami wypukłymi (guzkami), umieszczane wszędzie tam, gdzie 

osoba niewidoma musi podjąć decyzję (np. o zmianie kierunku ruchu) lub narażona 

jest na niebezpieczeństwo (np. przed schodami czy drzwiami). 

Do oznaczenia zmiany charakteru przestrzeni, czy ważnych miejsc, możliwe jest także 

posłużenie się zmianą faktury materiału posadzki. 

 

                                                        
105 Polski Związek Niewidomych (2009) „Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej. 

Zalecenia, przepisy, dobre praktyki”, Warszawa 2009 
106

 K. Kowalski (2010) „Projektowanie bez barier – wytyczne”, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 
Warszawa 
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RYCINA 33. OZNAKOWANIE POZIOME PLATFORM PERONOWYCH ORAZ WZÓR ROZMIESZENIA 

ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PRZYSTANKÓW 

Źródło: opracowanie własne 

Oprócz dostępności przystanków dla osób niepełnosprawnych bardzo ważnym 

aspektem, świadczącym o jakości infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, jest 

bezpieczeństwo społeczne107. Wszelkie obiekty inżynieryjne jak np. przejścia podziemne, 

a także złe oświetlenie czy wąskie chodniki zniechęcają pasażerów do korzystania 

z przystanków publicznego transportu zbiorowego.108 Istotną rolę w subiektywnym 

poczuciu bezpieczeństwa społecznego odgrywa też ukształtowanie zieleni oraz 

rozmieszczenie obiektów tzw. małej architektury. 

Z międzynarodowych badań109 wynika, że ponad 10% dodatkowych podróży 

mogłoby być realizowanych, gdyby nie brak społecznego poczucia bezpieczeństwa, 

zarówno podczas oczekiwania na przystankach, jak i w trakcie samego przejazdu. Według 

danych brytyjskich, ponad 1/3 niebezpiecznych incydentów, która ma miejsce 

w publicznym transporcie zbiorowym, wydarza się w obrębie przystanków, natomiast  

42% w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

Oprócz bardzo popularnego w Polsce stosowania monitoringu wizyjnego, 

skutecznym sposobem zwiększania poczucia bezpieczeństwa w obrębie przystanków 

publicznego transportu zbiorowego jest m.in. dobre oświetlenie peronów oraz 

transparentność miejsca (np. przeszklone wiaty zamiast zabudowanych, brak pełnych 

                                                        
107 B. Majewski, J. Gadziński, M. Beim (2011) „Jakość i rozmieszczenie przystanków nocnego transportu 

publicznego w Poznaniu”, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 11/2011 
108 J. Gadziński, M. Beim, B. Majewski (2011) „Organizacja i dostępność nocnego lokalnego transportu 

publicznego w Poznaniu”, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 7-8/2011 
109

 C. Fink, A. Loukaitou-Sideris (2009) „Addressing Women’s Fear of Victimization in Transportation 
Settings: A Survey of U.S. Transit Agencies”, Urban Affairs Review, vol. 44, No. 4, p. 554-587 
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wygrodzeń czy zieleni zasłaniającej widoczność itp.). Na takie czynniki, jako poprawiające 

subiektywne poczucie bezpieczeństwa, wskazało aż 87% respondentów w Wielkiej 

Brytanii110. Dużą rolę w poprawie poczucia bezpieczeństwa odgrywają również specjalne 

aparaty telefoniczne umożliwiające pasażerowi (w sytuacji zagrożenia) łatwy (tj. po 

wciśnięciu jednego przycisku) kontakt ze służbami porządkowymi111 (sugeruje się 

stosować przede wszystkim na przystankach zlokalizowanych poza terenami ścisłej 

zabudowy). 

Ważne jest również odpowiednie lokalizowanie przystanków w danej przestrzeni 

urbanistycznej, tzn. aby w miarę możliwości perony znajdowały się w miejscach zarówno 

widocznych i oświetlonych, ale także w otoczeniu zabudowań, unikając jednocześnie 

lokalizowania przystanków publicznego transportu zbiorowego na uboczu. 

Rozmieszczenie dworców kolejowych na obszarze gmin Mikroregionu WPN 

uwarunkowane jest przebiegiem torowisk PKP PLK S.A., przez co nie zawsze stacje 

zlokalizowane są w centrum danej miejscowości. Jaskrawym przykładem jest stacja 

Kórnik, która znajduje się w miejscowości Szczodrzykowo, oddalonej od Kórnika o ponad 

5 km. Dostępność do tej stacji dodatkowo utrudnia stosunkowo wąska droga, 

o nienajlepszej (choć utwardzonej) nawierzchni, a także brak parkingu w pobliżu stacji, 

na którym można by zostawić auto i przesiąść się na pociąg.  

Stosunkowo centralnie położone są dworce kolejowe w Puszczykowie (stacja 

Puszczykówko), Mosinie oraz w Szreniawie. Dodatkowo za centralne należy uznać 

położenie stacji w Palędziu, która zlokalizowana jest na granicy miejscowości Palędzie 

i Dąbrówka, w środku obszaru zabudowanego, dzięki czemu dostępność infrastruktury 

kolejowej dla mieszkańców okolicznych osiedli jest bardzo dobra. 

Natomiast w pozostałych miejscowościach gmin Mikroregionu WPN stacje 

zlokalizowane są nieco na uboczu obszaru intensywnej zabudowy, ale w granicach danych 

                                                        
110 P. Cozens, R. Neale, D. Hillier, J. Whitaker (2004) “Tackling Crime and Fear of Crime While Waiting at 

Britain’s Railway Stations”, Journal of Public Transportation, vol. 7, No. 3, p. 23-41 
111

 B. Majewski, J. Gadziński, M. Beim (2011) „Jakość i rozmieszczenie przystanków nocnego transportu 
publicznego w Poznaniu”, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 11/2011 
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miejscowości i są stosunkowo dobrze skomunikowane z otaczającym je obszarem (np. 

w Dopiewie dworzec kolejowy położony jest obok budynku urzędu gminy).  

Niektóre nawierzchnie peronów kolejowych zostały (lub będą) zmodernizowane 

w ramach prac związanych z przebudową szlaków kolejowych. W marcu 2015 roku nową 

nawierzchnię posiadały perony kolejowe np. w Stęszewie (częściowo również na stacji 

w gminie Kórnik, gdzie trwały roboty budowlane). W związku z prowadzoną modernizacją 

linii kolejowej Poznań – Wrocław wyremontowane zostaną m.in. perony w gminie 

Puszczykowo. 

Niestety, prowadzone przez PKP PLK S.A. remonty tras kolejowych i infrastruktury 

przystankowej nie oznaczają jednoczesnej modernizacji budynków dworcowych. Wynika 

to głównie z faktu, iż spółka zarządzająca ruchem kolejowym i infrastrukturą torową nie 

odpowiada za obiekty dworcowe, a jedynie za platformy peronowe, znajdujące się często 

w ich obrębie. Za infrastrukturę dworcową odpowiadają inne podmioty z Grupy PKP lub 

samorządy. 

Na obszarze Mikroregionu WPN dobry stan infrastruktury dworcowej odnotowano 

w Dopiewie oraz Mosinie. W tej ostatniej w marcu 2015 roku trwały prace 

wykończeniowe związane z rewitalizacją budynku dworcowego. Natomiast obiekty 

dworcowe w Stęszewie, Puszczykowie i na stacji Kórnik (Szczodrzykowo) wymagają 

gruntownych prac remontowo-rewitalizacyjnych. Na stacji Puszczykowo budynek 

dworcowy uległ komercjalizacji i działa w nim restauracja, a na peronach nie ma ani wiat 

ani ławek dla oczekujących pasażerów. Braki w infrastrukturze przystankowej stwierdzono 

na wszystkich analizowanych stacjach kolejowych, w tym także na zmodernizowanych 

peronach m.in. w Stęszewie oraz na stacji Kórnik (Szczodrzykowo). Bardzo często 

wygradza się też obszar peronów, wydłużając tym samym „legalne” przejście piesze, 

np. w ramach przesiadki na autobus (np. stacja Dopiewo). 
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ZDJĘCIE 15. PERONY KOLEJOWE W STĘSZEWIE 

Źródło: fotografia własna (Stęszew, 08.03.2015 r.) 

 

 

ZDJĘCIE 16. DWORZEC KOLEJOWY W STĘSZEWIE 

Źródło: fotografia własna (Stęszew, 08.03.2015 r.) 
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ZDJĘCIE 17. PERON KOLEJOWY NA STACJI KÓRNIK (MIEJSCOWOŚĆ SZCZODRZYKOWO) 

Źródło: fotografia własna (Kórnik, 07.03.2015 r.) 

 

 

ZDJĘCIE 18. DWORZEC KOLEJOWY KÓRNIK (MIEJSCOWOŚĆ SZCZODRZYKOWO) 

Źródło: fotografia własna (Kórnik, 07.03.2015 r.) 
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ZDJĘCIE 19. PERON KOLEJOWY NA STACJI PUSZCZYKÓWKO 

Źródło: fotografia własna (Puszczykowo, 08.03.2015 r.) 

 

 

ZDJĘCIE 20. DWORZEC KOLEJOWY W PUSZCZYKOWIE  

Źródło: fotografia własna (Puszczykowo, 08.03.2015 r.) 
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ZDJĘCIE 21. PERONY KOLEJOWE W DOPIEWIE 

Źródło: fotografia własna (Puszczykowo, 08.03.2015 r.) 

 

 

ZDJĘCIE 22. DWORZEC KOLEJOWY W DOPIEWIE (Z PRAWEJ – WYGRODZENIE PERONÓW PŁOTEM) 

Źródło: fotografie własne (Dopiewo, 21.03.2015 r.) 
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5.5 Zalecenia dla infrastruktury przystankowej 

Przy doborze lokalizacji i projektowaniu przystanków komunikacji miejskiej należy wziąć 

pod uwagę wszystkich użytkowników komunikacji publicznej. Szczególnie na względzie 

należy mieć bezpieczeństwo takich grup jak osoby w podeszłym wieku, matki z dziećmi, 

czy inwalidzi. Poza bezpieczeństwem ważny jest komfort użytkowników. 

5.5.1 Budowa przystanku 

Krawędź peronu należy realizować tak, by pojazdy mogły bezproblemowo podjeżdżać 

w bliskiej odległości do krawędzi peronu. W tym celu koniecznym jest odpowiednie 

wyprofilowanie krawędzi, by kierowcy byli w stanie odpowiednio do niej podjechać. 

Zalecane jest stosowanie dostępnych na rynku krawędzi (krawężników profilowych), które 

naprowadzają optymalnie koła pojazdu podczas najazdu na krawędź peronu. Z drugiej 

strony krawędź peronu powinna także być także odpowiednio oznakowana dla 

pasażerów, by mogli zachować bezpieczną odległość podczas najazdu pojazdu. Z tego 

powodu zaleca się stosowanie płyt wskaźnikowych, który naprowadzają także osoby 

niedowidzące i niewidome. Pozwalają one, poza zachowaniem bezpieczeństwa, 

odpowiednio nakierunkować osoby z niepełnosprawnością w miejsce przy którym 

docelowo otworzą się drzwi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych w autobusie. 

Przestrzeń krawędzi przystankowej powinna być wolna w przestrzeni minimum 1,5m 

od elementów małej architektury typu śmietniki, tablice. Nawierzchnia przystanków 

powinna być antypoślizgowa. Zalecane jest pochylenie poprzeczne od jezdni dla 

odprowadzenia z przestrzeni przystanków wody. 

5.5.2 Forma wiaty przystankowej 

Wiata przystankowa ma przede wszystkim umożliwiać komfortowe, niezależnie od 

warunków pogodowych, oczekiwanie na pojazd. Ważnym jest także zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa na przystanku.  



Zalecane jest znormalizowanie przystanków w obrębie działania komunika

należy: 

− zastosować konstrukcję modułową, z podobnych materiałów, umożliwiającą 

swobodne dostosowanie kształtu przystanku do potrzeb oraz warunków 

terenowych 

− ujednolicić formy kolorystyki przystanków. Dodatkowo poza kolorem 

dominującym wyznaczającym w sposób wyraźny rodzaj przystanku (przewoźników 

itp.) mogą występować akcenty kolorystyczne ułatwiające podróżnym orientację. 

Także w obrębie przystanku może znaleźć się logo, czy herb gminy, miasta itp.

− zastosować wspólną szatę graficzną in

− wyznaczyć łatwo odnajdywane miejsce z informacją o zatrzymujących się 

pojazdach i nazwą przystanku

RYCINA 33. PRZYKŁAD MODUŁOWEGO 

źródło: www.igpdecaux.it 
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5.5.3 Infrastruktura dodatkowa 

Poza wiatą w obrębie przystanku powinien znaleźć się także śmietnik (poza obrysem 

samej wiaty przystankowej) oraz opcjonalnie: biletomat. Dodatkowo w ważniejszych 

punktach przesiadkowych zalecana jest lokalizacja stojaków rowerowych, które mogą być 

częściowo zakryte. W przypadku dużego popytu na stojaki rowerowe należy rozważyć 

umieszczenie ich częściowo pod przykryciem (np. w formie dodatkowej wiaty).  

Nowym rozwiązaniem pozwalającym na dodatkową separację przystanku (np. od drogi 

rowerowej, czy chodnika) są podpórki. Nie umożliwiają one siedzenia na nich, jednak 

pozwalają na oparcie się, czy oparcie np. torby. Przykład podpórki pokazano na poniżej 

(Rycina 34). 

Nowe technologie pozwalają także na zastosowanie oświetlenia przystanków dzięki 

wykorzystaniu energii słonecznej. W przypadku zastosowania oświetlenie ważnym jest, by 

tablice z informacjami były doświetlone na tyle, by umożliwiać ich prawidłowy odczyt. 

Ze względów ekonomicznych można zastosować nośniki reklamowe.  

 

RYCINA 34. PODPÓRKI PRZYSTANKOWE 

Źródło: opracowanie własne 
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5.5.4 Lokalizacja przystanków względem jezdni 

Na terenie miejskim ze względu na konieczność uspokojenia ruchu i zapewnienia 

bezpieczeństwa w rejonie przystanków zaleca się nie stosowanie tzw. zatok 

przystankowych. Przykłady przystanków krawędziowych w różnych układach w zależności 

od dostępnej szerokości chodnika (i drogi rowerowej) pokazano na poniższej. 

 

 

 

RYCINA 35. ROZWIĄZANIA LOKALIZACJI WIAT W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA NA CHODNIKU 

Źródło: opracowanie własne 
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Wyjątkiem od tej zasady są przystanki znajdujące się poza terenem miejskim i przystanki 

końcowe, czy inne gdzie czas postoju pojazdu jest wydłużony. 

6. ANALIZA PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 

(PTAP) 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego (zwany 

planem transportowym) jest dokumentem prawa lokalnego, którego obowiązek 

stworzenia m.in. dla powiatów liczących ponad 80 tys. mieszkańców, wynika z Ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r.112 

Dokument ten nie jest wyłącznie wizją systemu komunikacji publicznej 

za kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat, lecz także zbiorem wytycznych do organizacji 

komunikacji publicznej od momentu jego uchwalenia oraz zapisów wpływających 

na codzienne życie mieszkańców. 

Uchwalenie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego 

dla Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2025113 (zwanego też Planem Transportowym 

Aglomeracji Poznańskiej, w skrócie PTAP) poprzedzone zostało przeprowadzeniem 

pomiarów i badań, a także konsultacji społecznych. W wyniku badań modelowych, 

przeprowadzonych na zbudowanym specjalnie dla tego zadania modelu podróży, 

otrzymano szeroką analizę stanu istniejącego, co także pozwoliło na pełniejszą ocenę 

prognozowanych zmian i projektowanych wariantów. 

                                                        
112 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2009/33/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych 
i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 120 z 15.05.2009 r., str. 5). 
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, ustawę 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ustawę z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, 
ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, ustawę 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 

113
 Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
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„Celem planu transportowego dla powiatu poznańskiego jest takie zaplanowanie 

publicznego międzygminnego transportu zbiorowego w obszarze powiatu poznańskiego, 

aby zapewnić zrównoważony rozwój transportu w całej aglomeracji poznańskiej dla 

osiągnięcia celów zarówno środowiskowych jak i społecznych czy gospodarczych.”114 

Dokument zakłada rozwój publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu 

do standardów jego funkcjonowania, a także organizacji przewozów, poprzez 

wprowadzenie nowej (dotychczas nieistniejącej) autobusowej komunikacji powiatowej 

(międzygminnej), która ma stanowić uzupełnienie dotychczasowej oferty przewozowej na 

terenie powiatu poznańskiego.  

 

 

RYCINA 36. POWIAT POZNAŃSKI ZIEMSKI – PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 

Źródło: PTAP na lata 2014-2025 

                                                        
114

 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że znacznie silniej niż Poznań zmotoryzowany 

jest obszar powiatu poznańskiego, w tym również gminy Mikroregionu WPN, poza 

Brodnicą (powiat śremski). Jest to sytuacja typowa dla zjawiska postępującej 

deglomeracji, czyli rozrastania się terenów przeznaczonych pod budownictwo (głównie 

jednorodzinne) poza obszary zurbanizowane i wynikającej z tego wzmożonej mobilności 

mieszkańców. 

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)115, w 2013 roku wskaźnik 

motoryzacji w powiecie poznańskim wyniósł 551,9 samochodów osobowych / 1 tys. 

mieszkańców, natomiast wg badań ankietowych przeprowadzonych w ramach planu 

transportowego był on prawie dwukrotnie niższy. Jak tłumaczą autorzy PTAP, powyższe 

wynika m.in. z rejestracji aut będących w dyspozycji firm (pojazdy służbowe), zaniżanie 

ilości posiadanych aut przez respondentów, czy brak wyrejestrowania starych pojazdów. 

„Na podstawie danych z ankiet można natomiast zanalizować różnice jakie 

w zmotoryzowaniu pojawiają się na poszczególnych obszarach Aglomeracji.”116 Wskaźnik 

motoryzacji w powiecie poznańskim jest o 36% wyższy niż w mieście Poznaniu. 

 

TABELA 69. WSKAŹNIK MOTORYZACJI W 2013 ROKU (LICZBA SAMOCHODÓW OSOB. / 1 TYS. MIESZK.) 

Obszar 
Liczba samochodów 

osobowych / gospodarstwo 
wg badań ankietowych PTAP 

Wskaźnik motoryzacji 
wg badań ankietowych 

PTAP 

Wskaźnik motoryzacji 
wg danych GUS 

Miasto Poznań 0,66 293 578 

Powiat poznański 1,18 396 552 

Obszar pozamiejski 
powiatu 

poznańskiego 
1,32 425 bd. 

Dane: PTAP na lata 2014-2025 oraz http://www.stat.gov.pl(dostęp: 03.02.2015 r.) 

  

                                                        
115

 http://www.stat.gov.pl(dostęp: 03.02.2015 r.) 
116

 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
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TABELA 70. STRUKTURA PROCENTOWA GOSPODARSTW WG LICZBY POSIADANYCH SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH 

Obszar 

Udział gospodarstw domowych 

niezmotoryzowanych zmotoryzowanych 
z 1 samo-
chodem 

z 2 samo-
chodami 

z 3 samo-
chodami 

pozamiejski 
powiatu 

poznańskiego 
19,1% 80,9% 40,0% 32,8% 8,1% 

miasta powiatu 
poznańskiego 

27,3% 72,7% 52,6% 16,1% 3,9% 

powiat poznański 22,4% 77,6% 45,0% 26,2% 6,5% 

Dane: PTAP na lata 2014-2025 

 Z badań przeprowadzonych w ramach planu transportowego wynika, że jednymi 

z najbardziej zmotoryzowanych gmin w powiecie ziemskim są Dopiewo i Komorniki. 

 

 

RYCINA 37. ZMOTORYZOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINACH AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 
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Źródło: PTAP na lata 2014-2025 

 

Głównymi generatorami ruchu, wskazanymi w planie transportowym, są: szkoły, 

urzędy, zakłady pracy zatrudniające powyżej 250 osób, szpitale, centra handlowe, hotele 

i miejsca noclegowe, obiekty rekreacyjne oraz związane z kulturą (np. kina, teatry). 

 Większość usług wyższego rzędu oraz miejsc pracy znajduje się w Poznaniu (stolicy 

regionu). Powoduje to konieczność korzystania mieszkańców powiatu ziemskiego z oferty 

Poznania, co z kolei wymusza codzienne (lub częste) podróże na relacji powiat – Poznań. 

Jednymi z największych generatorów ruchu w powiecie poznańskim, które 

znajdują się na terenie gmin Mikroregionu WPN, są następujące zakłady produkcyjne, 

bazy logistyczne czy magazyny: Raben, H&M, Kuehne+Nagel w gminie Kórnik, Eurocash 

w gminie Komorniki oraz związane z ochroną zdrowia – szpital w Puszczykowie. 

Najbardziej rozproszonymi generatorami ruchu na obszarze powiatu poznańskiego 

są: hotele i miejsca noclegowe, duże zakłady pracy oraz szkoły ponadpodstawowe, 

natomiast bez wątpienia Poznań dominuje w klasyfikacji uczelni wyższych, urzędów, 

szpitali i obiektów kultury. Z kolei centra handlowe rozmieszczone są w Poznaniu oraz 

w gminach bezpośrednio sąsiadujących ze stolicą Wielkopolski. 

 

TABELA 71. OBIEKTY GENERUJĄCE RUCH PASAŻERSKI W GMINACH ZIEMSKIEGO POWIATU 

POZNAŃSKIEGO (Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GMIN MIKROREGIONU WPN) 
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i Gm. Buk 9 (799) 0 1 2 0 0 4 2 1 

Gm. 
Czerwonak 

18 (1 511) 0 1 5 0 0 5 3 0 

Gm. 
Dopiewo *  

5 (671) 0 1 1 0 2 6 2 0 

Gm. 
Kleszczewo 

2 (241) 0 1 1 0 0 1 1 0 
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Gm. 
Komorniki * 

2 (364) 0 1 8 0 1 15 1 0 

Gm. 
Kostrzyn 

9 (606) 0 1 1 0 0 4 0 0 

Gm. Kórnik * 4 (690) 0 1 7 0 0 16 4 0 

Gm. Luboń 2 (968) 0 1 3 0 2 16 2 0 

Gm. Mosina 
* 

17 (1 252) 0 1 0 0 0 5 3 0 

Gm. 
Murowana 
Goślina 

2 (511) 0 1 2 0 0 7 2 0 

Gm. 
Pobiedziska 

9 (687) 0 1 0 0 0 10 1 0 

Gm. 
Puszczykowo 
* 

5 (702) 0 1 1 1 0 7 1 0 

Gm. 
Rokietnica 

4 (556) 0 1 0 0 0 5 1 0 

Gm. Stęszew 
* 

3 (493) 0 1 0 0 0 7 0 0 

Gm. Suchy 
Las 

4 (612) 0 1 1 0 1 6 2 0 

Gm. 
Swarzędz 

18 (783) 0 1 4 0 3 25 2 0 

Gm. 
Tarnowo 
Podgórne 

3 (783) 0 1 14 0 3 37 2 0 

Razem powiat 
poznański ziemski 

116 
(14 361) 

0 17 50 1 12 176 29 1 

* gminy Mikroregionu WPN 
1 wg danych Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
2wg danych z uczelni wyższych i danych GUS 
3
opracowanie PTAP wg danych GUS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PTAP na lata 2014-2025 
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RYCINA 38. ROZMIESZCZENIE MIEJSC PRACY ORAZ HOTELI I MIEJSC NOCLEGOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM 

Źródło: PTAP na lata 2014-2025 

 „Najważniejszym układem transportowym na obszarze powiatu poznańskiego jest 

sieć dróg kołowych”117, różnej kategorii, które określają dostępność transportową, 

kierunki przewozu osób i towarów, kreują natężenie ruchu, a także wpływają na koszty 

funkcjonowania gospodarki, stan środowiska przyrodniczego i jakość życia mieszkańców.  

Na terenie powiatu poznańskiego występują wszystkie kategorie dróg: autostrada 

A2, droga ekspresowa S11 (przebiegające m.in. przez gminy Mikroregionu WPN: Dopiewo, 

Komorniki, Kórnik), droga ekspresowa S5, a także drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe 

i gminne. W ostatnich 20 latach, dzięki licznym inwestycjom, układ drogowy był jednym 

z najbardziej dynamicznie zmieniających się elementów zagospodarowania 

przestrzennego powiatu poznańskiego. 

 W zakresie dalszego rozwoju układu drogowego, w planie transportowym za jedną 

z ważniejszych inwestycji uznano budowę wiaduktów nad linią kolejową nr 3 (E20 Poznań 

– Berlin) na granicy Poznania i Plewisk (gmina Komorniki). W 2011 roku został podpisany 

list intencyjny pomiędzy: powiatem poznańskim, miastem Poznań, gminą Dopiewo, gminą 

Komorniki oraz spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, w którym podzielono koszty 

ewentualnej realizacji tego zadania pomiędzy poszczególnych sygnatariuszy (miasto 

                                                        
117

 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|221 

Poznań pokryje 50% kosztów przyszłej inwestycji, gmina Komorniki 20%, powiat 

poznański 18,33%, a gmina Dopiewo 11,67%)118.  

 W planie transportowym wskazuje się również na istotną rolę, jaką z punktu 

widzenia funkcjonowania transportu zbiorowego na obszarze powiatu poznańskiego 

odgrywa sieć kolejowa. Układ, którego centrum stanowi poznański węzeł kolejowy, 

cechuje duża spójność, dobra dostępność oraz stan techniczny, oceniany na średnim 

poziomie.  

 Jednymi z podstawowych linii kolejowych w aglomeracji są magistrale: E20 (wg 

polskiej klasyfikacji linia nr 3 i 2, szlak Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol), 

przebiegająca m.in. przez gminy: Stęszew, Dopiewo i Komorniki, oraz E59 (linia nr 351 

i 271, szlak Szczecin – Poznań – Wrocław), przebiegająca m.in. przez gminy: Puszczykowo, 

Mosina i Komorniki. Następne w hierarchii sieci kolejowej w Polsce są linie główne, tzw. 

pierwszorzędne, które również przebiegają przez obszar powiatu poznańskiego lecz nie 

przez obszar gmin Mikroregionu WPN. Uzupełnieniem tego układu są linie drugorzędne, 

z których jedna, nr 357, prowadzi z Lubonia koło Poznania do Sulechowa i przebiega m.in. 

przez gminę Komorniki i Stęszew. 

 Jak zauważa się w planie transportowym, najważniejszym zadaniem skutkującym 

poprawą funkcjonowania transportu zbiorowego w powiecie poznańskim jest utworzenie 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, zapewniającej szybkie połączenia pomiędzy Poznaniem 

a miejscowościami powiatu poznańskiego. Ponadto zauważa się konieczność podjęcia 

działań w celu zwiększenia wykorzystania kolei w przewozach aglomeracyjnych, m.in. 

poprzez: 

• budowę nowych i alokację istniejących przystanków kolejowych; 

• budowę dogodnych dojść i dróg dojazdowych w rejonie stacji i przystanków 

kolejowych; 

• budowę parkingów P+R („parkuj i jedź”) przy stacjach i przystankach kolejowych; 

                                                        
118 Do końca 2014 roku nie została podjęta decyzja o rozpoczęciu realizacji tej inwestycji 
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• przemodelowanie sieci autobusowej w sposób preferujący dojazdy do stacji 

kolejowych; 

• budowę zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej; 

• rozszerzenie funkcjonowania wspólnej taryfy „Bus-Tramwaj-Kolej” na inne rodzaje 

biletów transportu publicznego; 

• budowę automatycznego systemu zabezpieczania połączeń przesiadkowych na 

obszarze, gdzie częstotliwość połączeń kolejowych i autobusowych jest niższa niż 30 

minut; 

• łączenie funkcji transportowych i innych funkcji publicznych w rejonie stacji 

kolejowych. 

W planie transportowym zebrano również dane o potencjałach generacji ruchu 

dobowego na obszarze powiatu poznańskiego (Tabela 72). Dominują podróże relacji gminy 

powiatu – Poznań, które (zdaniem autorów PTAP) są aktualnie obsługiwane publicznym 

transportem zbiorowym w wystarczający sposób. Wskazuje się jednocześnie, że „potrzeba 

uruchomienia dodatkowych linii komunikacyjnych traktowanych jako uzupełnienie 

istniejącej komunikacji publicznej w obszarze powiatu […] dotyczyć będzie 

najatrakcyjniejszych pozostałych relacji międzygminnych realizowanych z wyłączeniem 

miasta Poznań.”119 

Z przeprowadzonych, w ramach planu transportowego, analiz wynika, że 

najatrakcyjniejsze relacje w podróżach międzygminnych powiatu ziemskiego to: 

Rokietnica – Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne – Dopiewo, Kostrzyn – Swarzędz, 

Pobiedziska – Swarzędz, Mosina – Puszczykowo, Luboń – Komorniki. 

 

                                                        
119

 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
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TABELA 72. GENERACJA RUCHU DOBOWEGO (BEZ RUCHU ZEWNĘTRZNEGO) 

Gmina/osiedle Produkcja ruchu Atrakcja ruchu 

P
o

w
ia

t 
p

o
zn

ań
sk

i 

Gm. Buk 17 094 16 968 

Gm. Czerwonak 34 903 34 793 

Gm. Dopiewo *  24 335 24 220 

Gm. Kleszczewo 6 996 6 978 

Gm. Komorniki * 31 222 31 131 

Gm. Kostrzyn 20 742 20 619 

Gm. Kórnik * 33 019 32 991 

Gm. Luboń 38 574 37 979 

Gm. Mosina * 34 691 34 370 

Gm. Murowana Goślina 20 326 20 117 

Gm. Pobiedziska 22 045 21 834 

Gm. Puszczykowo * 13 298 13 217 

Gm. Rokietnica 15 980 15 879 

Gm. Stęszew * 18 027 17 967 

Gm. Suchy Las 24 163 24 080 

Gm. Swarzędz 65 265 64 691 

Gm. Tarnowo Podgórne 45 733 45 522 

Razem powiat poznański ziemski 466 415 463 355 

* gminy Mikroregionu WPN 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PTAP na lata 2014-2025 
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TABELA 73. GENERACJA RUCHU DOBOWEGO W TRANSPORCIE ZBIOROWYM (BEZ RUCHU 

ZEWNĘTRZNEGO) 

Gmina/osiedle Produkcja ruchu Atrakcja ruchu 

P
o

w
ia

t 
p

o
zn

ań
sk

i 

Gm. Buk 987 1 014 

Gm. Czerwonak 6 136 6 160 

Gm. Dopiewo *  3 079 3 118 

Gm. Kleszczewo 1 291 1 278 

Gm. Komorniki * 5 366 5 371 

Gm. Kostrzyn 2 561 2 467 

Gm. Kórnik * 4 294 4 117 

Gm. Luboń 5 680 5 713 

Gm. Mosina * 5 041 4 830 

Gm. Murowana Goślina 2 401 2 584 

Gm. Pobiedziska 2 790 2 857 

Gm. Puszczykowo * 2 236 2 358 

Gm. Rokietnica 2 324 2 383 

Gm. Stęszew * 1 969 2 396 

Gm. Suchy Las 5 379 4 976 

Gm. Swarzędz 10 035 9 972 

Gm. Tarnowo Podgórne 3 366 3 504 

Razem powiat poznański ziemski 64 934 65 098 

* gminy Mikroregionu WPN 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PTAP na lata 2014-2025 

 W badaniach modelowych, oprócz sytuacji obecnej, traktowanej jako stan 

odniesienia, wykorzystane zostały następujące horyzonty czasowe: 

• krótkoterminowy – 2015 rok, 

• średnioterminowy – 2025 rok, 
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• długoterminowy – 2040 rok. 

W poniższej tabeli i na dalszych rysunkach zilustrowano wyniki prognoz ruchu 

w ww. horyzontach czasowych dla gmin powiatu, bez podróży poza Aglomerację 

Poznańską.  

TABELA 74. GENERACJA PROGNOZOWANEGO RUCHU DOBOWEGO (BEZ RUCHU ZEWNĘTRZNEGO) 

Gmina/osiedle 

2015 2025 2040 

Produkcja 
ruchu 

Atrakcja 
ruchu 

Produkcja 
ruchu 

Atrakcja 
ruchu 

Produkcja 
ruchu 

Atrakcja 
ruchu 

P
o

w
ia

t 
p

o
zn

ań
sk

i 

Gm. Buk 13 918 13 723 16 604 16 387 15 184 15 623 

Gm. Czerwonak 30 979 30 910 47 037 46 730 62 043 61 504 

Gm. Dopiewo *  22 906 22 822 25 800 25 784 31 513 31 422 

Gm. Kleszczewo 6 304 6 306 8 335 8 379 10 314 10 346 

Gm. Komorniki * 32 863 32 667 40 798 40 562 50 149 49 805 

Gm. Kostrzyn 18 973 18 756 21 520 21 321 25 282 25 035 

Gm. Kórnik * 28 320 28 115 30 585 30 420 35 155 34 953 

Gm. Luboń 37 397 36 803 40 086 39 568 44 701 44 054 

Gm. Mosina * 33 219 32 846 39 135 38 743 46 401 45 890 

Gm. Murowana 
Goślina 

17 143 16 866 17 105 16 884 19 230 18 955 

Gm. Pobiedziska 20 372 20 127 23 468 23 189 28 096 27 748 

Gm. 
Puszczykowo * 

11 855 11 778 13 092 13 008 15 185 15 062 

Gm. Rokietnica 16 234 16 058 19 938 19 727 24 296 23 997 

Gm. Stęszew * 25 241 15 119 16 688 16 618 18 982 18 889 

Gm. Suchy Las 21 697 21 611 29 919 29 721 37 781 37 444 

Gm. Swarzędz 58 240 57 555 63 127 62 508 71 244 70 482 

Gm. Tarnowo 
Podgórne 

39 357 39 092 44 949 44 698 52 511 52 193 
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Poznań 848 731 852 595 839 679 843 618 837 993 843 289 

Powiat poznański 
razem 

425 017 421 154 498 185 494 246 588 697 583 402 

Aglomeracja 
Poznańska razem 

1 273 748 1 273 748 1 337 864 1 337 864 1 426 690 1 426 690 

* gminy Mikroregionu WPN 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PTAP na lata 2014-2025 

 Wielkość popytu na przewozy w stanach prognozowanych w planie 

transportowych dla wszystkich gmin Mikroregionu WPN (poza Brodnicą, która leży 

w powiecie śremskim120), bez uwzględnienia ruchu zewnętrznego, z biegiem lat ulega 

wzrostowi, zarówno w zakresie produkcji jak i atrakcji ruchu.  

Wzrastający popyt na usługi przewozowe powinien znaleźć odzwierciedlenie 

w ofercie systemu publicznego transportu zbiorowego, w tym również w zakresie 

integracji istniejących sieci oraz intermodalności (np. parkingi przesiadkowe systemu 

„parkuj i jedź”), zwłaszcza na obszarze powiatu poznańskiego z pominięciem miasta 

Poznania.  

Rozwój sieci publicznego transportu zbiorowego nie zawsze musi się wiązać 

z dużymi nakładami inwestycyjnymi. W przypadku sieci autobusowych, ich rozwój można 

oprzeć na istniejących drogach, o ile spełniają odpowiednie parametry w zakresie ich 

szerokości oraz utwardzenia. Inwestycje w takim przypadku mogą ograniczyć się 

wyłącznie do wybudowania infrastruktury przystankowej.  

 

                                                        
120

 Powiat śremski, ze względu na liczbę mieszkańców poniżej 80 tys., nie jest zobowiązany do opracowania 
i uchwalenia planu transportowego (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) 
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RYCINA 39. ZMIANA POTENCJALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA DOBOWEGO NA PRZEWOZY (BEZ RUCHU 

POZA AGLOMERACJĘ POZNAŃSKĄ) W ROKU 2025 W STOSUNKU DO ROKU 2015 

Źródło: PTAP na lata 2014-2025 
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RYCINA 40. ZMIANA POTENCJALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA DOBOWEGO NA PRZEWOZY (BEZ RUCHU 

POZA AGLOMERACJĘ POZNAŃSKĄ) W ROKU 2040 W STOSUNKU DO ROKU 2015 

Źródło: PTAP na lata 2014-2025 

 W planie transportowym powiatu poznańskiego, dla gmin Mikroregionu WPN 

przewidziano utworzenie następujących linii autobusowych o charakterze publicznym: 

1) Dopiewo dworzec kolejowy – Więckowice – Rozalin – Lusówko – Tarnowo Podgórne 

– Napachanie – Rokietnica dworzec kolejowy; 

2) Puszczykówko Szpital – Puszczykówko dworzec kolejowy – Puszczykowo Zespół Szkół 

– Mosina dworzec kolejowy – Krosno – Nowe Dymaczewo – Witobel – Stęszew 

dworzec kolejowy; 

3) Mosina dworzec kolejowy – Puszczykowo Zespół Szkół – Puszczykówko dworzec 

kolejowy – Puszczykówko Szpital – Rogalinek – Rogalin – Radzewice – Radzewo – Bnin 

– Kórnik Rynek – Kórnik Oaza; 

4) linie sezonowe łączące początki szlaków rowerowych w powiecie poznańskim, 

kursujące tylko w soboty i niedziele w okresie od 1 maja do 30 września, 

ze specjalnymi przyczepami dostosowanymi do transportu rowerów, na trasie m.in.:  
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4a) Poznań os. Sobieskiego – Suchy Las – Psarskie – Kiekrz – Sady – Lusowo – Zakrzewo 

– Palędzie – Gołuski – Plewiska – Poznań Junikowo – Poznań os. Kopernika 

4b) Poznań Górczyn – Luboń – Komorniki – Wiry – Puszczykowo – Rogalinek – 

Czapury – Daszewice – Kamionki – Borówiec – Żerniki – Tulce – Poznań 

Szczepankowo – Poznań Rataje. 

Warunkiem uruchomienia ww. linii jest121: 

- pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie zadania publicznego, 

- zainteresowanie jednej z gmin w partycypacji kosztów utrzymania linii na odcinkach, 

na których dominuje ruch o charakterze wewnątrzgminnym, 

- zainteresowanie społeczne umożliwiające uzyskanie, co najmniej 50% pokrycia kosztów 

wpływami ze sprzedaży biletów, 

- możliwość wprowadzenia zintegrowanej taryfy z taryfą gmin, przez które przebiega linia, 

- możliwość wprowadzenia zintegrowanej taryfy z taryfą Kolei Wielkopolskich, 

- dostosowanie odcinków dróg powiatowych do ruchu autobusów (dotyczy zadania 

nr 1 na odcinku Więckowice – Rozalin – Lusówko), 

- podpisanie porozumienia międzypowiatowego dla zadania nr 4. 

W planie transportowym „dopuszcza się możliwość uruchomienia ww. linii bez spełnienia 

powyższych warunków na zasadzie udzielenia operatorowi koncesji na roboty budowlane 

i usługi”.  

 W planie transportowym przewidziano następujące źródła i formy finansowania 

usług przewozowych w komunikacji autobusowej, realizującej połączenia międzygminne 

na obszarze powiatu poznańskiego: 

- opłaty za przejazdy pochodzące bezpośrednio od pasażerów (wpływy z biletów), 

- środki finansowe budżetu samorządu powiatowego. 

 „Zakłada się, że w okresie obowiązywania Planu, organizator publicznego 

transportu zbiorowego podejmować będzie wszelkie działania, aby udział przychodów ze 

sprzedaży biletów w kosztach świadczenia usług, był nie mniejszy niż 50%. Przyszła 

struktura taryfy powinna zapewniać możliwie największą liczbę pasażerów komunikacji 

                                                        
121

 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
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publicznej i jednocześnie – wysoką przychodowość. Na liniach, których celem jest dowóz 

pasażerów do kolei, taryfa musi być bezwzględnie zintegrowana z taryfą kolejową. 

Ewentualne finansowanie inwestycji infrastrukturalnych (taborowych) prowadzone 

będzie ze środków własnych powiatu przy wykorzystaniu środków pomocowych z Unii 

Europejskiej.”122 

 Jak wynika z badań ankietowych, wśród mieszkańców powiatu poznańskiego 

w codziennym wyborze środka lokomocji przeważa samochód (ponad 65%). Przyczyn 

takiego stanu rzeczy należy upatrywać w znacznie dłuższym średnim dystansie podróży, 

a także – z uwagi na rozproszenie obszarów zabudowy mieszkaniowej – trudności 

związanej z organizacją sieci komunikacji zbiorowej o parametrach nakłaniających do 

pozostawienia swojego auta w przysłowiowym garażu. Jednocześnie należy zauważyć, 

że na terenie powiatu, częściej niż w Poznaniu używanym środkiem transportu jest rower 

i pociąg. Z kolei udział podróży pieszych w podróżach ogółem na obszarze powiatu 

kształtuje się na podobnym poziomie co w Poznaniu, pomimo znacznie dłuższych dróg 

dojścia i często braku odpowiedniej infrastruktury (chodników). 

 Wg prognoz ruchu, przeprowadzonych w ramach planu transportowego, wystąpi 

zmiana tendencji w podziale zadań przewozowych, dokonanego w oparciu o liczbę 

podróży danym środkiem transportu na określonym obszarze, na niekorzyść komunikacji 

publicznej. Wynika to przede wszystkim z faktu ciągle polepszającego się stanu 

infrastruktury drogowej. Dlatego też tak ważne są działania na rzecz promocji transportu 

zbiorowego jako atrakcyjnej alternatywy dla podróży samochodem między gminami 

powiatu poznańskiego, w tym Mikroregionu WPN. 

  

TABELA 75. PODZIAŁ ZADAŃ PRZEWOZOWYCH W PODRÓŻACH OGÓŁEM (WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH) 

Środek 
transportu 

Miejsce zamieszkania 

Śródmieście 
Poznania 

Poznań 

Obszar 
podmiejski 

powiatu 
poznańskiego 

Miasta 
powiatu 

poznańskiego 

Powiat 
poznański 

Aglomeracja 
Poznańska 

                                                        
122

 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
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Pieszo 29,4% 13,0% 7,0% 17,5% 10,8% 12,1% 

Samochód 
osobowy 

26,1% 38,7% 69,8% 58,3% 65,6% 49,7% 

Taksówka 0,7% 0,4% 0,0% 0,2% 0,1% 0,3% 

Komunikacja 
miejska 

36,4% 41,0% 4,1% 6,6% 5,0% 26,3% 

Autobus 
podmiejski 

0,4% 0,6% 3,7% 2,4% 3,1% 1,7% 

Autobus 
podmiejski, 

inny, np. PKS 
0,0% 0,0% 1,0% 0,2% 0,7% 0,3% 

Autobus 
pracowniczy 

0,2% 0,1% 1,2% 1,4% 1,3% 0,6% 

Pociąg 0,3% 0,1% 1,1% 2,9% 1,7% 0,8% 

Rower 4,9% 4,0% 5,3% 5,3% 5,3% 4,5% 

Motorower 0,1% 0,3% 0,7% 0,2% 0,5% 0,4% 

Inny 0,2% 0,3% 1,9% 0,3% 1,3% 0,7% 

Komunikacja 
miejska + 
autobus 

podmiejski 

1,1% 1,1% 2,6% 2,6% 2,6% 1,7% 

Transport 
zbiorowy inne 

kombinacje 
0,1% 0,1% 0,6% 1,1% 0,8% 0,4% 

Samochód 
osobowy + 
transport 
zbiorowy 

0,1% 0,4% 1,1% 1,0% 1,1% 0,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PTAP na lata 2014-2025 (wyniki badań ankietowych) 

 

TABELA 76. PODZIAŁ ZADAŃ PRZEWOZOWYCH (WYNIKI Z MODELU RUCHU) 

Stan istniejący-2013 r. 

Obszar 
Transport 
publiczny 

Transport samochodowy 
Ruch rowerowy 

i pieszy 

Powiat poznański ziemski 23,1% 76,0% 0,9% 

Aglomeracja poznańska 
razem 

29,2% 68,3% 2,6% 

Stan prognozowany-2025 r. 
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Obszar 
Transport 
publiczny 

Transport 
samochodowy 

Ruch rowerowy 
i pieszy 

Powiat poznański ziemski 21,3% 78,7% b.d 

Aglomeracja poznańska 
razem 

27,5% 72,5% b.d 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PTAP na lata 2014-2025 

W ramach badań ankietowych o przyczyny korzystania oraz niekorzystania 

z transportu publicznego, w większości przypadków otrzymano podobne odpowiedzi, 

w których ankietowani motywowali wybór publicznego środka transportu następującymi 

czynnikami: wygodą i siatką połączeń, bliskością przystanków, brakiem stresu związanego 

z prowadzeniem samochodu, względami zdrowotnymi oraz siłą przyzwyczajenia. Z kolei 

osoby, które głównie podróżują samochodem, za główne powody niekorzystania 

z komunikacji zbiorowej podały: wygodę, przyzwyczajenie oraz brak dogodnych połączeń. 

Przeprowadzone badania ankietowe zaprzeczyły obiegowym opiniom, że niechęć 

do korzystania ze środków transportu publicznego wynika z wysokiej ceny biletów, 

kłopotów z jego zakupem czy zbyt dużej odległości do przystanków, choć ta ostatnia opcja 

zdecydowanie częściej była wskazywana, jako problem przez mieszkańców powiatu niż 

Poznania. 
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TABELA 77. POWODY WYBORU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

Podróżuję 
transportem 
zbiorowym, 

bo: 
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Struktura odpowiedzi twierdzących [%] 

Mieszkańcy 
ziemskiego 

powiatu 
poznańskiego 

67 51 58 80 91 45 22 44 12 32 61 47 

Mieszkańcy 
Poznania 

62 66 57 81 88 45 20 38 19 28 54 44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PTAP na lata 2014-2025 

 

TABELA 78. POWODY NIEWYBIERANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
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Struktura odpowiedzi twierdzących [%] 

Mieszkańcy 
ziemskiego 

powiatu 
poznańskiego 

62 89 15 25 28 34 50 30 55 

Mieszkańcy 
Poznania 

51 87 13 27 19 30 43 44 46 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PTAP na lata 2014-2025 

 W planie transportowym założono, że powiat poznański będzie organizatorem 

usług przewozowych w zakresie komunikacji autobusowej na liniach łączących co 

najmniej siedziby dwóch gmin, z pominięciem obszaru Poznania. Zakłada się, że będą to 

połączenia uzupełniające w stosunku do istniejącej komunikacji organizowanej przez 

poszczególne gminy powiatu poznańskiego oraz ZTM Poznań. 

 Zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, sposób 

organizacji publicznego transportu zbiorowego na szczeblu powiatu będzie 

determinowany działaniami poszczególnych gmin i będzie miał charakter „wspomagający” 

ich działania. „Starosta będzie samodzielnym organizatorem linii publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze powiatu do momentu utworzenia Międzygminnego Związku 

Transportowego Aglomeracji Poznańskiej.”123 

 W planie transportowym określono również szczegółowe standardy, jakim 

powinny odpowiadać świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

obszarze powiatu poznańskiego. Docelowy pożądany poziom usług w przekroju 

poszczególnych postulatów przewozowych przedstawiono w omawianym dokumencie 

w formie tabeli (str. 85 – 89 PTAP). Standardy te można podzielić na dwie grupy: dotyczące 

dostępu do komunikacji zbiorowej oraz te, które dotyczą warunków podróżowania. Są to 

m.in.: 

• Zintegrowana informacja pasażerska – m.in. zaleca się wdrożenie do 2025 roku pełnej 

integracji z systemem informacji pasażerskiej realizowanej przez miasto Poznań 
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 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
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i województwo wielkopolskie. Jest to związane z wdrażanym w zachodniej części 

Poznania system ITS124, w ramach którego w 2015 roku zostanie m.in. uruchomiana 

dynamiczna informacja pasażerska na dworcach i przystankach objętych obszarowo 

tą inwestycją. W związku z powyższym przystanki węzłowe na terenie powiatu 

poznańskiego powinny docelowo zostać wyposażone w tablice, które obok 

rzeczywistych godzin odjazdów i kierunku jazdy autobusów, będą także pokazywać 

komunikaty o wszelkich zakłóceniach na danej trasie. Tablice te powinny być również 

wyposażone w dodatkowe elementy ułatwiające podróżowanie osobom niewidomym 

(jak np. informacja dźwiękowa uruchamiana przyciskiem czy system zgłaszania 

kierowcy autobusu obecności niewidomego na przystanku). Wszystkie pojazdy 

realizujące przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 

powinny posiadać jednolite i unikalne oznakowanie. 

• Częstotliwość kursowania, która winna obejmować, na każdej linii publicznego 

transportu zbiorowego, co najmniej okres porannego i popołudniowego szczytu 

komunikacyjnego, natomiast przebieg linii powinien zapewniać dla jak największej 

liczby mieszkańców możliwość dojazdu do pracy lub szkoły oraz powrotu do domu. 

Częstotliwość kursowania pojazdów powinna być dopasowana do wielkości potoków 

pasażerskich, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych standardów w zakresie 

napełnienia pojazdów. W planie transportowym zaleca się minimalną częstotliwość 

kursowania, która w okresie szczytowym powinna wynosić 60 minut dla korytarza 

obsługiwanego jedną linią oraz minimum 120 minut dla korytarza co najmniej 

dwuliniowego. W rozkładach jazdy natomiast należy dążyć do synchronizacji pomiędzy 

                                                        
124

 Przedmiotem projektu jest realizacja zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania ruchem 
drogowym w Poznaniu, na obszarze zachodnim miasta, którego celem jest umożliwienie dynamicznego 
oraz taktycznego zarządzania ruchem z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w mieście, w tym zarządzania 
kryzysowego (np. obsługa wypadków czy imprez masowych), poprzez m.in. sieć tablic i znaków zmiennej 
treści informujących kierujących pojazdami o różnych zdarzeniach, a pasażerów komunikacji publicznej 
o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu lub tramwaju. Projekt zakłada również rozbudowę systemu 
priorytetów dla środków transportu zbiorowego. Wprowadzone zostaną również nowoczesne rozwiązania 
informatyczne wspierające zarządzanie parkingami, natomiast system bezpieczeństwa, oparty o zespół 
kamer rozmieszczonych na sieci drogowej miasta, dostarczy bieżących informacji  na temat panujących 
warunków w ruchu miejskim, a także zapewni szybki podgląd służbom ratowniczym w sytuacjach 
kryzysowych. 
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liniami autobusowymi wewnątrzpowiatowymi a koleją aglomeracyjną oraz liniami 

dojeżdżającymi do Poznania. 

• Dostępność transportu publicznego, czyli m.in.: wszystkie przystanki muszą być 

dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (np. wyniesienie peronu do co 

najmniej 16 cm ponad poziom nawierzchni ulicy, pochylnie, odpowiednie szerokości 

w ciągach pieszych dla przejazdu osób na wózkach inwalidzkich, oznakowanie krawędzi 

platform przystankowych elementami umożliwiającymi identyfikację osobom 

niedowidzącym i niewidomym itp.). W planie transportowym lokalizację nowych 

przystanków uznaje się za zasadną, jeśli w promieniu do 800 m zamieszkuje więcej niż 

50 osób lub znajdują się obiekty generujące ruch (np. użyteczności publicznej czy 

zakłady pracy), a odległość do najbliższego, istniejącego przystanku obsługiwanego 

przez te same linie autobusowe jest większa niż 1 km (w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dopuszczono odstępstwo od tej reguły). 

• Koszty podróży transportem publicznym – m.in. rekomenduje się politykę racjonalnej 

relacji „kosztów transportu do opłaty za przejazd”, która w konsekwencji ma prowadzić 

do wzrostu liczby pasażerów, a także rekomenduje się włączenie systemu opłat 

za przewozy w komunikacji powiatowej w system PEKA, zarządzany przez ZTM Poznań. 

• Niezawodność – zakłada się uzyskanie wskaźnika realizacji rozkładu jazdy, mierzonego 

liczbą wykonanych kursów, na poziomie niemniejszym niż 95%. 

• Punktualność – przewiduje się uzyskanie docelowo 85% punktualności kursów linii 

autobusowych, przy założonej tolerancji spóźnienia do 5 minut. Do kontroli poziomu 

punktualności na liniach powiatowych należy dążyć do wykorzystania systemów GPS. 

• Jakość i dostępność taboru (w tym dla osób niepełnosprawnych) – zakłada się m.in. 

wykorzystanie taboru niskopodłogowego, dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, którego pojemność powinna być dostosowana do maksymalnego 

napełnienia, przy założeniu, że nie powinno ono przekraczać 5 osób/m2. Wszystkie 

pojazdy wykorzystywane do świadczenia usług z zakresu publicznego transportu 

zbiorowego na liniach powiatowych winny posiadać wyświetlacze zewnętrznej 

informacji pasażerskiej oraz system akustycznej zapowiedzi przystanków. Zaleca się 
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także wyposażenie autobusów (zwłaszcza na liniach przebiegających przez obszary 

mniej zaludnione) w bagażniki rowerowe lub przyczepki przystosowane do przewozu 

jednośladów. 

W planie transportowym opisano także postulowaną integrację infrastruktury 

publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu poznańskiego. W tym zakresie 

należy przede wszystkim wdrożyć działania mające na celu realizację sieci parkingów 

przesiadkowych „parkuj i jedź”, zlokalizowanych przy stacjach kolejowych, natomiast 

w komunikacji autobusowej należy dążyć do organizacji przesiadek w oparciu o zasadę 

„drzwi w drzwi”. Ponadto, w obrębie węzłów przesiadkowych należy: likwidować bariery 

architektoniczne uniemożliwiające swobodne korzystanie z usług publicznego transportu 

zbiorowego osobom niepełnosprawnym, zorganizować bezpieczne parkingi dla rowerów, 

budować system wspólnej informacji pasażerskiej, a także wdrożyć „system 

automatycznego zabezpieczenia połączeń przesiadkowych wszędzie tam, gdzie 

częstotliwość kursowania pojazdów jest większa niż 30 minut.”125 

W planie transportowym zakłada się, że integracja w obrębie węzłów 

przesiadkowych dotyczyć będzie następujących środków transportu: komunikacji kolejowej 

(o ile występuje), autobusowej (zarówno organizowanej przez powiat, jak i gminy czy 

również przewozy komercyjne) oraz transport samochodowy. 

Do najważniejszych węzłów przesiadkowych na obszarze Mikroregionu WPN, 

mających kluczowe znaczenie w integracji sieci komunikacyjnych, w planie transportowym 

zaliczono dworce kolejowe w Mosinie, Stęszewie i Dopiewie oraz przystanek autobusowy 

„Rynek” w Kórniku. 

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Systemy komunikacyjne, obsługujące obszary o dużej koncentracji ludności, takie 

jak np. aglomeracja poznańska, cechuje duży stopień skomplikowania, przede wszystkim 

z uwagi na współwystępowanie ruchu lokalnego oraz ponadlokalnego (regionalnego, 
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 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
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krajowego, międzynarodowego). „Rosnąca mobilność społeczeństwa, nowe technologie 

komunikacyjne, nieustanny rozwój oferty usługowej, nowo powstające podmioty 

gospodarcze, wreszcie decyzje lokalizacyjne samych mieszkańców powodują, że kierunki 

przepływów ludności cały czas podlegają istotnym przemianom.”126 

Jak pisze Bul (2013) rozmieszczenie głównych szlaków transportowych znacząco 

wpływa na decyzje lokalizacyjne zarówno przedsiębiorstw, jak również budynków (osiedli) 

mieszkaniowych, a w konsekwencji wpływa na wielkość migracji wahadłowych (codzienne 

dojazdy do miejsc pracy czy szkół). 

Aglomeracja poznańska posiada charakterystyczny kształt sieci drogowej, 

o układzie promienisto-pierścieniowym. Spośród gmin Mikroregionu WPN największą 

gęstość sieci drogowej posiada Puszczykowo, natomiast najniższą Stęszew.127 

Sieć kolejowa tworzy natomiast układ promienisty z punktem centralnym 

znajdującym się w Poznaniu, co umożliwia stworzenie w przyszłości tzw. kolei 

metropolitalnej, zapewniającej stosunkowo szybkie i częste połączenia pomiędzy 

obszarami peryferyjnymi a centrum aglomeracji.Głównym celem projektu Poznańskiej 

Kolei Metropolitalnej (PKM)jest przeciwdziałanie zdiagnozowanemu niedostosowaniu 

systemu transportu publicznego (infrastruktura i organizacja) do potrzeb obszaru 

funkcjonalnego Poznania. W ramach PKM planuje się przede wszystkim utworzenie siatki 

kolejowych połączeń regionalnych, łączących poszczególne miejscowości aglomeracji 

poznańskiej i przejeżdżających przez stację Poznań Główny, stanowiącą najważniejszy 

kolejowy węzeł komunikacyjny w regionie oraz jeden z ważniejszych w kraju (dworzec 

Poznań Główny zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem liczby obsługiwanych 

pasażerów, zaraz po Warszawie Centralnej). Projekt zakłada również zwiększenie 
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 J. Gadziński (2013) „Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów 
urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej”, Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 38, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 

127 R. Bul (2013) „Migracja wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej 
suburbanizacji”, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dra hab. T. Kaczmarka, Zaklad 
Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
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częstotliwości połączeń kolejowych na obszarze metropolitalnym oraz modernzację 

i budowę nowych stacji, przystanków oraz węzłów przesiadkowych.128 

 

RYCINA 41. KONCEPCJA POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ 

Źródło: Analiza Wykonalności Projektu – Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (2014) 

Stan techniczny istniejącej infrastruktury kolejowej jest zróżnicowany. Niektóre 

szlaki kolejowe zostały w ostatnich latach zmodernizowane, natomiast na niektórych 

liniach wciąż obowiązują ograniczenia prędkości związane ze złym stanem technicznym 

torowisk. Ponadto przestarzałe urządzenia sterowania ruchem kolejowym uniemożliwiają 
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 Analiza Wykonalności Projektu – Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, Poznań 2014 r. 
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na niektórych liniach uruchomienie dużej liczby pociągów. Dodatkowo negatywny wpływ 

na dostępność do kolei miała likwidacja wielu połączeń regionalnych (np. do Osowej Góry 

czy między Śremem a Czempiniem), co doprowadziło do utraty przez kolej wielu 

pasażerów, którzy przesiedli się do innych środków lokomocji, przede wszystkim 

do własnych samochodów osobowych. Z drugiej strony, w położonych przy dobrej jakości 

trasach kolejowych miejscowościach (np. Dopiewo czy Palędzie), w których następuje 

dynamiczny wzrost liczby mieszkańców związany ze zjawiskiem suburbanizacji, przy 

jednoczesnej stosunkowo dobrej częstotliwości połączeń, odnotowuje się wzrost potoków 

pasażerskich w komunikacji kolejowej. Przystanki w Dopiewie i Palędziu zanotowały 

wyraźny, ponad dwukrotny wzrost liczby pasażerów w porównaniu z rokiem 2010.129 

Jak słusznie zauważa Bul (2013) „komunikacja kolejowa odgrywa zdecydowanie 

zbyt małą rolę w obsłudze przewozowej aglomeracji”, przede wszystkim z powodu zbyt 

małej częstotliwości realizowanych na niektórych kierunkach połączeń, niskich prędkości 

handlowych oraz położenia niektórych przystanków zdala od osiedli 

mieszkaniowych.Jednakże, jak pokazują badania wykonane w ramach „Diagnozy 

społecznego zapotrzebowania na usługi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” (Kaczmarek, 

Bul 2012), ponad 65,5 % mieszkańców powiatu poznańskiego oraz 64,8% osób 

mieszkających poza powiatem zadeklarowało chęć częstszego korzystania z usług kolei, 

w przypadku wdrożenia projektu PKM. Dane te pokazują potencjał, jaki drzemie 

w komunikacji kolejowej oraz wyraźnie wskazują na potrzebę poprawy jakości 

świadczonych przez kolej usług i zmianę zasad funkcjonowania transportu kolejowego na 

obszarze aglomeracji poznańskiej i Mikroregionu WPN. 

Wzrost mobilności mieszkańców, wraz ze zmianami przestrzennymi zachodzącymi 

na obszarze aglomeracji, przy jednoczesnej wciąż mało konkurencyjnej w stosunku do 

transportu indywidualnego komunikacji publicznej, sprawiają, że podstawową formą 

przemieszczania się w Mikroregionie WPN jest podróż samochodem osobowym. 

                                                        
129 R. Bul (2013) „Migracja wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej 

suburbanizacji”, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dra hab. T. Kaczmarka, Zaklad 
Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
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W obliczu rosnącej kongestii drogowej konieczne jest doprowadzenie do 

zwiększenia udziału publicznego transportu zbiorowego w codzinnych podróżach 

mieszkańców Mikroregionu WPN, zwłaszcza w podróżach obligatoryjnych, związanych 

z dojazdami do pracy czy szkoły.130 

Oprócz regionalnych połączeń kolejowych, bardzo duże znaczenie funkcjonalne dla 

systemu transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej (w tym Mikroregionie WPN) 

ma publiczna komunikacja autobusowa. Analizując istniejącą ofertę przewozową 

w gminach Mikroregionu WPN należy wyróżnić dwie grupy gmin: te, które są obsługiwane 

wyłącznie komunikacją autobusową oraz te, które obsługiwane są również koleją. 

 Zarówno w przypadku połączeń autobusowych, jak i kolejowych, dobre połączenia 

występują między gminami a Poznaniem, jako centrum regionu, a także między blisko 

siebie położonymi miejscowościami (np. Mosina – Puszczykowo). Natomiast gorzej 

sytuacja przedstawia się w przypadku połączeń między poszczególnymi gminami 

Mikroregionu WPN, co należy uznać za podstawowy mankament sieci komunikacji 

zbiorowej w aglomeracji poznańskiej.W przypadku wielu połączeń międzygminnych 

na wydłużenie czasu przejazdu w dużym stopniu wpływa konieczność 

dokonywaniaprzesiadek, głównie w Poznaniu. 

 Najlepiej skomunikowane są gminy, które przystąpiły do związku międzygminnego 

z Poznaniem i powierzyły organizację publicznego transportu zbiorowego Zarządowi 

Transportu Miejskiego w Poznaniu. Najgorzej natomiast – gmina Brodnica, leżąca niejako 

na uboczu Mikroregionu WPN i nienależąca administracyjnie do powiatu poznańskiego. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach opracowania Planu 

Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Poznańskiego 

na lata 2014-2025 wielkość popytu na przewozy w stanach prognozowanych (tj. horyzont 

czasowy lat 2025 i 2040) dla wszystkich gmin Mikroregionu WPN (poza Brodnicą, która ze 

                                                        
130 R. Bul (2013) „Migracja wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej 
suburbanizacji”, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dra hab. T. Kaczmarka, Zaklad 
Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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względu na przynależność administracyjną do powiatu śremskiego131 nie została objęta 

badaniami w ramach planu transportowego aglomeracji poznańskiej) ulegnie wzrostowi. 

Wzrastający popyt na usługi przewozowe powinien znaleźć odzwierciedlenie 

w ofercie systemu publicznego transportu zbiorowego, co nie zawsze musi oznaczać 

konieczności poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych. W przypadku sieci 

autobusowej wystarczy niekiedy budowa wyłącznie infrastruktury przystankowej, o ile 

istniejąca droga spełnia odpowiednie parametry w zakresie szerokości i nawierzchni.   

Podejmowane działania winny mieć na celu przekonanie mieszkańców do 

częstszego korzystania z usług publicznego transportu zbiorowego, tymbardziej, że podaż 

coraz lepszych dróg powoduje wzrost popytu na przejazdy samochodami osobowymi. 

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki m.in.: 

• integracji funkcjonalnej komunikacji publicznej w regionie, 

• wzmocnieniu roli transportu pieszego i rowerowego, zwłaszcza w krótkich podróżach, 

• wzrostowi roli komunikacji kolejowej w obsłudze regionu, 

• kształtowaniu węzłów transportowych umożliwiających szybkie przesiadki, 

• poprawie jakości infrastruktury przystankowej, 

• uprzywilejowaniu komunikacji autobusowej w sieci drogowej (bus-pasy, priorytety 

na skrzyżowaniach sterowanych sygnalizacją świetlną), 

• rozbudowie sieci (i częstotliwości) połączeń autobusowych i kolejowych. 

W planie transportowym powiatu poznańskiego założono poprowadzenie pięciu 

nowych linii autobusowych o charakterze publicznym, które przebiegałyby przez tereny 

gmin Mikroregionu WPN: trzech regularnych (Dopiewo – Rokietnica, Puszczykowo – 

Stęszew i Mosina – Kórnik) oraz dwóch sezonowych, związanych z turystycznym ruchem 

rowerowym. Wzmocnienia wymaga również potencjał połączeń kolejowych w obrębie 

aglomeracji (Poznańska Kolej Metropolitalna), w tym przede wszystkim: 

- reaktywacja linii kolejowych relacji Mosina-Pożegowo – Osowa Góra oraz Czempiń – Śrem, 

- budowa dodatkowej pary torów wzdłuż linii E59 dla realizacji połączeń regionalnych. 

                                                        
131

 Powiat śremski, ze względu na liczbę mieszkańców poniżej 80 tys., nie jest zobowiązany do opracowania 
i uchwalenia planu transportowego (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) 
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W zakresie systemu taryfowego należy dążyć do ujednolicenia płatności 

za przejazdy w komunikacji publicznej w oparciu o system PEKA. Mimo prowadzonej przez 

ZTM Poznań integracji przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu 

zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, nadal występuje wysoki stopień dezintegracji, 

zarówno w zakresie taryf biletowych, jak również rozkładów jazdy czy układu linii.  

Kluczowym jest włączenie do jednolitego systemu taryfowego aglomeracji poznańskiej (tj. 

zawarcie porozumień międzygminnych z miastem Poznań i powierzenie organizacji 

przewozów w publicznym transporcie zbiorowym ZTM Poznań) wszystkich połączeń na 

terenie gminy Kórnik, Dopiewo i Mosina, a także połączeń autobusowych PKS – na wzór 

biletu „Bus-Tramwaj-Kolej – Jeden Bilet”. Również wszystkie planowane do utworzenia 

linie autobusowe, zarównote powiatowe132, jak również te rekomendowane poniżej, 

winny być włączone w system taryfowy PEKA. 

W zakresie nowych linii autobusowych, oprócz tych, które zostały wskazane 

w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 

Poznańskiego na lata 2014-2025133, rekomenduje się: 

• przedłużenie linii nr 710, łączącej Poznań (Dworzec Górczyn) z Plewiskami, 

w wyznaczonych kursach od pętli „Plewiska / Stacja Energetyczna” przez Gołuski do 

dworca kolejowego w Palędziu (konieczność uporządkowania obszaru wokół stacji 

i wybudowania pętli autobusowej); godziny przyjazdu i odjazdu autobusów 

z przystanku „Palędzie / Dworzec Kolejowy” należy skorelować z rozkładem jazdy 

pociągów; 

• przedłużenie linii nr 716, łączącej Poznań (Dworzec Junikowo) z Głuchowem 

i Gołuskami, w wyznaczonych kursach od pętli „Gołuski / Pętla” do dworca 

kolejowego w Palędziu (konieczność uporządkowania obszaru wokół stacji 

i wybudowania pętli autobusowej); godziny przyjazdu i odjazdu autobusów 

z przystanku „Palędzie/ Dworzec Kolejowy” należy skorelować z rozkładem jazdy 

                                                        
132

 PTAP na lata 2014-2025, Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 
133

 Uchwała Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|244 

pociągów; po utworzeniu takiego połączenia należy rozważyć redukcję kursów linii nr 

798 do Gołusek; 

• skierowanie wyznaczonych kursów linii nr 718, 719, 720 i 721 do przystanku 

„Palędzie/ Dworzec Kolejowy” (godziny kursowania autobusów powinny być 

skorelowane z rozkładem jazdy pociągów); 

• utworzenie nowej linii autobusowej z Poznania (Starołęki) przez Czapury, Wiórek, 

Sasinowo, Rogalinek do Rogalina, przy jednoczesnej redukcji kursów linii nr 527 

pomiędzy Czapurami a Wiórkiem (godziny kursowania autobusów nowej linii 

powinny być ułożone naprzemiennie z rozkładem jazdy linii nr 527), a także przy 

jednoczesnej redukcji kursów linii nr 699 do Sasinowa (godziny kursowania 

autobusów nowej linii powinny być skomunikowane – przynajmniej na niektórych 

kursach – z rozkładem jazdy proponowanej do utworzenia linii relacji Poznań – 

Rogalin oraz linii nr 699 łączącej Mosinę z Mieczewem); 

• utworzenie lokalnych linii minibusowych dowożących pasażerów z terenów 

nieobsługiwanych (lub obsługiwanych w niewystarczający sposób) publicznym 

transportem zbiorowym do stacji kolejowych, np. rejon ul. Sobieskiego 

i Czarnieckiego w Puszczykowie, rejon ul. Wodna / Chopina w Mosinie, rejon 

ul. Młyńska/ Szkolna/ Stawna w Dopiewie (wraz z kursami do pętli w Konarzewie), 

rejon nowego osiedla przy ul. Promenada w Dopiewcu, lub węzłów przesiadkowych 

komunikacji autobusowej, np. rejon nowego osiedla przy ul. Porannej Rosy/ 

Wiklinowa/ Dzikiej Róży/ Mieczewska w Kamionkach; na niektórych odcinkach ulic 

wymagany remont (lub wzmocnienie) nawierzchni drogowej; godziny kursowania 

lokalnych minibusów powinny być skorelowane z rozkładem jazdy pociągów lub 

autobusów regionalnych; 

• utworzenie nowej linii minibusowej z Mosiny (dworzec kolejowy) do Brodnicy; 

rozkład jazdy powinien być skorelowany z rozkładem jazdy pociągów. 

W zakresie autobusowej komunikacji nocnej, która na terenie gmin Mikroregionu 

WPN działa obecnie wyłącznie w noce z sobót na niedziele w Dopiewie i jest powiązana 

z poznańską komunikacją nocną, należy rozważyć: 
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• przedłużenie – w wyznaczonych kursach – linii nr 251 z Junikowa do Plewisk (lub – na 

wzór linii w Dopiewie – skomunikowanie nowej nocnej linii podmiejskiej, kursującej 

z Komornik przez Plewiska do pętli na Junikowie z MPK Poznań); 

• skomunikowanie nową podmiejską linią nocną Puszczykowa i Mosiny z Luboniem 

(integracja rozkładowa z kursami linii MPK Poznań nr 243 na pętli w Luboniu); 

• skomunikowanie nową podmiejską linią nocną gminy Kórnik z Poznaniem, z Głuszyny 

przez: Daszewice, Kamionki, Borówiec do „Kórnik Rynek” (integracja rozkładowa 

z kursami linii MPK Poznań nr 247 na przystanku „Daszewicka”).  

Proponowane nowe autobusowe linie nocne powinny funkcjonować co najmniej w porze 

nocnej z sobót na niedziele (preferuje się również noce z piątku na sobotę) i realizować co 

najmniej 2 kursy w ciągu nocy w każdym kierunku. 

 W zakresie komunikacji kolejowej proponuje się utworzenie: 

• turystycznego połączenia szynobusem do Osowej Góry, funkcjonującego w okresie 

letnim w weekendy; konieczność przeprowadzenia remontu linii kolejowej; 

• wznowienie regularnych połączeń kolejowych na trasie Śrem – Czempiń (konieczność 

przeprowadzenia remontu linii kolejowej), wraz z reaktywacją przystanku kolejowego 

w miejscowości Grabianowo, oddalonej od Brodnicy o niecałe 2 km i organizacją 

połączeń minibusowych z Brodnicy do Grabianowa (możliwość przedłużenia 

proponowanej linii minibusowej z Mosiny); rozkład jazdy minibusów powinien być 

skorelowany z rozkładem jazdy pociągów na zrewitalizowanej linii, które z kolei winny 

być skomunikowane z pociągami do Poznania na stacji w Czempiniu; na nowym 

przystanku kolejowym w Grabianowie należy stworzyć mały parking przesiadkowych 

„park & ride” oraz zadaszony parking „bike & ride”, do którego winna prowadzić 

droga rowerowa z Brodnicy.  

Zagrożeniem dla funkcjonowania i rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

jest postępujący proces suburbanizacji, dotyczący zarówno ludności, jak i miejsc pracy. Jak 

pisze Bul (2013) „skutkować to może jeszcze większym udziałem samochodu w 

przemieszczeniach dobowych”. Warto jednocześnie zaznaczyć, że zaletą zwartej 

zabudowy miejskiej, a co za tym idzie koncentracji przestrzennej mieszkańców i funkcji, 
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jest możliwość kształtowania korytarzy transportowych o dużym przepływie osób, 

pozwalających w komunikacji zbiorowej na utrzymanie wysokiej częstotliwości połączeń, 

podczas gdy dekoncentracja przestrzenna wpływa na osłabienie wielkości potoków 

pasażerskich, co w konsekwencji powoduje niepłacalność ekonomiczną uruchamiania 

połączeń transportem publicznym.134 

Dlatego też bardzo ważnym elementem systemu publicznego transportu 

zbiorowego na poziomie aglomeracji (w tym Mikroregionu WPN) jest intermodalność. 

Ponieważ na obszarach o rozproszonej zabudowie nie ma możliwości zapewnienia oferty 

przewozowej, która umożliwiłaby rezygnację z samochodu, należy stworzyć infrastrukturę 

(parkingi „park & ride” oraz „bike & ride”, zintegrowane węzły przesiadkowe, wiaty 

peronowe i dynamiczną informację pasażerską na przystankach itp.), która zachęcałaby 

do podróży intermodalnych i przesiadania się w punktach węzłowych sieci z samochodów 

osobowych do pociągów regionalnych czy autobusów podmiejskich. W ramach analiz 

przeprowadzonych w drugiej połowie 2006 roku135 na obszarze aglomeracji poznańskiej, 

zdecydowana większość spośród blisko 600 osób, które poddano badaniom ankietowym, 

zauważała potrzebę budowy systemu bezpłatnych lub tanich parkingów przesiadkowych 

„parkuj i jedź”136.  

Migracja ludności na przedmieścia Poznania i związana z tym zmiana miejsca 

zamieszkania z gęstej zabudowy miejskiej na rozproszoną w suburbiach, wpłynęła na 

zmianę zachowań komunikacyjnych społeczeństwa. Przeprowadzka na przedmieścia 

powoduje rezygnację z transportu publicznego na rzecz samochodu. Znaczące zmiany 

zachowań komunikacyjnych objęły nie tylko dawnych mieszkańców Poznania, którzy 

wybrali „domek z ogródkiem poza miastem”, ale również osoby wcześniej zamieszkujące 

podpoznańskie gminy (w tym również te należące do Mikroregionu WPN). Jak wynika 

                                                        
134

 R. Bul (2013) „Migracja wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej 
suburbanizacji”, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dra hab. T. Kaczmarka, Zaklad 
Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

135 M. Beim (2009) „Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej”, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe w Poznaniu 

136
 M. Beim (2009) „Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji 

poznańskiej”, Transport Miejski i Regionalny 11/2009 
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z przeprowadzonych w 2006 roku badań137, odsetek podróżujących samochodem jako 

kierowca wzrósł w okresie między 1989 a 2006 rokiem o połowę, tj. o 20,5 pkt.%, 

korzystających z samochodów jako pasażerowie prawie podwoiła się, natomiast liczba 

osób korzystających z publicznej komunikacji gminnej wzrosła o prawie 1/5 (wzrost o 0,5 

pkt.%), przy jednoczesnym spadku użytkowników publicznego transportu zbiorowego 

w Poznaniu. Z usług kolei, w tym okresie, zaczęło korzystać zaledwie 1% nowych 

mieszkańców przedmieść. Nie zmieniła się praktycznie liczba osób korzystających 

w codziennych dojazdach z roweru. 

Od czasu przytoczonych wyżej badań oferta komunikacji zbiorowej na terenie 

aglomeracji uległa poprawie, przede wszystkim w zakresie integracji taryf biletowych 

w ramach systemu PEKA, siatki połączeń, a także taboru. Również kolej stara się wyjść 

naprzeciw oczekiwaniom pasażerów realizując – choć dość mozolnie – modernizację 

infrastruktury oraz wymianę taboru. Pomimo tych działań z roku na rok rośnie zarówno 

liczba samochodów jak i natężenie ruchu na drogach aglomeracji poznańskiej. 

Intensyfikacja transportu indywidualnego, charakteryzującego się nieefektywnym 

wykorzystaniem przestrzeni, wysokimi kosztami eksploatacyjnymi oraz zanieczyszczeniem 

środowiska naturalnego, przysparza coraz więcej problemów, zarówno w wymiarze 

gospodarczym, jak również społecznym i ekologicznym, a zachodzące na obszarze 

Mikroregionu WPN procesy suburbanizacji prowadzą do zwiększenia liczby pojazdów na 

drogach, prowadzącej do nasilenia zjawiska kongestii komunikacyjnej. Największe potoki 

pojazdów, w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego, występują na dojazdach do 

Poznania z kierunku m.in.: Komornik (DK5), Mosiny i Puszczykowa (DW430).138 

Niestety samochód nie tylko stał się najczęściej wykorzystywanym środkiem 

lokomocji, ale również najbardziej pożądanym sposobem przemieszczania się. 

                                                        
137 M. Beim (2009) „Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej”, Bogucki 

Wydawnictwo Naukowe w Poznaniu 
138 R. Bul (2013) „Migracja wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej 

suburbanizacji”, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dra hab. T. Kaczmarka, Zaklad 
Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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W przyszłości może to prowadzić do powstania problemów społecznych, związanych 

z wykluczeniem osób niemogących (np. z powodów zdrowotnych) prowadzić samochodu.   

Od początku lat 90. XX wieku, wskutek wzrostu liczby samochodów, narastają 

problemy transportowe oraz pogarszają się warunki środowiska naturalnego. Zmiana 

miejsca zamieszkania z ośrodków zurbanizowanych na przedmieścia wpływa na większy 

udział samochodu w codziennych podróżach, co prowadzi do wzrostu zatłoczenia 

motoryzacyjnego w całej aglomeracji, a także powoduje wydłużenie czasu podróży. Ma to 

ścisły związek z modelem konceptualnym rozwoju przestrzennego aglomeracji (Rycina 

42). 

Do niezrównoważonego rozwoju przyczynia się dodatkowo złe prawo planistyczne, 

w którym nie tylko brak jest instrumentów prawnych koordynujących politykę 

przestrzenną gmin na poziomie aglomeracji, ale również nastąpiła znacząca deregulacja 

tej polityki, w efekcie czego pojawiają się coraz częściej różnego rodzaju konflikty 

przestrzenne. Dodatkowo problem pogłębia swoista „konkurencja” samorządów 

w pozyskiwaniu nowych, zamożnych mieszkańców. Przejawem powyższego jest duża 

dowolność kształtowania zabudowy w podpoznańskich gminach, często z pominięciem 

zaprojektowanej z rozwagą obsługi komunikacyjnej, nie tylko w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego (np. oddalenie osiedli od stacji kolejowych), ale również z dala od 

utwardzonych dróg. W ostatecznym efekcie mieszkańcy przedmieść są zmuszeni do 

korzystania z samochodu, co pogłębia istniejące problemy transportowe. 

Jedynym skutecznym narzędziem kreowania polityki przestrzennej pozostaje – 

w obecnych uwarunkowaniach – kształtowany przez gminy system transportowy. 

Ze względu na fakt, iż jest on stosunkowo elastycznym narzędziem, najłatwiej dającym się 

kształtować elementem zagospodarowania przestrzennego, można dzięki niemu wpływać 

na zagospodarowanie poszczególnych działek czy obszarów. Dzieje się tak, ponieważ 

dostępność komunikacyjna wpływa na wartość gruntów oraz ich przeznaczenie 

funkcjonalne, natomiast uwarunkowania środowiskowe (przede wszystkim hałas) mają 

znaczenie przy wyborze miejsca zamieszkania. Przyszłe inwestycje transportowe będą 

decydować o rozmieszczeniu potencjału urbanistycznego, a zatem aby ograniczać 
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zjawisko „urban sprawl”139 należy prowadzić działania na rzecz poprawy mobilności 

mieszkańców, przy jednoczesnym ograniczeniu uciążliwości transportu, np. poprzez 

uspokajanie ruchu samochodowego i poprawę oferty publicznego transportu zbiorowego 

oraz ruchu pieszego i rowerowego.140 

 

 

RYCINA 42. MODEL KONCEPTUALNY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO AGLOMERACJI 

Źródło: M. Beim (2009) „Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji 

poznańskiej”, Transport Miejski i Regionalny 11/2009 

                                                        
139 „Urban sprawl” – proces poszerzania się (w sposób niekontrolowany) miejskich terytoriów na obszary 

o mniej intensywnej urbanizacji, takich jak przedmieścia i obszary wiejskie, wynikającym z popytu na nowe 
budownictwo i szkodzących środowisku naturalnemu praktyk deweloperskich, któremu towarzyszy 
dezindustrializacja oraz degradacja centrów miejskich 

140
 M. Beim (2009) „Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji 

poznańskiej”, Transport Miejski i Regionalny 11/2009 
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Wraz z upowszechnieniem się w Europie Zachodniej idei zrównoważonego 

rozwoju, nastąpił wzrost zainteresowania relacjami zachodzącymi pomiędzy komunikacją 

(zwłaszcza drogową) a otaczającym ją środowiskiem. Zaczęto również zauważać potrzebę 

ograniczenia emisji spalin i zmniejszenia energochłonności sektora transportowego. 

Jest to tym bardziej uzasadnione, że jak pokazują statystyki, Polacy żyją 

w najbardziej zanieczyszczonym kraju Unii Europejskiej.141 Efektem jest zwiększona ilość 

chorób układu oddechowego, układu krążenia, a także nowotworów. Głównym źródłem 

zanieczyszczeń, obok ogrzewania domów węglem niskiej jakości i spalania innych 

toksycznych substancji lub śmieci, jest ruch drogowy. Komisja Europejska wszczęła wobec 

Polski postępowanie wyjaśniające w sprawie przekroczeń szkodliwych pyłów PM10 

i oczekuje wdrożenia w naszym kraju stosownego programu ochrony powietrza. 

W przeciwnym wypadku grożą Polsce surowe kary finansowe, rzędu nawet 4 mld PLN.142 

W powszechnej opinii uważa się, że samochód chroni użytkowników przed 

brudnym powietrzem, a rowerzyści – których w Polsce jest coraz więcej – są bardziej 

narażeni na spaliny komunikacyjne. Okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. 

„Z holenderskich badań przeprowadzonych w latach 90. wynika, że kierowcy wdychają 

nawet o połowę więcej dwutlenku azotu, ponad dwa razy więcej tlenku węgla i kilka razy 

więcej benzenu. W Stanach Zjednoczonych z kolei pobierano od rowerzystów i kierowców 

krew. Po przejeździe tą samą trasą badania wykazały, że to organizmy tych drugich były 

bardziej zatrute.”143 Dzieje się tak, ponieważ rowerzysta ma lepszą wentylację niż 

kierowca, a także podczas aktywności fizycznej szybciej wydziela z organizmu toksyczne 

substancje. Ponadto wlot nawiewu powietrza do auta jest niżej niż nos i usta rowerzysty, 

przez co do wnętrza auta dostaje się więcej spalin. 

Polska traci także finansowo z uwagi na dużą liczbę wypadków drogowych, 

spowodowanych zarówno niedostosowanym do potrzeb układem drogowym (lub złym 

stanem technicznym dróg), jak i wciąż wzrastającym natężeniem ruchu. Nie bez znaczenia 

jest również brawura kierowców.  

                                                        
141 M. Kokoszkiewicz (2015) „Jak ochronić się przed smogiem”, Gazeta Wyborcza 20.02.2015 r. 
142

 D. Wantuch (2015) „UE: Plan dla czystego powietrza albo Trybunał”, Gazeta Wyborcza 27.02.2015 r. 
143

 M. Kokoszkiewicz (2015) „Jak ochronić się przed smogiem”, Gazeta Wyborcza 20.02.2015 r. 
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Polskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Według raportu 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM)144, przygotowanego w listopadzie 2014 

roku dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wskutek wypadków drogowych i kolizji 

każdy Polak traci średnio około 1,3 tys. PLN rocznie. W 2013 roku wypadki drogowe 

kosztowały Polskę 34,2 mld zł, a kolizje – dodatkowo 14,9 mld zł, co stanowiło prawie 3% 

PKB Polski, podczas gdy na świecie koszty te mieszczą się w przedziale 1,5 – 2% PKB. Jak 

wynika z ww. raportu, 2/3 tych kosztów obciąża budżet państwa. Są to przede wszystkim 

koszty interwencji służb ratowniczych, usuwania skutków wypadków, opieki lekarskiej 

poszkodowanych czy powypadkowych świadczeń społecznych.  

Koszty hospitalizacji poszkodowanych w wypadkach drogowych w 2013 roku 

IBDiM oszacował na niemal 343 mln zł, koszty utrzymania służb ratowniczych, 

podejmujących interwencje po wypadkach – na prawie 770 mln zł. Z kolei wydatki ZUS 

z tytułu wypadków komunikacyjnych w 2013 roku wyniosły nieco ponad 3 mld zł.145 Wg 

raportu IBDiM do wydatków bezpośrednich należy doliczyć: straty gospodarcze, które 

oszacowano w 2013 roku na poziomie ponad 30,4 mld PLN, straty pracodawców – około 

13,7 mld PLN, czy straty materialne w infrastrukturze drogowej – prawie 9,5 mld PLN. 

Jak zauważają autorzy raportu, od początku dekady liczba wypadków na polskich 

drogach systematycznie spada, jednakże w tempie znacznie wolniejszym od oczekiwań, 

a z uwagi na rosnące koszty, np. procedur medycznych, spadek ten nie przynosi 

wymiernych korzyści ekonomicznych.   

 

                                                        
144Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014) „Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg 

w Polsce na koniec roku 2013”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 
145

 A. Kublik (2015) „Polska traci fortunę w wypadkach drogowych”, Gazeta Wyborcza 05.02.2015 r. 
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RYCINA 43. STRUKTURA KOSZTÓW ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE W 2013 ROKU 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014) „Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg 

w Polsce na koniec roku 2013”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 

Z powodu wzrastającej kongestii drogowej i zatorów w godzinach szczytu 

komunikacyjnego, kierowcy w 2014 roku stracili o 19 godzin rocznie więcej, niż w roku 

2013.146 Korki tworzą się głównie na sieci ulicznej dużych miast, jednakże spory udział 

w ruchu pojazdów w stolicach regionów (w tym m.in. w Poznaniu) generują przedmieścia 

(w tym m.in. gminy Mikroregionu WPN). Kongestia drogowa to także coraz większy 

problem suburbiów, zwłaszcza na dojazdach do głównego ośrodka aglomeracji (np. 

Komorniki, Mosina, Puszczykowo). Jak wynika z badań firm Deloitte i Targeo na temat 

przejezdności w siedmiu największych miastach w Polsce, przez stanie w korkach 

statystyczny kierowca traci w ciągu roku średnio ponad 3 tys. PLN.147 

W zakresie rozwoju układu drogowego w planie transportowym aglomeracji 

poznańskiej, za jedną z ważniejszych inwestycji, dotyczącą m.in. Mikroregionu WPN, 

uznano budowę wiaduktów nad linią kolejową nr 3 (E20) na granicy Poznania (w ciągu 

ulicy Grunwaldzkiej) i Plewisk (gmina Komorniki). Taka inwestycja – oprócz udrożnienia 

ruchu samochodowego – usprawniłaby także przejazd autobusów podmiejskich, 

dojeżdżających do zintegrowanej pętli autobusowo-tramwajowej na poznańskim 

                                                        
146 Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2014 roku przez firmy Deloitte i Targeo; źródło: A. 

Włodarski (2015) „Korki coraz dłuższe i droższe”, Gazeta Wyborcza 06.03.2015 r. 
147

 A. Włodarski (2015) „Korki coraz dłuższe i droższe”, Gazeta Wyborcza 06.03.2015 r. 
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Junikowie. Należałoby również rozważyć możliwość przedłużenia trasy tramwajowej 

z pętli „Junikowo” do Plewisk, realizując nad torami magistrali kolejowej także wiadukt 

tramwajowy (z dopuszczeniem ruchu pojazdów uprzywilejowanych w sytuacjach 

alarmowych – tzw. droga życia). Taki wyraźny priorytet dla komunikacji zbiorowej 

z pewnością przyciągnąłby do tramwajów nowych pasażerów, tym bardziej, 

że w Plewiskach następuje ciągła intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej. Na zakończeniu 

przedłużonej trasy tramwajowej powinna powstać zintegrowana pętla tramwajowo-

autobusowa umożliwiająca przesiadkę „drzwi w drzwi” z autobusów podmiejskich 

na tramwaj w kierunku centrum Poznania. Przy pętli powinien także powstać parking 

przesiadkowy „park & ride” i „bike & ride”. 

W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Poznania148 przewiduje się przedłużenie w przyszłości torowiska 

z pętli „Junikowo” do stacji kolejowej o tej samej nazwie, tuż przy granicy z gminą 

Komorniki. Konsekwencją planistycznych zamierzeń Poznania powinno być 

zabezpieczenie po stronie gminy Komorniki korytarza dla tramwaju i miejsca pod nową 

pętlę, np. tuż za magistralą kolejową (wariant minimum) lub – przechodząc przez środek 

osiedla ulicą Kminkową – przy ulicy Kolejowej i parku Podworskim w Plewiskach (wariant 

maksimum). 

Przystąpienie do realizacji tego przedsięwzięcia winno być poprzedzone 

szczegółową analizą techniczno-funkcjonalną i ekonomiczną, a także wymaga 

porozumienia między zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, na wzór 

listu intencyjnego, podpisanego w 2011 roku na rzecz budowy wiaduktu drogowego. 

Podobnie jest w sytuacji rozważanego połączenie transportem szynowym 

Zakrzewa z Poznaniem Ławicą. W SUiKZP Miasta Poznania „nie wyklucza się organizacji 

linii kolejowej do Lotniska Poznań – Ławica”149, do której nawiązują zapisy Studium gminy 

Dopiewo, jednakże nie rezerwuje się terenu pod ewentualne przedłużenie linii kolejowej 

z Ławicy w kierunku zachodnim. Realizacja tego – skąd inąd potrzebnego – 

                                                        
148

 Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23.09.2014 r. 
149

 Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23.09.2014 r. 
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przedsięwzięcia wymaga uzgodnień pomiędzy poszczególnymi jednostkami 

samorządowymi i opracowania analizy techniczno-funkcjonalnej, wraz z analizą 

ekonomiczną.  

 

 

RYCINA 44. ROZWAŻANY PRZEBIEG POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO POZNAŃ GŁÓWNY – POZNAŃ ŁAWICA 

Źródło: Urząd Miasta Poznania (2007) „Koncepcja wariantowa połączenia komunikacyjnego miasta Poznania 

z Lotniskiem Poznań – Ławica”, BBF Sp. z o.o. 

Wydaje się, że pomysł realizacji takiego połączenia dla kolei aglomeracyjnej, które 

niejako przy okazji obsługiwałoby lotnisko, przy jednoczesnym zorganizowaniu parkingów 

przesiadkowych „parkuj i jedź”, jest znakomity. Nie ma bowiem uzasadnienia 

ekonomicznego dla budowy połączenia szynowego z centrum Poznania (dworzec główny) 

wyłącznie do lotniska, ponieważ nie ma takich potoków ruchu. Gdyby jednak, np. wzdłuż 

ulicy Bukowskiej, wybudować linię kolejową, która oprócz lotniska na Ławicy, 

obsługiwałaby bezpośrednio lub pośrednio – poprzez zintegrowane połączenia 

autobusowe, dowożące pasażerów do przystanków kolejowych – także osiedla 

w Przeźmierowie, Wysogotowie, Dąbrowie, Dąbrówce czy Zakrzewie, efektywność 
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ekonomiczna tak zaplanowanej trasy z pewnością by wzrosła. Przy przystankach 

kolejowych powinny powstać parkingi przesiadkowe „park & ride” oraz „bike & ride”. 

Jeden z nich powinien zostać zlokalizowany przy węźle trasy S11. 

W zakresie integracji południowych obrzeży i przedmieść Poznania (m.in. 

Komorniki, Puszczykowo, Mosina) w Studium stolicy Wielkopolski150 zaplanowano 

przedłużenie trasy tramwajowej z pętli na Dębcu do skrzyżowania ulic: 28 Czerwca 1956 

roku i Dolna Wilda, wraz z budową parkingu przesiadkowego „parkuj i jedź”. Wprawdzie 

w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta 

Poznania na lata 2014-2025151 zapisano dodatkowo możliwość przedłużenia (po 2025 

roku) trasy PST wzdłuż linii kolejowej nr 271 do osiedla Dębina i ewentualnie dalej do 

Lubonia, jednakże pojawia się wątpliwość o ekonomiczno-funkcjonalne uzasadnienie dla 

takiego rozwiązania, dublującego istniejące (i potencjalne) połączenia kolejowe. W tej 

sytuacji lepiej postawić na intermodalność podróży i umożliwić wygodne dokonywanie 

przesiadek w systemie „park & ride” (i „bike & ride”) z komunikacji indywidualnej (np. 

dojazd z Komornik, Puszczykowa czy Mosiny) na zintegrowanych węzłach 

komunikacyjnych, planowanych do realizacji przy granicy Poznania (np. Górczyn, Dębina). 

W ramach badań Biura Inżynierii Transportu152 określono potencjał ewentualnych 

lokalizacji parkingów „parkuj i jedź” na obszarze Aglomeracji Poznańskiej. 

Przeprowadzona w ramach projektu Spójnej Polityki Parkingowej Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP) analiza objęła m.in. większość gmin Mikroregionu 

WPN (wszystkie poza Brodnicą). Scharakteryzowano także stan istniejący, w którym 

ponad 91% manewrów parkowania odbywa się bez problemów, szukanie miejsca 

postojowego lub czekanie, aż się jakieś zwolni dotyczy 2% przypadków, natomiast 

niewielkie niedogodności określono na poziomie 6,1%. Terenem, na którym stwierdzono 

                                                        
150

 Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23.09.2014 r. 
151

 Uchwała Nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18.03.2014 r. 
152 Projekt opracowania pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla 

obszaru Aglomeracji Poznańskiej” (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów objętych Spójną 
Polityką Parkingową dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej) – Etap I: Założenia budowy 
systemu parkingów Park & Ride Aglomeracji Poznańskiej oraz Spójna polityka parkingowa dla obszaru 
funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej, zwanego dalej Spójną Polityką Parkingową Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP); Poznań, marzec 2015 r. 
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jedne z największych problemów związanych z parkowaniem pojazdów jest gmina Kórnik 

(10,1%). 

 

TABELA 79. LICZBA OGÓLNODOSTĘPNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH W GMINACH MIKROREGIONU WPN 

NALEŻĄCYCH DO POWIATU POZNAŃSKIEGO 

Gmina Plac 
Ulica 

Suma 
prostopadłe równoległe skośne 

Dopiewo 1199 1469 20 51 2739 

Komorniki 2493 1614 241 36 4384 

Kórnik 2604 938 327 85 3954 

Mosina 3012 1739 186 107 5044 

Puszczykowo 424 496 201 51 1172 

Stęszew 1031 874 116 93 2114 

 

Dane: projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 

W zdecydowanej większości planów miejscowych stosuje się zapisy, iż należy 

zapewnić całość potrzeb parkingowych na działce własnej inwestora. W praktyce takie 

rozwiązania się nie sprawdzają, ponieważ często popyt przewyższa podaż miejsc 

postojowych i dochodzi do zajmowania przez zaparkowane samochody przestrzeni dla 

pieszych, a także skraju jezdni czy dróg rowerowych.  

W opracowaniu Biura Inżynierii Transportu oszacowano również popyt na miejsca 

postojowe, w odniesieniu do liczby ludności poszczególnych gmin, m.in. Mikroregionu 

WPN. 

 

TABELA 80. POPYT NA MIEJSCA PARKINGOWE W GMINACH MIKROREGIONU WPN 

Gmina Liczba ludności 
Liczba 

ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych 

Popyt na miejsca 
parkingowe (liczba 

osób / miejsce 
parkingowe) 

Dopiewo 19 392 2 739 7,08 
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Komorniki 20 890 4 384 4,77 

Kórnik 21 495 3 954 5,44 

Mosina 28 516 5 044 5,65 

Puszczykowo 9 812 1 172 8,37 

Stęszew 14 600 2 114 6,91 

Dane: projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 

W ramach przeprowadzonych w okresie od 24.10.2014 r. do 02.12.2014 r., wśród 

7 499 respondentów badań ankietowych153, w odniesieniu do podróży z obszaru 

aglomeracji do Poznania średnio blisko 50% osób wykazało chęć skorzystania z parkingów 

„parkuj i jeźdź”, natomiast dla podróży do innych miejscowości odsetek ten wyniósł 10%. 

 

TABELA 81. UDZIAŁ OSÓB ANKIETOWANYCH WYRAŻAJĄCYCH CHĘĆ SKORZYSTANIA Z PARKING „PARK & 

RIDE” W GMINACH MIKROREGIONU WPN 

Mieszkańcy gminy 
Udział osób ankietowanych skłonnych do skorzystania z systemu P+R 

do Poznania do innych miejscowości 

Dopiewo 28,9% 6,2% 

Komorniki 58,8% 17,2% 

Kórnik 37,9% 4,2% 

Mosina 60,8% 9,6% 

Puszczykowo 52,4% 9,5% 

Stęszew 31,4% 2,0% 

Dane: projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, zdecydowana większość ankietowanych 

zadeklarowała możliwość skorzystania z parkingów przesiadkowych w codziennych 

podróżach do Poznania. W opracowaniu oszacowano także potencjalną liczbę kierowców 

korzystających z systemu „park & ride” w ciągu doby w podróżach do stolicy Wielkopolski 

                                                        
153

Projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 
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oraz w podróżach do innych miejscowości. Dla gmin Mikroregionu WPN, należących do 

powiatu poznańskiego, powyższe dane zebrano w tabeli (Tabela 82). 

 

TABELA 82. POTENCJALNY POPYT DLA NOWYCH PARKINGÓW P+R W CIĄGU DOBY (PODRÓŻE OGÓŁEM) 

Lokalizacja parkingu P+R Liczba kierowców korzystających z parkingów P+R (osób / dobę) 

Stacja Kolejowa Stęszew 1218 

Stacja Kolejowa Palędzie 546 

Stacja Kolejowa Dopiewo 1339 

Dworzec Autobusowy Skórzewo 2889 

Stacja Kolejowa Mosina 955 

Dworzec Autobusowy Kórnik Rynek 902 

Dane: projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 

Do skorzystania z przesiadki z samochodu prywatnego na transport publiczny, 

wg wyników z omawianych badań ankietowych, najbardziej zachęca krótki czas dojazdu 

z parkingu do miejsca docelowego komunikacją zbiorową, kursującą z dużą 

częstotliwością, zapewniającą bezpośrednie połączenie z celem podróży oraz niskie koszty 

korzystania z systemu „parkuj i jedź” (wliczenie opłaty za parking w cenę biletu na 

transport publiczny). 

Kierowcy, którzy nie wyrazili chęci skorzystania z przesiadki w ramach parkingów 

„park & ride”, za główną zachętę, która mogłaby wpłynąć na zmianę ich decyzji 

w przyszłości uznali sprawnie działający publiczny transport zbiorowy. Z kolei ponad 47% 

wśród ww. grupy ankietowanych stwierdziło, że nic by ich nie zachęciło, natomiast blisko 

76% respondentów za główny powód nieskorzystania z systemu „parkuj i jedź” jest 

wygoda dojazdu samochodem do celu podróży.  

 

TABELA 83. RANKING ZACHĘT DO SKORZYSTANIA Z SYSTEMU „PARK & RIDE” I „BIKE & RIDE” 

Nr 
rankingowy 

Rodzaj zachęty do skorzystania z parkingu  
Udział we 

wskazaniach 

Odsetek 
ankietowanych 
wskazujących 
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P+R i B+R parametr 

1 
Krótki czas dojazdu komunikacją zbiorową z 

parkingu 
11,85% 29,40% 

2 
Duża częstotliwość odjazdów pojazdów 

transportu zbiorowego z parkingu 
10,39% 25,76% 

3 
Bezpośrednie połączenie transportem 

zbiorowym do celu 
10,20% 25,31% 

4 Nic by mnie nie zachęciło 10,19% 25,27% 

5 
Opłata parkingowa wliczona w cenę biletu 

transportu zbiorowego 
10,06% 24,95% 

6 Bezpieczne pozostawienie pojazdu na parkingu 9,70% 24,07% 

7 Łatwość przesiadki 8,91% 22,11% 

8 Łatwość znalezienia miejsca parkingowego 7,62% 18,90% 

9 
Opłata za przejazd transportem zbiorowym 

wliczona w cenę parkowania 
7,09% 17,59% 

10 Bezpieczeństwo osobiste w podróży 4,06% 10,08% 

11 Pogorszenie warunków dojazdu 3,61% 8,95% 

12 
Ograniczenie możliwości dojazdu lub 

parkowania w sąsiedztwie celu podróży 
3,21% 7,96% 

13 
Budowa dróg rowerowych prowadzących do 

parkingu B+R 
1,44% 3,56% 

14 
Zwiększenie opłat parkingowych związanych z 

podróżą 
1,27% 3,15% 

15 Inne 0,41% 1,01% 

Razem 100%  

 

Dane: projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 

 

W opracowaniu Biuro Inżynierii Transportu oszacowało również potencjalne 

zapotrzebowanie na miejsca postojowe na parkingach „park & ride” w aglomeracji 

poznańskiej (w tym m.in. w gminach Mikroregionu WPN – Tabela 84).  
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TABELA 84. POTENCJALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEJSCA POSTOJOWE W SYSTEMIE „PARK & RIDE” 

W GMINACH MIKROREGIONU WPN 

Lokalizacja parkingu P+R 
Zapotrzebowanie na miejsce postojowe 

wg ankiet skorygowane 

Dworzec Autobusowy Skórzewo 2889 241 

Stacja Kolejowa Dopiewo 1339 111 

Stacja Kolejowa Stęszew 1218 101 

Stacja Kolejowa Mosina 955 73 

Dworzec Autobusowy Kórnik Rynek 902 75 

Stacja Kolejowa Palędzie 546 44 

Dane: projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 

„Polityka parkingowa powinna być kształtowana tak, aby zapewnić zrównoważony 

rozwój Aglomeracji Poznańskiej poprzez: maksymalną integrację systemów 

transportowych, uregulowany wzrost dostępności komunikacyjnej obszarów oraz ochronę 

środowiska, w którym żyjemy.”154 

 

                                                        
154

Projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 
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RYCINA 45. OBSZARY ODDZIAŁYWANIA POLITYKI PARKINGOWEJ DLA AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 

Źródło: projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 

Parkingi przesiadkowe „park & ride” oraz „bike & ride” należy traktować jako 

elementy węzłów przesiadkowych, czyli jako elementy systemu publicznego transportu 

zbiorowego, a zatem organizatorem parkingów winien być organizator przewozów, 

w ramach których parking funkcjonuje. 

Z uwagi na konieczność dopasowania pojemności parkingów do prognozowanego 

zapotrzebowania, klasyfikuje się je w następujących wielkościach155: 

• małe – do 50 miejsc postojowych, 

• średnie – od 51 do 150 miejsc postojowych, 

• duże – powyżej 150 miejsc postojowych. 

W powiązaniu z parkingami przesiadkowymi dla samochodów, należy realizować 

parkingi rowerowe „bike & ride”, których pojemność powinna odzwierciedlać prognozy 

dla ruchu rowerowego na danym obszarze. 

 

                                                        
155

Projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 
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TABELA 85. KLASYFIKACJA PROPONOWANYCH PARKINGÓW „PARK & RIDE” W GMINACH MIKROREGIONU 

WPN WG ICH WIELKOŚCI W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEJSCA POSTOJOWE 

Lokalizacja parkingu P+R Wielkość parkingu 

Gmina Dopiewo 

planowany Dworzec Autobusowy Skórzewo duży 

Stacja Kolejowa Dopiewo duży 

Stacja Kolejowa Palędzie średni 

planowana Stacja Kolejowa Dąbrówka mały 

Gmina Komorniki 

Komorniki Pętla Autobusowa średni 

Stacja Kolejowa Rosnówko mały 

Stacja Kolejowa Szreniawa średni 

Stacja Kolejowa Wiry mały 

Stacja Kolejowa Poznań-Janikowo (Plewiska) mały 

Wiry Kościół (przystanek autobusowy) mały 

Gmina Kórnik 

 Kórnik Pętla Autobusowa (ul. Śremska) mały 

Stacja Kolejowa Kórnik (Szczodrzykowo) mały 

Kórnik ul. Poznańska / Woźniaka (przystanek 
autobusowy) 

mały 

Stacja Kolejowa Gądki mały 

planowana Stacja Kolejowa Koninko mały 

Gmina Mosina 
Stacja Kolejowa Iłowiec mały 

Stacja Kolejowa Mosina średni 

Gmina Puszczykowo 
Puszczykowo mały 

Stacja Kolejowa Puszczykówko mały 

Gmina Stęszew Stacja Kolejowa Stęszew duży 

Dane: projekt opracowania SPPOFAP; Poznań, marzec 2015 r. 

System „park & ride” jest przeznaczony dla osób, które w ramach realizowanej 

podróży dokonują przesiadki z samochodu prywatnego na środek publicznego transportu 

zbiorowego, dlatego też dopuszcza się ograniczanie dostępu do parkingów osobom spoza 
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tej grupy. Jednym (i najbardziej pożądanym) z modeli organizacyjno-funkcjonalnych 

systemu „park & ride” jest zapewnienie darmowego postoju w przypadku wykupienia 

biletu okresowego na komunikację publiczną. Natomiast dostęp do parkingów „bike 

& ride” nie powinien być ograniczany.  

Ważnym elementem systemu „park & ride” jest również czytelne dla kierowców 

i jednolite w całej aglomeracji oznakowanie. W ramach węzłów przesiadkowych, oprócz 

podstawowej informacji pasażerskiej, powinno się także zapewnić: możliwość zakupu 

biletu, toalety publiczne, zadaszone miejsce oczekiwania na pojazd publicznego 

transportu zbiorowego, monitoring wizyjny parkingu i obszaru węzła przesiadkowego. 

Podstawową zasadą lokalizacji parkingów przesiadkowych „parkuj i jedź” jest 

minimalizacja przejazdu samochodem i maksymalizacja przejazdu transportem 

publicznym. Parkingi należy lokalizować przed strefą powstawania pierwszych zatorów 

drogowych na danej trasie, przy węzłach przesiadkowych publicznego transportu 

zbiorowego. 

Węzły przesiadkowe należy budować w oparciu o zasadę strefowania, czyli 

w pierwszej kolejności (najbliżej siebie) należy lokalizować perony różnych środków 

publicznego transportu zbiorowego (najlepiej na zasadzie „drzwi w drzwi”), następnie 

parkingi rowerowe „bike & ride”,  miejsca do krótkotrwałego postoju („kiss & ride”156), 

a dopiero na końcu plac postojowy w ramach parkingu „park & ride”.  

Parkingi „bike & ride” oraz „kiss & ride” powinny powstać przy wszystkich stacjach 

kolejowych, głównych przystankach oraz pętlach autobusowych, natomiast parkingi „park 

& ride” – przy głównych stacjach kolejowych i innych ważnych węzłach przesiadkowych. 

Wszystkie planowane oraz powstające nowe stacje kolejowe powinny być 

wyposażone w infrastrukturę parkingową „park & ride” oraz „bike & ride”. Ponadto 

parkingi rowerowe (nawet wyłącznie kilkustanowiskowe, jeśli ograniczenia przestrzenne 

nie pozwalają na lokalizację większych) należy lokalizować przy wszystkich ważniejszych 

przystankach publicznego transportu zbiorowego. Zaleca się, aby docelowo parkingi 

                                                        
156 „Kiss & ride” – strefa krótkiego postoju, wyznaczana przy obiektach generujących duży ruch dowozowy 

(np. dworce), przeznaczona wyłącznie do krótkotrwałego zatrzymywania samochodów, z których 
wysiadają pasażerowie podwiezieni przez kierowcę. 
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przesiadkowe – zarówno „park & ride” jak i „bike & ride” – były monitorowane wizyjnie. 

Wszystkie parkingi rowerowe (a przynajmniej te lokalizowane przy głównych węzłach 

przesiadkowych) powinny być zadaszone. Należy stosować stojaki rowerowe w kształcie 

odwróconej litery „U”, umożliwiającej przypięcie jednośladu za ramę (a nie tylko za koło) 

oraz powinny posiadać poprzeczkę, umożliwiającą przypięcie w ww. sposób również 

mniejszych rowerów. 

W zakresie polityki przestrzennej szczególny nacisk należy położyć na zapisy 

w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące publicznego 

transportu zbiorowego, przede wszystkim w zakresie zapewnienia takich parametrów dla 

pasa drogowego, które umożliwią w przyszłości wytyczenie linii autobusowej oraz 

wybudowanie przystanków (w tym zatok autobusowych).  

Wszystkie nowe osiedla mieszkaniowe Mikroregionu WPN powinny być 

obsługiwane publiczną komunikacją autobusową, wg standardu obsługi przynajmniej 

1000 osób w promieniu do 300 m od przystanku autobusowego157 (dla mniejszych osiedli 

oraz zabudowy rozproszonej, dopuszcza się zasięg przystanku autobusowego wyrażony 

promieniem do 600 m). Szczególny nacisk powinno się także położyć na podniesienie 

jakości infrastruktury przystankowej, wraz z ujednolicenie oznakowania przystanków 

i wzoru wiat peronowych. 

8. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ GMIN MIKROREGIONU WPN W LATACH 

2015-2025 

• ujednolicenie taryf przewozowych w ramach systemu PEKA oraz ich powiązanie 

z komunikacją kolejową i autobusową PKS („jeden bilet”); 

• skomunikowanie rozkładów jazdy linii autobusowych z rozkładem jazdy PKP PLK S.A.; 

• stosowanie zasad integracji i intermodalności („drzwi w drzwi” oraz „parkuj i jedź”); 

                                                        
157

 W. Loose (2001) „Flächennutzungsplan 2010 Freiburg – Stellungnahme zu den verkehrlichen 
Auswirkungen”, Öko-Institut e.V., Freiburg 
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• budowa parkingów przesiadkowych „park & ride”, „bike & ride” oraz stref „kiss & 

ride”; 

• zagęszczenie sieci przystanków publicznej komunikacji autobusowej, przede 

wszystkim poprzez wyznaczenie dodatkowych przystanków „na żądanie”; 

• podniesienie standardu oczekiwania pasażerów na pojazd publicznego transportu 

zbiorowego (doposażenie peronów autobusowych oraz kolejowych w wiaty, ławki, 

kosze na śmieci itp.); 

• modernizacja dworców kolejowych; 

• ujednolicenie standardów dotyczących platform przystankowych, wiat peronowych, 

oznakowania przystanków oraz informacji pasażerskiej w publicznej komunikacji 

autobusowej, a także dostosowanie infrastruktury przystankowej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

• udział w tworzeniu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (w tym działanie na rzecz 

porozumienia z PKP PLK S.A. dotyczącego budowy dodatkowej pary torów wzdłuż linii 

E59 dla realizacji połączeń regionalnych); 

• reaktywacja linii kolejowej do Osowej Góry oraz pomiędzy Śremem a Czempiniem; 

• porozumienie z miastem Poznań dotyczące budowy linii kolejowej do Zakrzewa; 

• porozumienie z miastem Poznań dotyczące budowy tramwaju do Plewisk; 

• stosowanie zasady, że każdy plan miejscowy oraz inne opracowania projektowe, 

architektoniczne i komunikacyjne powinny ustosunkowywać się do problemów ruchu 

pieszego i rowerowego (oraz ich infrastruktury), z uwzględnieniem segregacji ruchu 

rowerowego od pieszego; 

• minimalizowanie przy każdej nowej inwestycji drogowej potencjalnych kolizji na styku 

ruchu kołowego z pieszym i rowerowym, m.in. poprzez realizację elementów 

z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• stosowanie rozwiązań mających na celu uspokajanie ruchu drogowego, jak np. 

„Strefa 30 km/h”, jednokierunkowa organizacja ruchu, strefy ruchu pieszego itp. 

• wyznaczenie strefy płatnego parkowania w centralnej części Kórnika; 
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• stopniowe ograniczanie możliwości parkowania samochodów na chodnikach (poza 

miejscami wyznaczonymi); 

• zapewnienie możliwości kursowania autobusów publicznego transportu zbiorowego 

na nowo wytyczanych drogach poprzez właściwe parametry na szlaku 

i skrzyżowaniach; w rejonach o intensywnym zagospodarowaniu należy uwzględnić 

lokalizację w pasie drogowym przystanków wraz z wiatami; w przypadku budowy  

progów zwalniających należy stosować progi typu wyspowego (tzw. poduszki 

berlińskie); 

• zakazywanie tworzenia „wysięgników” w nowoprojektowanych osiedlach; 

• modernizacja dróg (również w zakresie infrastruktury pieszej i rowerowej) oraz 

realizacja obwodnic drogowych miejscowości: Chomęcice, Będlewo, Mosina, 

Manieczki, Radzewo; 

• udział w ewentualnym planowaniu realizacji inwestycji, polegającej na budowie 

połączenia drogowego między węzłami: „Kórnik Północ” a „Poznań Wschód”. 

8.1 7.1 Studium przypadku – parking przesiadkowy Szczodrzykowo (P+R, B+R, K+R) 

 Jeden z parkingów przesiadkowych systemu „park & ride” (wraz z infrastrukturą 

rowerową „bike & ride” oraz strefą „kiss & ride”) powinien powstać przy stacji kolejowej 

Kórnik w Szczodrzykowie.  

 Uzasadnieniem dla przedmiotowej lokalizacji parkingu „parkuj i jedź” jest przede 

wszystkim stosunkowo duża częstotliwość kursowania pociągów regionalnych ze stacji 

Kórnik do Poznań Główny (18 w ciągu dnia roboczego158), co uzasadnia możliwość 

dokonywania przesiadek z samochodu prywatnego na kolej (w godzinach szczytu 

porannego częstotliwość kursowania pociągów wynosi około 30 minut). Dodatkowo stacja 

w Szczodrzykowie znajduje się na trasie jednej z planowanych linii Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej, która powinna dogęścić rozkład jazdy pociągów regionalnych159. Ponadto 

proponowana lokalizacja parkingu znajduje się w pobliżu planowanego połączenia 

                                                        
158

 rozklad-pkp.pl (dostęp: 06.04.2015 r.) 
159

Analiza Wykonalności Projektu – Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (2014) 
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drogowego tras S11 (węzeł „Kórnik Północ”) i A2 / S5 (węzeł „Poznań Wschód”), dzięki 

któremu dostępność parkingu dla kierowców znacząco by wzrosła, zarówno z kierunku 

Kórnika, jak również z Kleszczewa. Obecnie dojazd do stacji w Szczodrzykowie prowadzi 

wąską drogą o niskiej jakości nawierzchni. 

 

 Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Szczodrzykowie wymaga: 

• zmiany zagospodarowania terenu rolnego,  

• modernizacji drogi dojazdowej (ul. Kolejowa), budowy infrastruktury pieszej 

i rowerowej, 

• uporządkowania terenu wokół stacji kolejowej,  

• remontu (rewitalizacji) budynku dworcowego, 

• doposażenia peronów kolejowych w wiaty i ławki oraz dynamiczną informację 

pasażerską, 

• czytelnego oznakowania kierunkowego na głównych drogach dojazdowych. 

 

Teren parkingu powinien mieć utwardzoną nawierzchnię, być oświetlony oraz 

monitorowany wizyjnie. Przed budynkiem dworcowym powinny powstać perony dla 

autobusów publicznego transportu zbiorowego oraz strefa krótkiego postoju „kiss & ride”.   

 

 

ZDJĘCIE 23. TEREN PRZED BUDYNKIEM DWORCOWYM NA STACJI KOLEJOWEJ KÓRNIK W SZCZODRZYKOWIE 

Źródło: fotografie własne (Kórnik, 07.03.2015 r.) 
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 W pierwszym etapie realizacji projektu „park & ride” Szczodrzykowo należałoby 

zapewnić około 50 miejsc postojowych (z rezerwą terenową pod ewentualną rozbudowę). 

W zależności od stwierdzonych napełnień parkingu po jego uruchomieniu, liczbę miejsc 

postojowych należałoby zwiększyć w etapie drugim do 75 lub 100. Dalsza ewentualna 

rozbudowa obiektu (etap III) następowałaby w ramach zdiagnozowanych potrzeb. 

 

TABELA 86. ANALIZA SWOT DLA „PARK & RIDE” SZCZODRZYKOWO 

CZYNNIK ZALETY WADY 

Położenie na uboczu obszaru 
zabudowanego (około 5 km od 

miasta Kórnik) 
Znikoma uciążliwość obiektu 

Większe niebezpieczeństwo 
związane np. z kradzieżami 

samochodów 

Położenie w niedalekim 
sąsiedztwie krajowej sieci 

drogowej (trasy S11 i A2 / S5) 

Dodatkowy popyt na P+R (przy 
założeniu czytelnego oznakowania 
kierunkowego) spoza gminy Kórnik Samochodowe trasy szybkiego 

ruchu prowadzące do Poznania 
(S11, A2 / S5) mogą zniechęcać 

kierowców do skorzystania z P+R 
18 połączeń kolejowych ze 

stacji Kórnik do Poznań Główny 
w ciągu dnia roboczego 

Stosunkowo dobra częstotliwość 
kursowania pociągów 

umożliwiająca przesiadki 
samochód – kolej 

CZYNNIK SZANSE ZAGROŻENIA 

Budowa łącznika drogowego 
między S11 a A2 / S5 

Ułatwienie dojazdu do P+R z 
kierunku Kórnika (S11) oraz 

Kleszczewa (A2 / S5) 

Rozbudowa układu drogowego 
może zniechęcić kierowców do 

skorzystania z systemu P+R 

Realizacja projektu Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej 

Zwiększenie częstotliwości 
kursowania pociągów 

Obniżenie przepustowości linii 
kolejowych – możliwe opóźnienia 

w kursowaniu pociągów 

Źródło: opracowanie własne  

9. INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE 

MIKROREGIONU WPN 

Stan infrastruktury rowerowej na terenie Mikroregionu WPN w ostatnich latach 

generalnie poprawia się. Poprawa wynika z inwestycji, które miały miejsce w ostatnich 
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latach: coraz częściej stosowana jest nawierzchnia bitumiczna, krawężniki obniżone do 

0 cm, zachowane skrajnie. Wyróżnić można jednak szereg błędów, które nadal są 

popełniane. 

9.1 Drogi rowerowe 

Na terenie Mikroregionu WPN nie istnieje spójny system infrastruktury rowerowej. 

Większość stanowią niepołączone ze sobą drogi rowerowe. Wśród głównych problemów 

należy wymienić: 

• nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, 

• brak prymatu nawierzchni drogi rowerowej nad nawierzchnią wyjazdów 

bramowych, 

• wysokie krawężniki, 

• brak przejazdów rowerowych przez ulice poprzeczne, przez co rowerzysta 

zmuszany jest do ciągłego zsiadania z roweru, 

• brak zachowanej skrajni drogi rowerowej (za wąskie drogi rowerowe, obiekty 

w skrajni), 

• lokalizowanie na obszarach zurbanizowanych, przy szerokich ulicach, drogi 

rowerowej tylko po jednej stronie ulicy, 

• nadmiernie częste łączenie ruchu rowerowego i pieszego, 

• niski poziom utrzymania dróg rowerowych. 

Podstawową zaletą nawierzchni bitumicznej jest jej równość, zapewniająca możliwie 

najniższe opory toczenia. Jak wynika z raportu Umwelt- undPrognose – Institute.V. „UPI-

Bericht 41“ (www.upi-institut.de/upi41.htm) rowerzysta poruszający się po nawierzchni 

z kostki napotyka opory toczenia o 30% (dotyczy kostki bezfazowej) lub o 40% (dotyczy 

kostki fazowanej) większe niż w przypadku nawierzchni asfaltowej. Za nawierzchnią 

bitumiczną przemawia również jej wyższa trwałość i niższe koszty realizacji, niż 

w przypadku betonowej kostki brukowej. 

Istnienie infrastruktury podziemnej nie jest też argumentem za nawierzchnią z betonowej 

kostki brukowej, albowiem § 140 ust. 1. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) stwierdza, 

iż „umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej 

z drogą (...) nie może przyczyniać się do (...) zmniejszenia wartości użytkowej drogi”. 

Nawierzchnia dróg rowerowych nie powinna się urywać w miejscach przecięcia 

z wjazdami na posesje, ale zaleca się, aby była prowadzona w sposób ciągły. Ciągłość 

nawierzchni dróg rowerowych i dróg dla pieszych i rowerzystów jest ważna z punktu 

widzenia bezpieczeństwa ruchu, albowiem zgodnie z art. 27 ust. 3 Prawa o ruchu 

drogowym rowerzyści mają pierwszeństwo przed pojazdami przecinającymi drogę 

rowerową (lub drogę dla pieszych i rowerzystów) poza jezdnią, a więc np. wyjeżdżającymi 

z posesji. W świetle tego przepisu urywanie nawierzchni drogi rowerowej przed wjazdami 

na posesje nie powinno mieć miejsca, ponieważ układ taki w oczywisty sposób sugeruje 

„podporządkowanie” drogi rowerowej lub drogi dla pieszych i rowerzystów tymże 

wjazdom. Przerywanie nawierzchni dróg rowerowych przed wjazdami na posesje istotnie 

pogarsza też jakość ścieżek i obniża komfort jazdy (m.in. ze względu na częste stosowanie 

do budowy wjazdów nawierzchni z betonowej kostki brukowej). Postulowany prymat 

nawierzchni dróg rowerowych nad nawierzchnią wjazdów na posesje jest standardem 

w wielu polskich miastach. 

Zgodnie z § 48 ust. 1 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. wysokość progów i uskoków 

na drodze rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm. Optymalnym rozwiązaniem jest brak 

jakichkolwiek uskoków na drodze rowerowej i realizacja wszelkich zjazdów i wjazdów 

na drogę rowerową poprzez tzw. krawężniki wtopione w asfalt. 

§ 47 ust 1. ustanawia iż, szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m 

- gdy jest ona jednokierunkowa,2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa oraz 2,5 m - gdy 

ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.Zgodnie z załącznikiem 5.2 ww. 

rozporządzenia droga rowerowa musi być wolna od obiektów stojących na niej i 0,2 m od 

jej krawędzi. Niedozwolone jest umieszczanie jakichkolwiek elementów infrastruktury 

(np. lamp, masztów znaków drogowych, koszy na śmieci) w skrajni drogi rowerowej. 
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Brak przejazdów przez ulice poprzeczne w ciągu drogi rowerowej znacząco obniża 

konkurencyjność ruchu rowerowego w stosunku do innych form przemieszczania się. 

Rowerzysta zmuszony jest zatrzymywać się i zsiadać z roweru w celu przeprowadzenia na 

drugą stronę. Manewr ten powtarzany jest co kilkadziesiąt lub kilkaset metrów. 

W praktyce większość rowerzystów decyduje się przejeżdżać po pasach narażając się na 

mandat lub współodpowiedzialność za ewentualny wypadek. Konieczna jest eliminacja 

tego typu przejść i – jeśli nie ma miejsca na osobne przejście dla pieszych i przejazd dla 

rowerów – stosowanie wyłącznie przejazdu dla rowerów, z którego wówczas korzystać 

mogą również piesi. Dzieje się to z zasadą, że po drodze rowerowej pieszy warunkowo 

może iść, natomiast po przejściu dla pieszych rowerzyście jechać nie wolno. 

Lokalizowanie dróg rowerowych po obu stronach danej ulicy jest powszechnie 

praktykowane w Europie Zachodniej oraz jest elementem większości standardów 

technicznych w polskich miastach. Doświadczenia w zakresie tworzenia infrastruktury dla 

rowerów wskazują, iż ograniczenie się do realizacji ścieżki tylko po jednej stronie ulicy 

powoduje szereg utrudnień (w szczególności: problemy z włączaniem się do ruchu, straty 

czasu), które obniżają atrakcyjność ruchu rowerowego i zwiększają niebezpieczeństwo 

kolizji z innymi pojazdami. Dwukierunkowa droga rowerowa usytuowana tylko po jednej 

stronie ruchliwej ulicy nie jest bowiem w stanie zapewnić dojazdu do wszystkich 

usytuowanych przy niej celów podróży. Jednocześnie wykonanie w danej ulicy drogi 

rowerowej skutkuje zakazem poruszania się rowerami po jezdni, co wynika z art. 33 ust. 1 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 108, 

poz. 908 ze zm.). 

Ruch pieszy jest najbardziej narażony na kontuzje w wyniku kolizji z innymi rodzajami 

ruchu, przez co powinno dążyć się na obszarach zabudowanych do separacji od ruchu 

rowerowego, np. jeśli istnieją warunki terenowe do realizacji drogi rowerowej i chodnika, 

to powinno się je budować zamiast drogi dla rowerów i pieszych.  

Na terenie Mikroregionu WPN problem utrzymania dróg rowerowych dotyczy zarówno 

zimowego odśnieżania, jak i utrzymania właściwych warunków technicznych. Całoroczne 
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utrzymanie przynajmniej głównych tras rowerowych jest istotne z punktu widzenia 

funkcjonowania ruchu rowerowego jaki alternatywy dla motoryzacji indywidualnej. 

Sprawdzanie stanu technicznego nie tylko poprawia wygodę jazdy, ale przede wszystkim 

zapobiega ewentualnym wypadkom wynikającym z nierówności nawierzchni czy obiektów 

w skrajni. 

9.2 Obiekty inżynieryjne i drogi szybkiego ruchu 

Choć nowe inwestycje generalnie wpływają na poprawę warunków poruszania się 

rowerem po obszarze Mikroregionu, jeden typ działań stoi w walnym przeciwieństwie do 

oczekiwań ruchu rowerowego. Są to obiekty inżynieryjne tworzone w ramach nowych 

inwestycji na sieci dróg krajowych.Budowa dróg ekspresowych i autostrady spowodowała 

w wielu miejscach bariery dla ruchu rowerowego. Z jednej strony likwidacja wielu 

tradycyjnych tras przyczyniła się do znaczącego wydłużenia dróg, a nowe obiekty 

inżynieryjne pozostały pozbawione dróg rowerowych. Z drugiej strony drogi szybkiego 

ruchu uniemożliwiają równoległą do nich jazdę rowerem, podnosząc znacząco 

konkurencyjność motoryzacji indywidualnej. 

Podstawowym problemem jest brak dróg rowerowych na nowych mostach i wiaduktach 

oraz na drogach do nich doprowadzających. Brak infrastruktury rowerowej, a często 

również należytej infrastruktury pieszej znacząco pogarsza bezpieczeństwo. Wszelkie 

podjazdy powodują zmniejszenie prędkości rowerzysty. Przekłada się to na tzw. 

wężykowanie najwolniejszych rowerzystów. Rowerzysta wówczas potrzebuje 

zdecydowanie więcej miejsca na jezdni. Ponadto w chłodnej porze roku obiekty 

inżynieryjne są miejscem śliskim: osadza się na nich szadź lub szronem.  

Wydzielone drogi rowerowe lub drogi dla pieszych i rowerzystów powinny być 

zlokalizowane na takich obiektach po obu stronach jedni. W obszarze obiektów 

inżynieryjnych niewskazanym jest wymuszanie na rowerzyście przekraczania jezdni. 

Wynika to nie tylko z ww. problemów, ale również z kwestii widoczności. 
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Drogi szybkiego ruchu niejednokrotnie wyposażane są w drogi serwisowe na prawie całej 

długości. Układ tych dróg uniemożliwia jednak przejazd rowerem, gdyż drogi serwisowe 

są celowo przerywane na długości kilkudziesięciu metrów lub znajdują się częściowo za 

bramami stanowiącymi element ogrodzenia uniemożliwiającego wtargnięcie zwierząt na 

autostradę lub drogę ekspresową. Inwestorzy powinni zapewnić możliwość korzystania 

przez rowerzystów z dróg serwisowych na całej długości drogi szybkiego ruchu. 

W przypadku przekraczania rzek, torów kolejowych czy innych barier w terenie 

wskazanym jest budowa drogi dla pieszych i rowerzystów, która w celu spełnienia 

wymogów prawnych zlokalizowana powinna być za ekranami akustycznymi lub 

podwieszona do konstrukcji mostowej będąc obniżoną w stosunku do niwelety drogi o 2-

5 m. 

Na niektórych obiektach inżynieryjnych, przy których powstały drogi rowerowe 

zaobserwować można też drobne, aczkolwiek uciążliwe dla rowerzystów błędy 

projektowe lub wykonawcze. Należą do nich wysokie krawężniki, oznakowanie 

uniemożliwiające legalny wjazd na drogę rowerową (np. konieczność pokonania linii P-4 

„podwójna ciągła”, brak skrajni czy też niewłaściwe umiejscowienie słupków blokujących 

wjazd na drogę rowerową. 
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ZDJĘCIE 24. ZŁY SPOSÓB ZABEZPIECZENIA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW – UKŁAD SŁUPKÓW 

ZWIĘKSZA RYZYKO KOLIZJI. W POPRAWNYM ROZWIĄZANIU SŁUPEK POWINIEN STAĆ CENTRALNIE 

NA ŚRODKU TRASY, A KOLEJNE OK. 1,40 M – 1,50 M OD NIEGO. 

źródło: opracowanie własne 

9.3 Infrastruktura parkingowa 

W zakresie infrastruktury parkingowej zasadniczym problemem jest powszechnie 

stosowany model stojaków rowerowych, który uniemożliwia przypięcie ramy rowerów. 

Potocznie nazywane są one „wyrwikółkami”. O ile nie jest to większym problemem na 

terenach pozamiejskich, z dużym kapitałem zaufania społecznego, o tyle w miastach 

walnie zwiększa ryzyko kradzieży jednośladu. 

Brak oparcia roweru stwarza też ryzyko uszkodzeń mechanicznych na skutek 

przewrócenia się roweru, np. pod wpływem wiatru czy upadku sąsiedniego jednośladu. 

Równocześnie stojak typu „wyrwikółko” nie wyznacza przestrzeni parkingowej dla 

rowerów. Bardzo często zdarza się, iż w sytuacji, gdy nie ma do takiego stojaka 

przypiętych rowerów, kierowcy parkują samochody w sposób uniemożliwiający późniejsze 

przypięcie roweru. 
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Problem stojaków uniemożliwiających przypięcie ramy dotyczy nie tylko dawnych 

inwestycji, ale również niektórych nowych, np. przebudowy Rynku w Kórniku.  

Stosowanie stojaków uniemożliwiających przypięcie ramy więc należy jednoznacznie 

wykluczyć.  

 

ZDJĘCIE 25. STOJAKI ROWEROWE (TZW. WYRWIKÓŁKA) NA RYNKU W KÓRNIKU UNIEMOŻLIWIAJĄ 

PRZYPIĘCIE RAMY ROWERU, ANI OPARCIE ROWERU. 

źródło: opracowanie własne 

W ostatnich miesiącach zarządca infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

rozpoczęły program rozwoju systemu stojaków rowerowych przy stacjach i przystankach 

kolejowych. Działania inwestycyjne objęły również obszar Mikroregionu. Zastosowany 

model umożliwia przypięcie ramy roweru. Zastosowana dolna poprzeczka utrudnia 

kradzież w sytuacji, gdyby stojak został wyrwany z podłoża. Lokalizacja dolnej poprzeczki 

jednak budzi zastrzeżenia – jest ona umiejscowiona na wysokości, na której większość 

rowerów posiada korbowód, pedały i przerzutki. Niemniej, działanie PKP PLK SA ze 
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względu na swój zasięg i systemowy charakter zasługuje na uznanie. Docelowo należałoby 

uzupełnić stojaki rowerowe o stosowne wiaty. 

 

ZDJĘCIE 26. STACJA DOPIEWO, NOWE STOJAKI USTAWIONE PRZEZ SPÓŁKĘ PKP PLK SA, UMOŻLIWIAJĄ 

PRZYPIĘCIE RAMY ROWERU I OPARCIE POJAZDU, JEDNAK WSKAZANYM BYŁOBY, ABY DOLNA 

POPRZECZKA ZNAJDOWAŁA SIĘ WYŻEJ, TJ. NIE NA WYSOKOŚCI PEDAŁÓW I PRZERZUTEK. 

źródło: opracowanie własne 

9.4 Strefy uspokojonego ruchu 

Strefy uspokojonego ruchu są na obszarze Mikroregionu WPN coraz częściej spotykanym 

rozwiązaniem. Niestety, często nie są wykonane prawidłowo, przez co nie spełniają 

swojego zadania.  

Z punktu widzenia ruchu rowerowego największymi problemami w strefach 

uspokojonego ruchu są: 

• stosowanie progów podrzutowych, 

• brak kontrapasów lub kontraruchu na ulicach jednokierunkowych, 

• budowa dróg rowerowych, które ze względu na uspokojenie ruchu są zbyteczne, 
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• brak realnego uspokojenia ruchu. 

W strefach uspokojonego ruchu należy stosować progi spowalniające sinusoidalne lub 

trapezoidalne, o nawierzchni bitumicznej, betonowej lub kamiennej. Instalowanie progów 

podrzutowych jest bardzo niebezpieczne dla rowerzystów, w szczególności progów 

wykonanych z metalu lub plastiku. Najazd rowerem na próg podrzutowy grozi upadkiem, 

niezależnie od prędkości, z którą się on odbywa. Równocześnie dla ruchu 

samochodowego próg podrzutowy jest elementem wypaczającym ideę uspokajania 

ruchu: zmusza on do zwolnienia do prędkości ok. 5 – 10 km/h. Po takim manewrze 

kierowcy ponownie przyspieszają i gwałtownie hamują przed kolejnym progiem. 

Prawidłowym rozwiązaniem jest stosowanie progów spowalniających o takiej geometrii, 

która umożliwia płynną jazdę samochodem z prędkością obowiązującą w strefie. Kierowcy 

jadący zgodnie z przepisami nie muszą zwalniać, aby przejechać przez próg spowalniający. 

Osobnym problemem stosowania progów podrzutowych jest omijanie ich poprzez jazdę 

po sąsiednim chodniku, drodze rowerowej czy poboczu, chociażby jednym kołem. 

Zjawisko to jest powszechne na terenie Mikroregionu WPN. 

Strefy uspokojonego ruchu stanowią idealne warunki na rzecz realizacji na ulicach 

jednokierunkowych kontrapasów rowerowych (pasów rowerowych do jazdy pod prąd) 

lub dopuszczenia kontraruchu rowerowego (dopuszczenie jazdy rowerem pod prąd na 

ulicach jednokierunkowych, bez wyznaczania pasów ruchu). Rozwiązanie to jest tylko 

bardzo rzadko spotykane na terenie Mikroregionu WPN. 

Dużo częściej natomiast w strefach uspokojonego ruchu spotyka się drogi rowerowe, 

które zlokalizowane są przy dwukierunkowych ulicach. Zgodnie z przyjętymi zasadami 

segregacji ruchu rowerowego, są one zbyteczne. Dobrze zaprojektowane strefy 

uspokojonego ruchu powinny zapewniać bezpieczną jazdę rowerem po jedni, a wyjątkiem 

od tej reguły powinny być jedynie kontrapasy rowerowe. Pewnym wytłumaczeniem 

zaistniałej sytuacji może być fakt, iż wiele ulic w strefach uspokojonego ruchu posiada 

nieodpowiednią geometrię zachęcającą do jazdy z dużo wyższą prędkością, niż wynikająca 
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z oznakowania. W tym celu należy zwrócić uwagę na konieczność przeprojektowania 

wielu z istniejących stref uspokojonego ruchu. 

9.5 Infrastruktura turystyki rowerowej 

W zakresie infrastruktury turystyki rowerowej największym problemem jest brak 

hierarchizacji tras rowerowych. Na terenie Mikroregionu WPN istnieje wiele szlaków 

rowerowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Za szlakami rowerowymi nie idzie 

jednak stosowna jakość trasy. Szlaki są raczej oznakowaniem pomysłów na wycieczki, niż 

gwarancją dla użytkowników rowerów w zakresie przejezdności trasy każdymtypem 

rowerów. Brakuje też informacji o odsetku trasy biegnącym wydzielonym duktem czy 

drogami rowerowymi. Ponadto większość szlaków rowerowych jest trudna do pokonania 

zestawem złożonym z roweru oraz przyczepki dla dzieci. 

Równocześnie obserwuje się brak czytelnego układu znaków. Kolory szlaków powtarzają 

się na stosunkowo małym obszarze. Stosowane są stare symbole znaków rowerowych 

(znaki R-1, R-2, R-3) zamiast dużo bardziej czytelnych znaków typu R-4. Znaki wykonane są 

w skrajnie różnych technikach: od tabliczek z nadrukiem z folii odblaskowej po mało 

czytelnemalowanie na drzewach. Brakuje tabliczek kierunkowych na kluczowych 

elementach szlaków, jak i tablic z kompleksową informacją o produkcie turystycznym 

w postaci szlaków rowerowych w Mikroregionie. 

Szlaki rowerowe w Mikroregionie WPN powinny być zhierarchizowane, tak aby 

potencjalni turyści wiedzieli, jakim typom rowerów dedykowana jest trasa (np. wszystkim 

łącznie z przyczepkami dla dzieci, tylko rowerom górskim), jaki jest temat wiodący (np. 

zabytki, przyroda) oraz jakich usług dodatkowych na trasie mogą się spodziewać. Należy 

też uporządkować oznakowanie (postuluje się wprowadzenie numeracji szlaków zamiast 

oznakowania kolorami) oraz ujednolicić sposób wieszania znaków i tablic informacyjnych. 
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10. KONCEPCJA PRZEBIEGU DAT 

Koncepcję przebiegu DAT przedstawia poniższa rycina. Szczegółowy opis znajduje się 

w tabelach na końcu opracowania. 

 

RYCINA 46. PROPOZYCJA PRZEBIEGU DRÓG ALTERNATYWNEGO TRANSPORTU 

Źródło: opracowanie własne 

11. STANDARDY TECHNICZNE INFRASTRUKTURY DAT 

11.1 Rodzaje DAT i ich wymagania 

Istnieją bardzo zróżnicowane sposoby prowadzenia ruchu rowerowego, od wydzielonej 

infrastruktury rowerowej, po poruszanie się rowerzysty po jezdni na zasadach ogólnych. 
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Aby wybrać najlepszy sposób, należy uwzględnić szereg istotnych czynników, takich jak: 

obecność ruchu ciężkiego (takowy na poziomie wyższym niż 1% jednoznacznie wskazuje 

na wydzielona infrastrukturę), natężenie ruchu samochodowego, prędkości miarodajne 

(V85, czyli prędkość poniżej której porusza się 85 % pojazdów), szerokość jezdni, 

szerokość pasa drogowego. 

TABELA 87. SPOSÓB PROWADZENIA RUCHU ROWEROWEGO ZE WZGLĘDU NA NATĘŻENIE RUCHU 

SAMOCHODOWEGO I PRĘDKOŚCI MIARODAJNE 

 

Obrazująca to zjawisko powyższa tabela jest oczywiście uproszczeniem, gdyż nie 

uwzględnia wszystkich istotnych parametrów. Należy również wziąć pod uwagę między 

innymi szerokość pasa drogowego, występowanie ruchu ciężkiego itd. 

11.1.1 Wydzielona infrastruktura rowerowa 

a) Droga dla rowerów (DDR)  
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• definicja DDR: droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona 

odpowiednimi znakami drogowymi i oddzielona od innych dróg lub jezdni tej 

samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (art. 2 ust.1, pkt. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym); 

• z przepisu § 47 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wynika, że minimalna szerokość: 

o jednokierunkowej drogi rowerowej wynosi 1,5 m, 

o dwukierunkowej drogi rowerowej wynosi 2,0 m. 

• cztery warianty oznakowania: 

o brak linii (A) – dopuszczalny jedynie w sekcjach prostych mało 

uczęszczanych tras. Niezalecany. 

o linie krawędziowe (B) – zalecana na drogach nieoświetlonych oraz na 

łukach 

o linia osiowa (C) – zalecany zwłaszcza gdy oczekiwany jest ruch 

dwukierunkowy lub stosunkowo duży udział ruchu pieszego 

o linie krawędziowe i linia osiowa (D) – zalecane znakowanie na głównych 

szlakach. Linie krawędziowe pomagają na łukach, a linia osiowa podkreśla 

pieszym, że nie mają do czynienia z chodnikiem, ale z drogą dla rowerów, 

na której mogą znajdować się dużo szybsze od nich pojazdy. Ułatwia 

mijanie się rowerów. 
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SCHEMAT 1. WARIANTY OZNAKOWANIA DDR 

 

A 

niezalecane, poza oświetlonymi DDR 

w mieście 

B 

zalecane na DDR zawierających luki 

C 

zalecane tam, gdzie może istnieć 

ruch pieszy (dopuszczony de facto, 

np. w przypadku braku chodnika) 

D 

najlepszy wariant, obowiązkowy dla 

najważniejszych tras 
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Włączanie i wyłączanie się do ruchu: 

o wlot do skrzyżowania - DDR zakończyć można jak wlot do skrzyżowania. 

Niezbędne parametry przedstawia schemat poniżej. Warto zwrócić uwagę, 

iż ze względu na trasę rowerzysty (nieprostopadła do krawędzi) niebezpieczne 

są jakiekolwiek uskoki, szczególnie niedopuszczalne są uskoki powyżej 0,5 cm. 

Zwrócić uwagę należy również na odwodnienie: woda nie powinna zalęgać 

na drodze ogólnej, ani na DDR. Wpusty uliczne bezwzględnie muszą mieć 

użebrowanie poprzeczne do osi DDR, zlokalizowane poza DDR lub w samej 

krawędzi DDR. 

 

SCHEMAT 2. WLOT DDR DO SKRZYŻOWANIA 

o rozszerzanie na łukach - DDR bezwzględnie nie powinny być zawężane 

na łukach. Wręcz przeciwnie, zaleca się ich rozszerzenia w kierunku do 

wewnątrz o około 60 cm, przy czym ich łuk powinien być nie mniejszy niż 15 m. 
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SCHEMAT 3. ROZSZERZANIE DDR NA ŁUKACH 

o wjazd na DDR na skrzyżowaniu typu „T” - W przypadku gdy DDR biegnie 

równolegle do ulicy, na której występuje skrzyżowanie typu « T » należy 

pamiętać, by rowerzyści mieli możliwość opuszczenia DDR i wjechania na DDR. 

Warto zwrócić uwagę na różnice w porównaniu ze schematem 9 (rowerzysta 

odbywa skręt na DDR, jezdnia jedzie prosto). 

 

SCHEMAT 4. WJAZD NA DDR NA SKRZYŻOWANIU T 
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o początek i koniec DDR - Poza obszarem zabudowanym zaleca się 

dwukierunkowe DDR. Trasy prowadzą przez mniejsze lub większe 

miejscowości, gdzie ruch będzie prowadzony jednokierunkowo z prawej 

strony, czy to na CPR (ciągach pieszo-rowerowych), na pasach rowerowych, czy 

na zasadach ogólnych. Ważne, by umożliwić rowerzyście bezpieczne dostanie 

się na odpowiednią stronę drogi, aby z infrastruktury jednokierunkowej dostać 

się na dwukierunkową. Niedopuszczalne jest, by dwukierunkowa DDR 

pojawiała się „nagle”,  bez możliwości bezpiecznego dostania się na nią części 

rowerzystów. Mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. Gdy DDR znajduje sie 

z lewej strony, opuszczając miejscowość, najlepsze jest rozwiązanie ze 

schematu 12, a w przypadku prawej strony, należy przyjąć infrastrukturę 

podobną do schematu 13. 

 

SCHEMAT 5. POCZĄTEK I KONIEC DDR 

inna możliwość: 

 

SCHEMAT 6. POCZĄTEK I KONIEC DDR – WARIANT DRUGI 
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o początek/koniec z wyspą lub detekcją - Analogiczna sytuacja do wyżej 

opisanej może mieć miejsce poza miastem, gdy rowerzyści muszą bezpiecznie 

się znaleźć na DDR (lub ją opuścić). Schemat 14 jest odpowiednikiem 

schematu 12. W przypadku dużego natężenia ruchu samochodowego lub 

innych uwarunkowań (słaba widoczność względem prędkości miarodajnych) 

warto rozważyć wariant z sygnalizacja świetlną, co ilustruje schemat 15. 

Odpowiednikiem schematu 13 w warunkach pozamiejskich jest zaś 

schemat 16. 

 

SCHEMAT 7. POCZĄTEK/KONIEC DDR Z WYSPĄ (1) 

 

 

SCHEMAT 8. POCZĄTEK/KONIEC DDR Z DETEKCJĄ 

 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|287 

 

 

SCHEMAT 9. POCZĄTEK/KONIEC DDR Z WYSPĄ (2) 

o skrzyżowanie DDR z drogą, poza miastem - Przy natężeniu ruchu samochodowego 

poniżej 500 pojazdów na dobę160 można zaplanować skrzyżowanie w poziomie 

DDR i drogi ogólnej, co ilustruje schemat 17. Ważne, by osiągnąć efekt obniżenia 

prędkości miarodajnej do 70 km/h. Przy wyższych natężeniach ruchu zaleca się 

skrzyżowanie dwupoziomowe (tunel lub kładkę). 

 

SCHEMAT 10. SKRZYŻOWANIE DDR Z DROGĄ, POZA MIASTEM 

o uniemożliwienie wjeżdżania samochodów na DDR - Gdy DDR kończy się na 

skrzyżowaniu z drogą z ruchem ogólnym, warto uniemożliwić wjazd samochodom 

przy pomocy słupków. Należy jednak szczególnie dbać o rozstaw słupków, 

                                                        
160 Jako wartość uznaje sie 5000 samochodów na dobę. Ilość  zależy nie tylko od natężenia dobowego ruchu 
samochodowego, ale również natężenia szczytowego, natężenia ruchu ciężkiego, natężenia ruchu pieszo 
rowerowego, prędkości miarodajnych samochodów, oraz widoczności. 
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by rowerzysta dysponował odpowiednią szerokością – tak, aby bezpiecznie 

przejechać pomiędzy słupkami, co ilustrują schematy 18 i 19. 

 

SCHEMAT 11. UNIEMOŻLIWIANIE WJEŻDŻANIA SAMOCHODÓW NA DDR - SPOSÓB NIEZALECANY 

sposób zalecany: 
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SCHEMAT 12. UNIEMOŻLIWIANIE WJEŻDŻANIA SAMOCHODÓW NA DDR - SPOSÓB ZALECANY 

b)  Pasy rowerowe 

Pasem ruchu dla rowerów określa się: „część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów 

w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi”.  Minimalna 

szerokość pasa rowerowego wynosi 1,50 m. Polskie przepisy nie określają maksymalnej 

szerokości pasa rowerowego, jednak ze względu na ryzyko parkowania pojazdów nie 

zaleca się stosowania pasów szerszych niż 1,80 m. 

Obecność pasa podkreślona jest znakiem poziomym F19 oraz odpowiednimi znakami 

poziomymi, m.in. P23 (logotyp przedstawiający rower). 

Należy podkreślić, że zgodnie z prawem, pasy rowerowe są zawsze jednokierunkowe. 

c) Kontraruch 

Jak wspomniano we wprowadzeniu, najlepsze metodologie zalecają, by minimalizować 

współczynnik wydłużenia trasy dla rowerzysty. 
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Na wielu ulicach zorganizowano ruch w sposób jednostronny, by zwiększyć tym samym 

liczbę miejsc parkingowych dla samochodów. W przeciwieństwie do kierowcy auta, 

rowerzysta nie pojedzie na około, gdy spotka ulice jednokierunkową, tylko będzie jechał – 

a w najlepszym razie prowadził – rower chodnikiem. Dlatego w przypadku każdej ulicy 

jednokierunkowej warto rozważyć wprowadzenie kontraruchu. Kontraruch jest spotykany 

od parunastu lat w całej Polsce i stał się bardzo powszechny w takich miastach jak Gdańsk 

lub Radom. Przykładowa organizacja ruchu na schemacie poniżej. 

 

SCHEMAT 13. KONTRARUCH W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO 

 

d) Śluzy rowerowe 

Najtrudniejszym manewrem wykonywanym na jezdni dla rowerzysty jest skręt w lewo. Na 

skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną warto pomóc rowerzystom, 

wyposażając skrzyżowanie w śluzę rowerową, czyli wydzieloną przestrzeń przed tarczą 

skrzyżowania, na której rowerzysta może się ustawić podczas czerwonego  światła, by 
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następnie łatwiej mu było skręcić w lewo. Śluza pozwala również na bezpieczne ruszenie 

w pozostałych kierunkach. Śluza powinna mieć minimalne 5 m, gdyż w przeciwnym 

wypadku istnieje ryzyko, iż rowerzysta nie zostanie zauważony przez kierowcę pojazdu 

wielkogabarytowego. 

 

 

SCHEMAT 14. ŚLUZY ROWEROWE 

Dla przypomnienia, na schemacie 22 przedstawiono pole widzenia kierowcy pojazdu 

wielkogabarytowego. 
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SCHEMAT 15. POLE WIDZENIA KIEROWCY POJAZDU WIELKOGABARYTOWEGO 

 

Legenda: 

A – widok  bezpośredni 

B – poza zasięgiem wzroku kierowcy do pewnej wysokości 

C – widoczność w lusterku 

D – całkowicie poza zasięgiem wzroku kierowcy 

E – widoczne w lusterku o skrzywionej nawierzchni (o ile jest ono obecne) 
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e) Ciąg pieszo-rowerowy (CPR) 

Ciąg pieszo-rowerowy to wspólna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. W zależności 

od dostępnej szerokości oraz oczekiwanego maksymalnego natężenia ruchu rowerowego 

i pieszego dopuszcza się stosowanie tego rodzaju infrastruktury. W przypadku niniejszej 

koncepcji stosowanie tej infrastruktury traktować należy jako substandard, dopuszczalny 

jednie w przypadku np. przewężeń, wynikających z obiektów inżynieryjnych 

lub szczególnych przeszkód. Absolutnie nie jest to docelowe rozwiązanie dla promowania 

ruchu pieszego i rowerowego. 

W przypadku, gdy CPR dochodzi do skrzyżowania, bezwzględnie należy wzdłuż przejścia 

dla pieszych stworzyć przejazd rowerowy. 

W polskich przepisach istnieje pewien problem definicyjny z określeniem minimalnej 

szerokości dwukierunkowego ciągu rowerowego. Stosownie do § 47 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, 

poz. 430) szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż: 

1) 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa, 

2) 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa, 

3) 2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi. 

Przytoczone powyżej rozporządzenie nie wskazuje natomiast expressis verbis minimalnej 

szerokości dwukierunkowych ciągów pieszo-rowerowych. Wykładnia § 47 tego aktu 

prawnego prowadzi jednakże do wniosku, że szerokość tego rodzaju ciągów wynosić 

powinna nie mniej niż 3,0 m. Wykładnia wynika z okoliczności, że w § 47 ust. 1 pkt 1-3 

rozporządzenia prawodawca stopniuje szerokość ciągów służących ruchowi rowerowemu, 

przewidując wyższe wymagania dla dróg dwukierunkowych w porównaniu 

z jednokierunkowymi oraz dla dróg pieszo-rowerowych w porównaniu z drogami tylko dla 

rowerów. W każdym przypadku wymagania te wiążą się przy tym z podwyższeniem 

minimalnej szerokości drogi o 0,5 m. Podkreślić należy przy tym, iż gdyby intencją 
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prawodawcy było ustalenie, iż dwukierunkowa droga pieszo-rowerowa może mieć 

szerokość 2,50 m, to w § 47 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia nie zostałoby użyte słowo 

„jednokierunkowej” (źródło: opinia Stowarzyszenia „Sekcja Rowerzystów Miejskich” 

w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2007 r.). 

Należy jednak pamiętać, że w praktyce szerokość CPR szersza niż 2,5 m potrzebna jest na 

obszarach miejskich, natomiast poza miastem teoretycznie 2,0 m szeroki CPR by 

wystarczył. Kluczowym kryterium pozostaje więc natężenie ruchu pieszego. 

11.1.2 Poruszanie się roweru na zasadach ogólnych 

W przypadku niskiego natężenia ruchu (<1000 samochodów na dobę) i niskich prędkości 

miarodajnych (<50km/h) zalecanym rozwiązaniem jest dopuszczenie ruchu rowerowego 

na zasadach ogólnych, tj. na jezdni. By zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeństwo, 

zaleca się odpowiednie uspokojenie ruchu, w formie odpowiednio: stref tempo 30, stref 

zamieszkania lub stref pozbawionych ruchu samochodowego, za wyjątkiem rowerów. 

TABELA 88. PRZYKŁAD FRANCUSKICH ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH USPOKOJENIA RUCHU 

 

a)  Strefy tempo 30 (T30) 

Strefa tempo 30 to strefa, gdzie prędkość ograniczona jest do 30 km/h (znak B43). Dzięki 

temu otrzymujemy kompromis pomiędzy funkcją korytarza transportowego a innymi 

funkcjami (patrz: francuski schemat Certu). Prędkości miarodajne obniżane są do 30km/h 

dzięki odpowiedniej infrastrukturze, takiej jak progi zwalniające (pokazane na schemacie 

poniżej), małe ronda, śluzy, skrzyżowania równorzędne, wyniesione skrzyżowania, 
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wymuszenie esowania poprzez odpowiednie zarządzanie parkowaniem (patrz: schemat 

poniżej) itd. 

W przypadku głównych tras rowerowych, unikać należy skrzyżowań równorzędnych, 

a preferować inne metody uspokajania ruchu, np. małe ronda. 

 

SCHEMAT 16. PROGI SPOWALNIAJĄCE 

Innym rozwiązaniem jest esowanie toru jazdy poprzez naprzemienne miejsca parkingowe. 

 

SCHEMAT 17. ESOWANIE TORU JAZDY 

b) Strefa zamieszkania D40 

Znak D-40 "strefa zamieszkania" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy 

zamieszkania.  Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy. W oznaczonym 

obszarze, często wokół blokowisk i osiedli, obowiązują szczególne zasady ruchu 
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drogowego, tj. pierwszeństwo pieszych i rowerzystów przed pojazdami, ograniczenie 

prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych. 

W przypadku głównych tras rowerowych, unikać należy prowadzenia jej przez strefy 

zamieszkania, zwłaszcza jeżeli występuje tam wysokie natężenie ruchu pieszego. 

c) Buspasy 

Najlepsze praktyki zachodnie pokazują, że można z powodzeniem dopuszczać ruch 

rowerowy na buspasy (podobnie jak ruch taksówkowy). 

W przypadku krótkich odcinków, pas może być normalnej szerokości, rzędu 3 do 3,5 m. 

Szerokość taka jest również dopuszczalna gdy ruch autobusowy lub rowerowy ma niskie 

natężenie. W przeciwnym przypadku potrzebny jest pas szerszy, przy czym musi on mieć 

przynajmniej szerokość  4,5 metra. Niedopuszczalne są szerokości w zakresie 3,5 do 4,5 

metra: szerokość taka nie pozwala bezpiecznie wyprzedzić rowerzysty, lecz stwarza 

kierowcy wrażenie, ze mógłby takiego manewru próbować dokonać. Warto  odpowiednio 

przeszkolić kierowców autobusów, by zwracali uwagę na poprawne wyprzedzanie 

rowerzystów. 
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Strefa śmierci 3,5 do 4,5  

 

SCHEMAT 18. ZALECANA I NIEZALECANA SZEROKOŚĆ BUSPASA 

W sytuacji gdy nie można wytyczyć infrastruktury dedykowanej cyklistom, a należy 

wytyczyć buspas, ruch rowerowy musi być dopuszczony na buspasie. W przeciwnej 

sytuacji rowerzysta musiałby jechać drugim od prawej strony pasem, co jest bardzo 

niewygodne i niebezpieczne: rowerzysta byłby mijany równocześnie przez autobusy 

ze swojej prawej i pozostałe pojazdy ze swojej lewej. 

Należy rozróżnić dwie sytuacje w zależności od dostępnego miejsca. Gdy jest to możliwe 

buspas powinien mieć szerokość minimum 4,50m. Wtedy taksówka lub autobus może 

bezpiecznie wyprzedzić rowerzystę. Na krótkich odcinkach (długość zależna od natężenia 

ruchu autobusowego) możliwe jest wytyczenie wąskiego buspasa, np. szerokości 3,50m 

lub 3m. 

Reasumując: bezwzględnie należy unikać buspasów o szerokości pomiędzy 3,5 a 4,5m. 

Kierowca autobusu, jadąc za rowerzysta, ma wrażenie, ze może sobie pozwolić 

na manewr wyprzedzania podczas kiedy w rzeczywistości nie może tego uczynić 

bezpiecznie, zachowując przewidziana ustawowo odległość 1m 
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d) Prowadzenie ruchu na poziomie przystanków autobusowych 

 

 

SCHEMAT 19. PROWADZENIE RUCHU ROWEROWEGO NA POZIOMIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH 

 

e) Prowadzenie przez ronda 

Ronda dzielimy na małe (średnica < 15 metrów) oraz pozostałe. 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|299 

W przypadku małego ronda ruch rowerowy należy bezwzględnie poprowadzić przez 

rondo. Prowadzenie wydzielonej drogi dla rowerów wokół małego ronda powoduje dużą 

ilość potencjalnych konfliktów i punktów kolizyjnych. 

Zwróćmy uwagę na sposób korzystania z małego ronda przez rowerzystę zilustrowaną na 

poniższym schemacie: jedzie on w sposób bezpieczny, nie pozwalający kierującemu 

samochodem na próbę wyprzedzania go. 

 

SCHEMAT 20. OCZEKIWANA TRAJEKTORIA ROWERZYSTY PO MAŁYM RONDZIE 
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Oczywiście, by rowerzysta w taki sposób skorzystał z ronda, należy wcześniej rowerzystę 

„sprowadzić” na jezdnię, o ile występuje infrastruktura rowerowa w postaci pasów, CPR 

lub DDR. Sposób włączania rowerzysty do ruchu ilustruje schemat poniżej. 

 

 

SCHEMAT 21. WPROWADZENIE RUCHU ROWEROWEGO NA JEZDNIĘ PRZED RONDEM 
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W przypadku dużych rond, ruch rowerowy można poprowadzić wokół ronda na 

wydzielonej DDR. Taki sposób organizacji ruchu pozwala  rowerzyście podążającemu 

w lewo na krótszą drogę. 

 

SCHEMAT 22. PROWADZENIE RUCHU ROWEROWEGO PRZEZ DUŻE RONDO 

f) Zwężenia 

W przypadku zwężenia, w zależności od prędkości i dostępnej szerokości, ruch rowerowy 

należy połączyć z ruchem pieszym (CPR) lub wprowadzić na jezdnie. 

Na jezdnię sprowadzamy ruch rowerowy jeżeli szerokość chodnika nie pozwala na CPR, 

gdy natężenie ruchu pieszego na to nie pozwala lub gdy prędkości rowerzystów są 

wysokie (np. dlatego, że rowerzyści jadą z górki). 
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To, kiedy można łączyć ruch pieszy z rowerowym, ilustruje schemat 30 (przy założeniu, że 

rowerzyści nie jadą z górki). 

 

 

SCHEMAT 23. WARUNKI DOPUSZCZENIA ŁĄCZENIA RUCHU PIESZEGO Z ROWEROWYM 

 

W przypadku wystąpienia istotnego nachylenia, możliwe rozwiązanie ilustruje poniższy 

schemat : 
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SCHEMAT 24. PROWADZENIE RUCHU ROWEROWEGO NA PRZEWĘŻENIU, W PRZYPADKU ISTOTNEGO 

NACHYLENIA 

11.2 Rodzaje nawierzchni DAT 

O ile na DDR  nie występuje ruch samochodowy (np. serwisowy itd.) to powinna się ona 

składać konstrukcyjnie z dwóch warstw: 

1/ ścieralna (nawierzchnia) z betonu asfaltowego (lub mastyksu grysowego) o grubości 

min. 4cm, rozkładana mechanicznie na podbudowę. 

2/ podbudowa min 15 cm, z kruszywa naturalnego, dogęszczana mechanicznie, 

stabilizowana chudym betonem. 

W przeciwnym wypadku DDR należy zbudować zgodnie z zaleceniami dla ruchu 

samochodowego. 

Dodatkowo przy realizacji DAT należy zwrócić uwagę na wjazdy na pola, które powinny 

mieć konstrukcję jak normalna droga. Dodatkowo zalecane jest wydzielenie, 

okrawężnikowanie takich miejsc. 
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11.3 Oznakowanie DAT 

Polskie przepisy nie przewidują osobnego oznaczenia kierunkowego dla tras rowerowych, 

niż oznakowanie szlaków turystycznych. W niniejszej koncepcji sugeruje się więc 

wykorzystanie oznakowania turystycznego do oznakowania kluczowych odcinków DAT. 

Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie dróg publicznych określa Rozporządzenie 

Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn.zm.).  

Dokument ten przechodził liczne nowelizacje. Przedostatnia z nich (stan prawny w dniu 30 

czerwca 2014 r.) miała miejsce w sierpniu 2013 r. i dotyczyła zmian w oznakowaniu 

szlaków turystycznych. Nowelizacja nastąpiła na mocy rozporządzenie Ministrów 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 

lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 

2013 nr 0 poz. 890). 

Najważniejszymi zmianami są: 

• zmiana znaczenia istniejących znaków R-1, R-1a, R-1b i R-3: służą one do 

oznaczania szlaków rowerowych o znaczeniu lokalnym (wcześniej służyły 

do oznaczania szlaków rowerowych krajowych), 

• likwidacja znaków R-2 i R-2a oznaczających „międzynarodowe trasy 

rowerowe” , 

• wprowadzenie do użytku znaków R-4, R-4a, R-4b, R-4c, R-4d, R-4e, 

• wprowadzenie do użytku tabliczek określających utrudnienia na szlaku lub 

odległości do miejsc zmiany kierunku szlaku, w przypadku lokalizacji 

znaków kierunkowych. 

• wprowadzenie możliwości stosowania znaków R-4, R-4a, R-4b, R-4c, R-4d, 

R-4e (wraz ze stosownymi tabliczkami) również jako znaków poziomych (tj. 

malowanych na jezdni). 
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Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 

lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 891) określono 

szczegółowe wymagania odnośnie znaków szlaków rowerowych, zarówno nowo 

wprowadzonych (tj. R-4 do R-4e) oraz istniejących (R-1, R-1a, R-1b, R-3). 

Szczegółowe warunki stosowania znaków określone ww. rozporządzeniami zostały 

przytoczone poniżej. 



RYCINA 47. ZNAK R-4 

RYCINA 48. ZNAK R-4A 

 

Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje 

rodzaj szlaku rowerowego: 

• w miejscu sygnatury z numerem (tu kwadrat 

z napisem „12”) można umieszczać numer 

na barwnym oznaczeniu, barwne oznaczenie 

szlaku lub symbol szlaku; 

• dopuszcza się umieszczanie pod znakiem 

tabliczek informacyjnych o ewentualnych 

utrudnieniach na szlaku; 

• lico z folii odblaskowej typu 2, 

• wymiary tabliczki znaku: 200 mm x 200 mm.

 

 

R-4a „informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku 

rowerowego”: 

• na znaku R-4a umieszcza się graficzną 

przebiegu szlaku rowerowego w

rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg 

szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą 

zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego 

kierunek; 

• znak R-4a umieszcza się pod innymi znakami 

kategorii R w odległości od 5 m do 100 m przed 

połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, 

na którym szlak zmienia kierunek; 

• lico z folii odblaskowej typu 2, 

• wymiary tabliczki znaku: 200 mm x 200 mm

 

4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje 

w miejscu sygnatury z numerem (tu kwadrat 

„12”) można umieszczać numer 

barwnym oznaczeniu, barwne oznaczenie 

dopuszcza się umieszczanie pod znakiem 

tabliczek informacyjnych o ewentualnych 

wymiary tabliczki znaku: 200 mm x 200 mm. 

4a „informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku 

4a umieszcza się graficzną ilustrację 

przebiegu szlaku rowerowego w schemacie 

rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg 

szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą 

zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego 

4a umieszcza się pod innymi znakami 

odległości od 5 m do 100 m przed 

połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, 

wymiary tabliczki znaku: 200 mm x 200 mm 



RYCINA 49. ZNAK R-4B 

 

R-4b „zmiana kierunku szlaku rowerowego”: 

• na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się 

symbol, numer lub barwne oznaczenie 

charakteryzujące szlak rowerowy; 

• umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka 

informuje o utrudnieniu występującym na szlaku 

rowerowym; 

• znak R-4b umieszcza się w odległości od 5 m do 

15 m przed połączeniem dróg lub szlaków 

rowerowych, na którym szlak zmienia kierunek;

• pod znakiem R-4b można umieszczać tabliczkę 

podającą odległość do połączenia dróg lub 

szlaków rowerowych, na którym szlak wskazany 

na znaku R-4b zmienia kierunek;  

• lico z folii odblaskowej typu 2, 

• wymiary tabliczki znaku: 200 mm wysokości i

mm szerokości (w najszerszym punkcie 

w grocie). 

 

 

laku rowerowego”:  

4b w dolnej jego części umieszcza się 

symbol, numer lub barwne oznaczenie 

4b tabliczka 

informuje o utrudnieniu występującym na szlaku 

się w odległości od 5 m do 

15 m przed połączeniem dróg lub szlaków 

rowerowych, na którym szlak zmienia kierunek; 

4b można umieszczać tabliczkę 

podającą odległość do połączenia dróg lub 

szlaków rowerowych, na którym szlak wskazany 

wymiary tabliczki znaku: 200 mm wysokości i 300 

mm szerokości (w najszerszym punkcie – 



RYCINA 50. ZNAK R-4C 

RYCINA 51. ZNAK R-4D 

 

R-4c „drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego”:

• na znaku R-4c w dolnej lewej jego części 

umieszcza się symbol, numer lub barwne 

oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy;

• znak R-4c umieszcza się na szlaku rowerowym 

przed połączeniami dróg lub szlaków 

rowerowych, na których istnieje potrzeba 

wskazania kierunku i odległości do określonej 

miejscowości lub miejsca na szlaku albo poza 

nim; 

• lico z folii odblaskowej typu 2, 

• wymiary tabliczki znaku: wysokość 200 mm, 

szerokość zależna od długości napisów

 

R-4d „drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie 

strzały podający odległość”: 

• na znaku R-4d w dolnej lewej jego części 

umieszcza się symbol, numer lub barwne 

oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy;

• znak R-4d umieszcza się na szlaku rowerowym 

przed połączeniami dróg lub szlaków 

rowerowych, na których istnieje potrzeba 

wskazania kierunku i odległości do określonej 

miejscowości lub miejsca na szlaku albo poza 

nim, 

• lico z folii odblaskowej typu 2, 

• wymiary tabliczki znaku: wysokość 200 mm, 

szerokość zależna od długości napisów

 

 

4c „drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego”: 

4c w dolnej lewej jego części 

umieszcza się symbol, numer lub barwne 

oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy; 

4c umieszcza się na szlaku rowerowym 

przed połączeniami dróg lub szlaków 

rowerowych, na których istnieje potrzeba 

unku i odległości do określonej 

miejscowości lub miejsca na szlaku albo poza 

wymiary tabliczki znaku: wysokość 200 mm, 

szerokość zależna od długości napisów 

skaz szlaku rowerowego w kształcie 

4d w dolnej lewej jego części 

umieszcza się symbol, numer lub barwne 

oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy; 

4d umieszcza się na szlaku rowerowym 

lub szlaków 

rowerowych, na których istnieje potrzeba 

wskazania kierunku i odległości do określonej 

miejscowości lub miejsca na szlaku albo poza 

wymiary tabliczki znaku: wysokość 200 mm, 

napisów 



RYCINA 52. ZNAK R-4E 

 

 

R-4e „tablica przeddrogowskazowa szlaku 

rowerowego”: 

• znak R-4e umieszcza się na szlaku rowerowym 

w odległości od 100 m do 200 m przed 

połączeniem dróg lub szlaków rowerowych;

• na znaku R-4e w przy kierunkach umieszcza się 

jeśli biegną tamtędy szlaki rowerowe 

znaku R-4 zawierające w dolnej części stosowne 

symbole, numery lub barwne oznaczenie 

charakteryzujące szlak rowerowy, można 

oznaczać pozostałe kierunki, jeśli nie biegną 

tamtędy szlaki rowerowe; 

• lico z folii odblaskowej typu 2, 

• całkowity wymiar tablicy znaku nie jest 

zdefiniowany, jedynie wymiary poszczególnych 

elementów (symbole szlaków 200 x 200 mm; 

wysokość czcionki kierunków 72 mm; wysokość 

symbolu skrzyżowania 444 mm). 

 

szcza się na szlaku rowerowym 

odległości od 100 m do 200 m przed 

połączeniem dróg lub szlaków rowerowych; 

kierunkach umieszcza się – 

jeśli biegną tamtędy szlaki rowerowe – sygnatury 

4 zawierające w dolnej części stosowne 

symbole, numery lub barwne oznaczenie 

charakteryzujące szlak rowerowy, można 

oznaczać pozostałe kierunki, jeśli nie biegną 

całkowity wymiar tablicy znaku nie jest 

zdefiniowany, jedynie wymiary poszczególnych 

elementów (symbole szlaków 200 x 200 mm; 

wysokość czcionki kierunków 72 mm; wysokość 
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RYCINA 53. TABLICZKA O 

UTRUDNIENIACH – STROMY ZJAZD 

Tabliczka informująca o stromym zjeździe: 

• niebezpieczny stromy zjazd wraz z napisem 

podającym rzeczywistą wartość nachylenia 

zjazdu z dokładnością do 1%; 

• tabliczkę pod znakiem R-4 informującą 

o zjeździe na szlaku rowerowym umieszcza się 

w przypadku, gdy wartość nachylenia jest 

większa niż 3%; 

• wymiary tabliczki: 120 mm wysokości i 200 

mm szerkokości. 

 

 

RYCINA 54. TABLICZKA O 

UTRUDNIENIACH – STROMY PODJAZD 

Tabliczka informująca o stromym podjeździe: 

• niebezpieczny stromy zjazd wraz z napisem 

podającym rzeczywistą wartość nachylenia 

podjazdu z dokładnością do 1%; 

• tabliczkę pod znakiem R-4 informującą 

o zjeździe na szlaku rowerowym umieszcza się 

w przypadku, gdy wartość nachylenia jest 

większa niż 3%; 

• wymiary tabliczki: 120 mm wysokości i 200 

mm szerokości. 

 

 

RYCINA 55. TABLICZKA O 

UTRUDNIENIACH DLA SZLAKU Z JEGO 

Tabliczka informująca o przewężeniu na szlaku: 

• stosuje się, gdy szerokość szlaku ulega 

przewężeniu poniżej 1,5 m, jeśli biegnie on 

drogą rowerową jednokierunkową, lub poniżej 

2,0 m, gdy biegnie on drogą rowerową 
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ZAWĘŻENIEM dwukierunkową, 

• można stosować ją również, gdy szlak biegnie 

poza terenami dróg publicznych; 

• wymiary tabliczki: 120 mm wysokości i 200 

mm szerokości. 

 

RYCINA 56. TABLICZKA O 

UTRUDNIENIACH – NIERÓWNOŚCI 

Tabliczka informująca o nierównej nawierzchni: 

• stosuje się, gdy szlak rowerowy przechodzi 

przez tereny o nawierzchni mogącej utrudnić 

jazdę rowerami ciągnącymi przyczepki, 

wyposażonymi w sakwy bagażowe lub 

rowerami trekkingowymi, 

• wymiary tabliczki: 120 mm wysokości i 200 

mm szerokości. 

 

 

RYCINA 57. TABLICZKA O 

INFORMUJĄCA O ODLEGŁOŚCI DO 

POŁĄCZENIA DRÓG LUB SZLAKÓW 

ROWEROWYCH, NA KTÓRYCH DANY 

SZLAK ZMIENIA KIERUNEK 

Tabliczka informująca o odległości do wskazanej na 

znaku zmiany kierunku szlaku itp.: 

• stosuje się pod znakiem R-4b, gdy wskazywana 

przez niego zmiana kierunku następuje 

w odległości dalszej niż 15 m, 

• wymiary tabliczki: 120 mm wysokości i 200 

mm szerokości. 

 

Tabliczki zawierającej symbole wskazujące na rodzaj utrudnienia nie stosuje się, jeżeli 

na danym odcinku drogi, na którym występuje utrudnienie, zostały już umieszczone 

odpowiednie znaki ostrzegawcze (np. A-11 „nierówna droga”, A-12 „zawężenie jezdni 

obustronne”, A-22 „niebezpieczny zjazd”, A-23 „stromy podjazd”). Tabliczka posiada tło 
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barwy pomarańczowej z czarną ramką tarczy tabliczki i symbolem lub napisem barwy 

czarnej.  

Lico tabliczki powinno być wykonane z foli odblaskowej tego samego typu co folia 

odblaskowa na licu znaku R-4, tj. z folii typu 2. 

W przypadku znaków drogowskazowych dla rowerzystów umieszczonych na drogach 

publicznych dopuszcza się wykorzystanie konstrukcji wsporczych istniejących znaków, pod 

warunkiem że nie spowoduje to błędnego odczytywania istniejących znaków drogowych. 

Nie należy umieszczać tych znaków pod znakami określającymi pierwszeństwo na 

skrzyżowaniu oraz pod znakami kategorii zakazu i nakazu, z wyjątkiem znaków C-13 oraz 

C-13/C-16. 

Znaki R-4, R-4a i R-4b mogą być stosowane na szlakach rowerowych w oznakowaniu 

poziomym jako powtórzenie zastosowanych znaków pionowych. Dopuszcza się 

stosowanie znaków R-4, R-4a i R-4b wyłącznie w oznakowaniu poziomym (tj. bez 

konieczności umieszczania znaków pionowych). 

Wymiary znaków R-4, R-4a i R-4b w oznakowaniu poziomym wynoszą 250% wymiarów 

tabliczek. Dopuszcza się, aby wysokość znaku poziomego szlaku rowerowego, mierzona 

wzdłuż osi jezdni, wynosiła od 250% do 500% (tj. dopuszcza się zmianę skali znaku – jego 

wydłużenie – aby był bardziej czytelny z perspektywy rowerzystów).  

W przypadku gdy szlak rowerowy biegnie drogą publiczną, znaki R-4, R-4a i R-4b 

w oznakowaniu poziomym umieszcza się tak, aby oś symetrii znaku znajdowała się 0,5 m 

od prawej krawędzi jezdni. 

Należy nadmienić, że poza obszarami dróg publicznych zarządca danego terenu 

(np. zarządca lasów) ma prawo używać dowolnego oznakowania szlaków rowerowych. Ze 

względu na spójność systemu turystycznych szlaków zaleca się stosowanie znaków 

przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. 
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Istotnym problemem jest fakt, że powyższe rozporządzenia, ani żadne inne akty prawne 

nie definiują zasad prowadzenia numeracji szlaków rowerowych lub zasad oznaczania ich 

kolorami czy innymi symbolami. Decyzja pozostaje w gestii instytucji występującej o 

oznakowanie szlaków rowerowych. Niemniej pojawiają się sugestie, że system numeracji 

powinien docelowo wyglądać w następujący sposób: 

• liczby 1 – 15 szlaki o znaczeniu międzynarodowym (odpowiedniki EuroVelo, 

która to nazwa stanowi znak towarowy Europejskiej Federacji Cyklistów 

i bez spełnienia określonych kryteriów nie może być wykorzystywana) 

czy Euro Route, 

• liczby 16 – 99 szlaki o znaczeniu krajowym, 

• liczby 100 – 999 szlaki o znaczeniu regionalnym lub lokalnym. 

W związku z brakiem stosownego przepisu lub przykładów najlepszej praktyki odnośnie 

zasad przydzielania oznakowania szlaków rowerowych, zaleca się oznaczanie ich 

unikalnym piktogramem (np. identyfikacją wizualną projektu) lub lokalną nazwą (np. 

„Trasa WPN”, „Trasa Mosina-Kórnik”). 

Szlaki o znaczeniu międzynarodowym mogą być oznaczane tylko za pomocą znaków R-4 

do R-4e (wraz ze stosownymi tabliczkami). Znaki R-2 i R-2a zostały wycofane z użytku! 

Niemniej, istniejące oznakowanie R-2 i R-2a może pozostać w organizacji ruchu do pięciu 

lat od ogłoszenia zmiany rozporządzenia, tj. do 5 sierpnia 2018 r. 

R3 R3
 

RYCINA 58. WYCOFANE Z UŻYCIA ZNAKI 

R-2 I R-2A 

Znaki R-2 i R-2a zostały wycofane z użycia. Intencją 

prawodawcy było, aby najważniejsze szlaki 

rowerowe oznaczać za pomocą dużo bardziej 

czytelnego i intuicyjnego oznakowania z zakresu R-4 

– R-4e. Oznakowanie istniejące w momencie wejścia 

w życie zmiany przepisów może pozostać w użytku 

do 5 sierpnia 2018 r. 
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Nowelizacja rozporządzenia 

z 2013 r. miała na celu 

powszechne wprowadzenie 

standardu „pomarańczowych” 

znaków szlaków rowerowych, 

jako bardziej czytelnych 

i intuicyjnych, a także 

pozwalających oznakować trasy 

rowerowe w sposób bardziej 

dokładny. Równocześnie, mając 

na uwadze fakt, że 

dotychczasowe oznakowanie 

szlaków rowerowych (tj. znaki R-

1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a, R-3) 

bardzo rozpowszechniły się w 

kraju, zdecydowano się jedynie 

obniżyć ich miejsce w hierarchii. 

Wycofano „białe kwadraty” 

z oznaczania szlaków 

międzynarodowych, a pozostałe 

zostawiono do oznaczania 

lokalnych szlaków rowerowych. 

Należy jednak pamiętać, że szlaki 

rowerowe o znaczeniu lokalnym 

można znakować również przy 

użyciu znaków 

„pomarańczowych”, tj. R-4 – R4e.

R-1 „szlak rowerowy lokalny”: 

• wymiary tabliczki 200 mm x 200 mm; 

• wykonane z folii odblaskowych typu 1 lub 

z folii nieodblaskowych, 

• możliwość powielania znaków na murach, 

drzewach itp. (wówczas nie wymaga 

uzgodnień z zarządcą drogi, konieczne 

uzgodnienia z właścicielami tych obiektów). 



RYCINA 59. ZNAK R-1 

RYCINA 60. ZNAK R-1A 

RYCINA 61. ZNAK R-1B 

 

 

R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego 

lokalnego”: 

• wymiary tabliczki 200 mm x 200 mm,

• wykonane z folii odblaskowych typu 1 lub 

z folii nieodblaskowych, 

• możliwość powielania znaków na murach, 

drzewach itp. (wówczas nie wymaga 

uzgodnień z zarządcą drogi, konieczne 

uzgodnienia z właścicielami tych obiektów).

 

R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego 

lokalnego”: 

• wymiary tabliczki 200 mm x 200 mm

• wykonane z folii odblaskowych typ

z folii nieodblaskowych, 

• możliwość powielania znaków na murach, 

drzewach itp. (wówczas nie wymaga 

uzgodnień z zarządcą drogi, konieczne 

uzgodnienia z właścicielami tych obiektów).

 

1a „początek (koniec) szlaku rowerowego 

wymiary tabliczki 200 mm x 200 mm, 

folii odblaskowych typu 1 lub 

możliwość powielania znaków na murach, 

drzewach itp. (wówczas nie wymaga 

uzgodnień z zarządcą drogi, konieczne 

obiektów). 

1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego 

wymiary tabliczki 200 mm x 200 mm 

wykonane z folii odblaskowych typu 1 lub 

możliwość powielania znaków na murach, 

drzewach itp. (wówczas nie wymaga 

uzgodnień z zarządcą drogi, konieczne 

uzgodnienia z właścicielami tych obiektów). 



 

RYCINA 62. ZNAK R-3 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 

w punkcie 8.2. („Dodatkowe znaki szlaków rowerowych”) załącznika nr 1 określa tylko 

najważniejsze parametry odnośnie oznakowania szlaków rowerowych. Rozporządzenie 

stwierdza, że „znaki R-1, R-1a, R

znakach R-1, R-1a i R-1b umieszcza się symbol roweru oraz odpowiednio prostokąt koło 

lub strzałkę, oznaczające odpowiednio kontynuację, początek (koniec) lub zmianę 

kierunku szlaku rowerowego. Barwa prostokąta, koła i strzałki odpowiada oznaczeniu 

(nazwie) szlaku rowerowego.” W dalszej części stwierdza się, że „znak R

na początku i na końcu szlaku. Znaki R

dla potwierdzenia szlaku rowerowego. Znak R

na których szlak zmienia kierunek. Znak R

położonych przy szlaku rowerowym. Na znaku R

turystycznej wytyczającej szlak.” 

Wzory oznakowania, jak i treść szczegółowych warunków nie zawiera informacji 

rozwiązań w przypadku skrzyżowań, przez które szlak przechodzi na wprost. 

Rozporządzenie nie precyzuje również takich kwestii jak oznaczenie zmiany kierunku 

R-1b „tablica szlaku rowerowego lokalnego”:

• brak zdefiniowanych wymiarów tabliczki 

znaku, przyjmuje się w praktyce, że wysokość 

wynosi ok. 200 mm, a szerokość 

dopasowywana jest do długości napisów,

• wykonane z folii odblaskowych typu 1 lub 

z folii nieodblaskowych, 

• możliwość umieszczenia na szlaku nazwy 

organizacji, która szlak wytyczyła.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181) 

cie 8.2. („Dodatkowe znaki szlaków rowerowych”) załącznika nr 1 określa tylko 

najważniejsze parametry odnośnie oznakowania szlaków rowerowych. Rozporządzenie 

1a, R-1b mają kształt kwadratu o wymiarach 200 x 200 mm. Na 

1b umieszcza się symbol roweru oraz odpowiednio prostokąt koło 

lub strzałkę, oznaczające odpowiednio kontynuację, początek (koniec) lub zmianę 

kierunku szlaku rowerowego. Barwa prostokąta, koła i strzałki odpowiada oznaczeniu 

werowego.” W dalszej części stwierdza się, że „znak R-1a umieszcza się 

na początku i na końcu szlaku. Znaki R-1 umieszcza się pomiędzy skrzyżowaniami 

potwierdzenia szlaku rowerowego. Znak R-1b umieszcza się przed skrzyżowaniami, 

a kierunek. Znak R-3 wskazuje odległość do głównych miejscowości 

położonych przy szlaku rowerowym. Na znaku R-3 można podawać nazwę organizacji 

turystycznej wytyczającej szlak.”  

Wzory oznakowania, jak i treść szczegółowych warunków nie zawiera informacji 

rozwiązań w przypadku skrzyżowań, przez które szlak przechodzi na wprost. 

Rozporządzenie nie precyzuje również takich kwestii jak oznaczenie zmiany kierunku 

 

1b „tablica szlaku rowerowego lokalnego”: 

brak zdefiniowanych wymiarów tabliczki 

przyjmuje się w praktyce, że wysokość 

wynosi ok. 200 mm, a szerokość 

dopasowywana jest do długości napisów, 

folii odblaskowych typu 1 lub 

możliwość umieszczenia na szlaku nazwy 

organizacji, która szlak wytyczyła. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

Nr 220, poz. 2181) 

cie 8.2. („Dodatkowe znaki szlaków rowerowych”) załącznika nr 1 określa tylko 

najważniejsze parametry odnośnie oznakowania szlaków rowerowych. Rozporządzenie 

wymiarach 200 x 200 mm. Na 

1b umieszcza się symbol roweru oraz odpowiednio prostokąt koło 

lub strzałkę, oznaczające odpowiednio kontynuację, początek (koniec) lub zmianę 

kierunku szlaku rowerowego. Barwa prostokąta, koła i strzałki odpowiada oznaczeniu 

1a umieszcza się 

się pomiędzy skrzyżowaniami 

za się przed skrzyżowaniami, 

3 wskazuje odległość do głównych miejscowości 

3 można podawać nazwę organizacji 

Wzory oznakowania, jak i treść szczegółowych warunków nie zawiera informacji na temat 

rozwiązań w przypadku skrzyżowań, przez które szlak przechodzi na wprost. 

Rozporządzenie nie precyzuje również takich kwestii jak oznaczenie zmiany kierunku 
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szlaków na inny niż skręt w prawo czy lewo o kąt znacznie odbiegający od kąta prostego, 

ani też kwestii wskazywania kilku szlaków na pojedynczej tabliczce.  

Dopuszcza się wykonywanie znaków z folii nie odblaskowych lub w innych technikach (np. 

malowane). Ponadto inne parametry techniczne nie są szczegółowo określone. 

Rozporządzenie określa tylko sposób lokalizacji na drogach publicznych dopuszczając 

„wykorzystanie konstrukcji wsporczych istniejących znaków, pod warunkiem że nie 

spowoduje to błędnego odczytywania istniejących znaków drogowych”. Oznacza to tylko 

bezwzględny zakaz umieszczania znaków szlaków rowerowych pod znakami określającymi 

pierwszeństwo na skrzyżowaniu oraz pod znakami zakazu i nakazu. 

Tablice R-3 nie posiadają określonych przepisami rozmiarów, należy jednak dążyć, aby ich 

wysokość wynosiła 20 cm, a szerokość 40 cm. 

W sytuacji ograniczonych wariantów znaków grupy R-1 i R-3 wskazanych explicite przez 

prawodawcę, w niektórych miejscach przebiegu szlaków lokalnych należy rozważyć 

rozszerzeni zakresu stosowanego oznakowania o modyfikacje istniejących znaków 

szlaków rowerowych. Przedstawione w niniejszych Standardach dodatkowe oznakowanie 

może znaleźć zastosowanie zwłaszcza na szlakach biegnących poza drogami publicznymi. 

Na szlakach rowerowych dopuszcza się następujące oznakowanie dodatkowe: 

- zmodyfikowane wersje tabliczek R-1 wskazujące również kierunki inne niż skręt 

pod kątem prostym w prawo albo lewo; modyfikacji ulega położenie lub kształt 

strzałki, 
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RYCINA 63. MODYFIKACJA TABLICZKI R-1B DLA LOKALNYCH SZLAKÓW ROWEROWYCH OZNACZAJĄC 

ŁAGODNE ODBICIE SZLAKU W PRAWO 

- zmodyfikowane wersje tabliczek R-1 wskazujące na jednej tabliczce dwa lub więcej 

kolory szlaków biegnących tą samą trasą; wprowadza się dodatkowy pasek barwny 

na znaku, przy czym paski oddzielone są od siebie o minimum 1 cm; w przypadku 

dwóch szlaków rozmiar tabliczki nie ulega zmianie – jedynie sygnatura roweru 

przesuwana jest lekko w górę, przy więcej niż dwóch szlakach dopuszcza się 

proporcjonalne wydłużenie wysokości tabliczki o ok. 6 cm na każdy dodatkowy 

pasek powyżej dwóch pasków, 

 

 

RYCINA 64. MODYFIKACJA TABLICZKI R-1 W PRZYPADKU WSPÓLNEGO PRZEBIEGU KILKU LOKALNYCH 

SZLAKÓW ROWEROWYCH 

- zmodyfikowane oznakowanie R-1b zawierające strzałki szlaków idących w tym 

samym kierunku, analogicznie do modyfikacji tabliczek R-1; w przypadku dwóch 

strzałek należy zawrzeć je na tabliczce 20 x 20 cm, w przypadku większej liczby 

szlaków i odpowiadających im strzałek należy proporcjonalnie wydłużyć w pionie 

tabliczkę; niedopuszczalne jest stosowanie tabliczek zawierających różne kierunki 
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jazdy, wówczas należy dla każdej grupy kierunków szlaków rowerowych stosować 

w obrębie skrzyżowania osobne tabliczki, 

 

RYCINA 65. TABLICZKI KIERUNKOWE DLA KILKU LOKALNYCH SZLAKÓW ROWEROWYCH 

- zmodyfikowane wersje tabliczek R-3 zawierające nazwy miejscowości 

zlokalizowanych po drodze szlaku; na tabliczce zawsze musi znajdować się nazwa 

miejscowości docelowej, w której kończy się szlak; zaleca się aby nazwy 

miejscowości położonych na trasie szlaku pisane były mniejszą czcionką niż nazwa 

miejscowości docelowej; dla każdego koloru szlaku należy wykonywać osobne 

tabliczki R-3, 

 

Sł upsk            12 km

Ustka      33 km

Szlak USB
Ustka

Sł upsk
Bytów

www.pds.org.pl

 

RYCINA 66. TABLICA KIERUNKOWA LOKALNEGO SZLAKU ROWEROWEGO 

Oznakowanie szlaków rowerowych – w formie tabliczek lub znaków malowanych na 

drzewach, słupach itp. – należy umieszczać w miejscach spełniających następujące 

kryteria: 

- widoczność z pozycji rowerzysty z odległości ok. 50 m, 
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- brak konfliktów z pozostałym oznakowaniem dróg publicznych (wyklucza się 

stosowanie pod znakami nakazu i zakazu), 

- wyróżnienie z tła (np. nie należy znaków umieszczać pośród reklam w pasie 

drogowym), 

- czytelność i jednoznaczność oznakowania; lica znaków, zwłaszcza w obrębie 

skrzyżowań i miejsc zmiany kierunku szlaku, muszą jednoznacznie wskazywać 

kierunek jazdy, 

- odporność na zniszczenia przez wandali (zwłaszcza należy zabezpieczyć się przed 

sytuacjami, w których łatwo obrócić znak i zmienić kierunek szlaku) oraz na 

zniszczenia wynikające z nośnika w przypadku malowania znaków (np. zarastająca 

mchem kora, odpadający tynk budynku itp.). 

Poza obszarem skrzyżowań – na prostych odcinkach – należy umieszczać znaki 

w odległości nie mniejszej niż co 200-300 m; dopuszcza się wówczas malowanie lub 

zawieszanie znaków R-1 licem równoległym do kierunku jazdy, zalecane jest zawieszanie 

znaków licem prostopadle usytuowanym do kierunku jazdy. Oznakowanie biegnących 

razem kilku szlaków lokalnych należy wykonywać na jednym znaku malując dodatkowe 

kreski.  

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której częstotliwość i miejsca umieszczania oznakowania 

są inne dla każdego ze szlaków biegnących razem. Powodowałoby to bowiem 

dezorientację rowerzystów. 

W obrębie skrzyżowań stosuje się minimum trzy tabliczki (lub malowania) znaków - 

pierwszą przed skrzyżowaniem, wskazującą kierunek jazdy na samym skrzyżowaniu (jazdę 

na wprost sygnalizuje się tabliczką R-1), drugą tuż za skrzyżowaniem po prawej stronie 

właściwej drogi odchodzącej od skrzyżowania i trzeci znak umieszczony w odległości ok. 

20-40 m za skrzyżowaniem, ale widoczny ze skrzyżowania, który służy potwierdzeniu 

kontynuacji szlaku. W obrębie skrzyżowań lica znaków kierunkowych muszą być 

umieszczone prostopadle do kierunku jazdy. W przypadku znaków potwierdzających 

zaleca się, aby ich lica były umieszczone prostopadle do kierunku jazdy. 
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RYCINA 67. OZNAKOWANIE SZLAKU BIEGNĄCEGO NA WPROST W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA 
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RYCINA 68. OZNAKOWANIE NA SKRZYŻOWANIU SZLAKU, KTÓRY SKRĘCA W PRAWO 

W przypadku, gdy przez skrzyżowanie przebiegają w tym samym kierunku dwa lub więcej 

szlaki lokalne, należy stosować odpowiednie oznakowanie wskazujące dwa lub kilka 

szlaków na wspólnych tabliczkach (lub malowanych znakach). 

W sytuacji, gdy szlaki rowerowe przebiegają przez skrzyżowanie i się na nim rozdzielają, 

należy stosować osobne tabliczki (lub malowania) na pierwszych znakach kierunkowych 

przed skrzyżowaniami. 
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RYCINA 69. OZNAKOWANIE SZLAKÓW LOKALNYCH NA SKRZYŻOWANIU, NA KTÓRYM JEDEN ZE SZLAKÓW 

SKRĘCA W PRAWO, NATOMIAST DRUGI KONTYNUOWANY JEST NA WPROST 

Wszystkie szlaki muszą być dwukierunkowe – tzn. umożliwiać jazdę i zapewniać właściwe 

oznakowanie w obie strony. Jedynym dopuszczalnym odstępstwem jest przebieg szlaków 

przez ulice jednokierunkowe, które nie posiadają tzw. kontrapasów (jednokierunkowych 

dróg rowerowych umożliwiających jazdę rowerem pod prąd). Wówczas należy oznakować 

szlak dla drugiego kierunku w najbliższej ulicy, parku itp. Przeprowadzania szlaków ulicami 

jednokierunkowymi, nie wyposażonymi w kontrapasy, należy jednak unikać. 

Należy zaznaczyć, że zaleca się systematyczne przechodzenie z oznakowaniem wszystkich 

szlaków rowerowych na system bazujący na znakach R-4 – R-4e („pomarańczowych”). 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 

z 2012 poz. 1137 z późn.zm.), która miała miejsce w 2011 r. dostosowała polskie przepisy 

do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. 

z 1988 r. Nr 5, poz. 40). W związku z tym zaszły istotne zmiany odnośnie pierwszeństwa 
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rowerzystów poruszających się po drogach rowerowych w obrębie skrzyżowań. Przejazd 

rowerowy nie wyznacza pierwszeństwa na skrzyżowaniu! 

Jeśli rowerzysta jedzie wzdłuż drogi z pierwszeństwem, ma on pierwszeństwo nad 

pojazdami z drogi podporządkowanej oraz nad pojazdami skręcającymi z drogi 

z pierwszeństwem w drogę podporządkowaną (sytuację prezentuje rycina 70).  

 

RYCINA 70. PRZEJAZD DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI Z PIERWSZEŃSTWEM PRZEZ ULICĘ 

PODPORZĄDKOWANĄ 

Podobnie wygląda sytuacja gdy rowerzysta jedzie drogą rowerową wzdłuż ulicy 

podporządkowanej. Wówczas ustępuje pierwszeństwa pojazdom poruszającym się na 

ulicy z pierwszeństwem, natomiast ma pierwszeństwo nad pojazdami skręcającymi 

w prawo lub lewo z ulicy podporządkowanej. 

W sytuacji, gdy przejazd rowerowy znajduje się poza skrzyżowaniem, przejazd rowerowy 

można stosować, jednak wyraźnie należy określić pierwszeństwo samochodów na jezdni 

ustawiając na drodze rowerowej A-7 „ustąp pierwszeństwa” lub – jeśli zachodzi taka 

konieczność – B-20 „STOP” (por. rycina 71).  
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RYCINA 71. IDEA OZNAKOWANIA PRZEJAZDU DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI ROWEROWEJ PRZEZ ULICĘ 

RUCHU OGÓLNEGO, POŁOŻONEGO POZA SKRZYŻOWANIAMI 

 

Należy zaznaczyć, że również rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2013 nr 

0 poz. 891) dokonuje pewnych zmian w zakresie znaczenia znaku ostrzegawczego A-24 

„rowerzyści”. Znak ten zyskuje dokładne zasady kiedy można i kiedy należy go stosować. 

Znak A-24 „rowerzyści stosuje się przed miejscami, gdzie rowerzyści wjeżdżają na jezdnię 

lub przez nią przejeżdżają. Umieszcza się go przed: 

• miejscem, gdzie rowerzyści wjeżdżają na jezdnię z drogi dla rowerów, 

• przejazdem dla rowerzystów  na drodze, na której dopuszczalna prędkość 

jest większa niż 60 km/h, a w przypadku dopuszczalnej prędkości równej 60 

km/h lub mniejszej – jeżeli przejazd nie jest dobrze widoczny przez 

kierujących pojazdami lub znajduje się na odcinku jezdni między 

skrzyżowaniami. 

Dopuszcza się stosowanie znaku A-24 przed innym miejscem, gdzie rowerzyści wjeżdżają 

na jezdnię lub przez nią przejeżdżają, włączając się do ruchu, jeżeli uzasadniają to względy 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwzględnieniem takich czynników, jak natężenie i 

prędkość ruchu pojazdów, wzajemna widoczność, geometria drogi. 

11.4 Szczegółowe wymagania dotyczące tras EuroVelo 

a) Szlaki turystyczne EuroVelo jest to projekt realizowany przez Europejską Federację 

Cyklistów (EuropeanCyclists' Federation; ECF). Sama nazwa „EuroVelo” stanowi 

zastrzeżony znak towarowy, należący do tej organizacji. W skład szlaków EuroVelo 

wchodzi 14 szlaków tematycznych, łączących po kilka krajów. Każdy ze szlaków 

posiada własny temat przewodni. Szacowana długość wszystkich czternastu 

szlaków (licząc każdy ze szlaków osobno, nawet na wspólnych odcinkach) wynosi 

ok. 75 tys. km. Aby móc posługiwać się nazwą „EuroVelo” szlaki rowerowe muszą 

spełniać standardy jakościowe określone w „EuroVelo: Guidance on the route 

development proces” (2011) i być zaakceptowane przez krajowego koordynatora. 

W 2012 r. Europejska Federacja Cyklistów podjęła się próby wpisania sieci szlaków 

EuroVeolo w system Transeuropejskiej Sieci Transportowej (Trans-European Transport 

Network; TEN-T). W 2013 r. nastąpiła wstępna zgoda instytucji europejskich na włączenie 

sieci szlaków EuroVelo do systemu TEN-T, a temat został skierowany do dalszych prac. 

Według stanu prawnego w dniu 31 października 2014 r., szlaki EuroVelo nie wchodziły 

w skład systemu Transeuropejskiej Sieci Transportowej.   

b) W systemie szlaków rowerowych należy rozróżnić następujące kategorie: 

• szlaki EuroVelo, 

• główne szlaki rowerowe, 

• szlaki rowerowe tematyczne, 

• szlaki rowerowe specjalistyczne, 

• pozostałe szlaki rowerowe. 

 

Rodzaj szlaku za każdym razem powinien determinować rozwiązania techniczne. 

Dla każdego z rodzajów szlaków zakres wykorzystania nowoczesnych technologii 
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nawigacyjnych będzie też inny. W przypadku szlaków EuroVelo oraz głównych szlaków 

rowerowych, udostępnianie śladów GPS będzie tylko wsparciem dla turystów. 

W związku z charakterem tych szlaków nie da się ich zastąpić wytyczeniem śladu GPS. 

Konieczne są inwestycje, zwłaszcza budowa wydzielonych dróg rowerowych, 

pozwalające spełnić wymagania przewidziane w standardach technicznych. Ślad GPS 

w przypadku tych szlaków może pełnić jedynie rolę pomocniczą. 

c) Szlaki tematyczne czy pozostałe szlaki o znaczeniu powiatowym lub gminnym 

stanowią duży potencjał, aby w niedalekiej przyszłości zastąpić ich oznakowanie 

w terenie śladami GPS bezpłatnie udostępnianymi użytkownikom. Wykorzystanie 

GPS stwarza możliwość na wyznaczenie zdecydowanie większej liczby tras 

rowerowych w aglomeracji, niż ma to miejsce obecnie, gdyż zastosowanie 

nawigacji satelitarnej pozwoli na pokonanie dwóch istotnych barier dla rozwoju: 

kosztów znakowania oraz ograniczonej palety kolorów, które można zastosować 

do rozróżniania poszczególnych szlaków. Wadą jest natomiast dostępność 

urządzeń GPS. Wprawdzie wraz z popularyzacją technologii, będą tanieć, ale dla 

osób starszych nadal barierą mogą być problemy z obsługą urządzeń. 

d) Dla użytkowników specjalistycznych szlaków rowerowych znaczenie GPS może być 

marginalne. W przypadku kolarstwa szosowego, górskiego czy BMX nawet 

konstrukcja rowerów nie sprzyja instalacji dodatkowych urządzeń takich jak GPS, 

przynajmniej do czasu ich bardzo znaczącej miniaturyzacji. Ponadto, w większości 

przypadków specjalistycznego kolarstwa, niemożliwym jest zastąpienie działań 

inwestycyjnych (np. budowy toru BMX) poprzez samo udostępnienie śladu GPS. 

Wykorzystanie nawigacji może być jednak pewnym wsparciem dla tych dziedzin: 

wskazanie lokalizacji obiektów, przedstawienie dróg dojazdu czy np. wskazanie 

najciekawszych tras do uprawiania kolarstwa szosowego. 



SCHEMAT 25. HIERARCHIA SZLAKÓW

e) Wymagania dotyczące infrastruktury EuroVelo mają charakter generalnych 

zaleceń. Ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się pewne odstępstwa 

od reguł. Spójność ze standardami odgrywa jednak istotną rolę dla użytkowników, 

którzy wybierają trasy EuroVelo, przede wszystkim ze względu na unifikację 

warunków poruszania się na szlaku oraz temat przewodni wędrówki. 

W swych założeniach, trasa EuroVelo, jeśli tylko j

powinna (por. Bulpitt 2002; 

• przebiegać przez cały kontynent;

• łączyć miasta, przechodząc przez ich centra;

• dochodzić do najważniejszych stacji kolejowych;

• łączyć ze sobą istniejące długodystansowe szlaki 

wykorzystywać odcinki innych istniejących szlaków rowerowych i ich 

infrastrukturę; 

. HIERARCHIA SZLAKÓW ROWEROWYCH I MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA GPS

BEIM, 2012) 

Wymagania dotyczące infrastruktury EuroVelo mają charakter generalnych 

zaleceń. Ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się pewne odstępstwa 

standardami odgrywa jednak istotną rolę dla użytkowników, 

którzy wybierają trasy EuroVelo, przede wszystkim ze względu na unifikację 

warunków poruszania się na szlaku oraz temat przewodni wędrówki. 

W swych założeniach, trasa EuroVelo, jeśli tylko jest to możliwe do spełnienia, 

Bulpitt 2002; Bodor et al. 2011): 

przebiegać przez cały kontynent; 

łączyć miasta, przechodząc przez ich centra; 

dochodzić do najważniejszych stacji kolejowych; 

łączyć ze sobą istniejące długodystansowe szlaki rowerowe oraz 

wykorzystywać odcinki innych istniejących szlaków rowerowych i ich 

 

 

ŚĆ WYKORZYSTANIA GPS  (ŹRÓDŁO: 

Wymagania dotyczące infrastruktury EuroVelo mają charakter generalnych 

zaleceń. Ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się pewne odstępstwa 

standardami odgrywa jednak istotną rolę dla użytkowników, 

którzy wybierają trasy EuroVelo, przede wszystkim ze względu na unifikację 

warunków poruszania się na szlaku oraz temat przewodni wędrówki.  

est to możliwe do spełnienia, 

rowerowe oraz 

wykorzystywać odcinki innych istniejących szlaków rowerowych i ich 
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• pomagać, aby na istniejących szlakach zostały wdrożone najwyższe 

z możliwych standardy techniczne; 

• posiadać konkretny motyw przewodni – temat szlaku, np. trasa pielgrzyma, 

szlak nadbrzeżny, szlak wzdłuż rzeki itd.; 

• swoją obecnością stymulować zainteresowanie mieszkańców aktywnymi 

formami rekreacji, podnosić świadomość ekologiczną oraz przyczyniać się do 

wzrostu kontaktów międzynarodowych; 

• pomóc wypełniać podstawową misję EuroVelo – łączyć ze sobą wszystkie kraje 

Europy, tak by przynajmniej przez każdy kraj przebiegał choć jeden szlak; 

• przebiegać przez jak największą liczbę krajów, przy jednoczesnym unikaniu 

zbędnego wydłużenia szlaków; 

• przebiegać przez możliwie najatrakcyjniejsze dla rowerzystów tereny, 

• unikać monotonnych i nieprzyjaznych rowerzystom odcinków oraz omijać 

obszary górskie. 

 

f) Dobór przebiegu trasy szlaku na poziomie lokalnym i regionalnym powinien 

uwzględniać pięć podstawowych cech infrastruktury drogowej, które zostały 

przedstawione w podręczniku „Postaw na rower”: spójności, bezpośredniości, 

atrakcyjności, bezpieczeństwa i wygody. W przypadku EuroVelo na szczególną 

uwagę zasługują kwestie: 

• bezpieczeństwa użytkowników, poruszających się różnymi typami rowerów, 

będących często ponadprzeciętnie objuczonych; 

• nawierzchni, która powinna być utwardzona na przynajmniej 80% długości 

w obrębie każdej jednostki administracyjnej, przy czym zaleca się nawierzchnię 

bitumiczną; ponadto nawierzchnia powinna umożliwiać jazdę na rowerze 

każdego typu, również przy pełnym objuczeniu, a jej rodzaj nie powinien się 

zmieniać zbyt często; 
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• czytelnego oznakowanie szlaków oraz o informacjach zlokalizowanych wzdłuż 

szlaku; 

• rozmieszczenia miejsc noclegowych oraz punktów gastronomicznych, które 

powinny być w miarę równomiernie rozlokowane wzdłuż całego szlaku, nie 

rzadziej niż co 50 km ośrodek noclegowy i co 30 km punkt gastronomiczny; 

• rozmieszczenia stacji kolejowych, z których odchodzą połączenia 

międzyregionalne lub międzynarodowe, co 150 km; 

• informacji o obowiązujących przepisach prawnych dostępnych 

dla użytkowników z innych krajów oraz z regionu, które powinny być aktualne 

i wiarygodne; 

• atrakcji, które powinny zapewniać szczególne, niezapomniane przeżycia. 

 

g) Wśród kryteriów technicznych dla szlaków EuroVelo akcent kładziony jest na dwa 

kluczowe aspekty: bezpieczeństwo i konsekwencję. One stanowią podstawowe 

ramy wszystkich wytycznych. Na ich podstawie wypracowane zostały 

uszczegółowienia rozwiązań technicznych. Za najważniejsze z nich należy uznać: 

• dopuszczenie przebiegu szlaku na drogach ruchu ogólnego, na których ruch 

pojazdów jest mniejszy niż 1000 samochodów na dobę; w wyjątkowych 

okolicznościach dopuszcza się lokalizację szlaku na drogach, na których ruch 

wynosi nie więcej niż 3000 samochodów na dobę; 

• pasy lub drogi rowerowe bezpośrednio przyległe do ulic nie mogą być 

lokalizowane przy ulicach o natężeniu ruchu większym niż 10 000 samochodów 

na dobę; w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się odstąpienie od tej 

reguły, jednakże na odcinkach nie dłuższych niż 2 km; 

• za odcinki tras EuroVelo, które nazywa się wolnymi od ruchu samochodowego, 

uważa się tylko te, na których ruch samochodów jest nie większy niż 50 

pojazdów na dobę; 
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• odcinki wolne od ruchu samochodowego powinny być wystarczająco szerokie, 

aby dwóch rowerzystów mogło jechać obok siebie przez większość czasu; 

pożądanym standardem jest taka szerokość, aby dwie pary liczące po dwóch 

rowerzystów jadących obok siebie mogły się bezproblemowo minąć; 

dopuszcza się różne szerokości tych odcinków na całej trasie; 

• na trasie szlaku należy unikać nachyleń większych niż 6%; w obszarach górskich 

dopuszcza się na zasadzie wyjątków nachylenia do 10%; 

• trasy powinny być dostępne przez cały rok (wyjątkiem są obszar położone 

w kręgu polarnym oraz na terenach górskich); 

• w przypadku dużego natężenia ruchu niezmotoryzowanego innego niż rowery 

(pieszego, konnego), na szlakach rowerowych EuroVelo należy rozważyć 

alternatywny przebieg szlaków; priorytetem powinna być minimalizacja 

ewentualnych konfliktów pomiędzy różnymi grupami użytkowników ruchu. 

 

11.5 Wymagania dotyczące infrastruktury towarzyszącej DAT 

a) Budowa dróg rowerowych na tak rozległym obszarze jak obszar Pilskiego Obszaru 

Strategicznej Inwestycji stwarza unikalną szansę dla regionu na rzecz wsparcia 

walki z wykluczeniem cyfrowym, walnie przyczyniając się do rozwoju 

regionalnego. Dzięki uwzględnieniu w budowie dróg rowerowych kosztów 

kanałów technicznych dla infrastruktury teleinformatycznej i energetycznej 

możliwe jest uzyskanie niewielkim kosztem (wzrost kosztów budowy zazwyczaj 

o ok. 2-3%) synergii pomiędzy dwoma ważnymi z punktu widzenia celami rozwoju 

regionalnego: rozwojowi alternatywnych wobec samochodu form lokomocji oraz 

budowie społeczeństwa informatycznego. Wynika to z faktu, iż zdecydowaną 

większość (dochodzącą nawet do 80%) kosztów rozbudowy sieci energetycznych 

lub teleinformatycznych stanowi budowa systemów kanałów. Zaleca się więc, aby 

wraz z budową dróg rowerowych powstawała kanalizacja techniczna dla sieci 

energetycznych i telekomunikacyjnych. 
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b) Głównym przeznaczeniem kanałów jest: 

• zapewnienie kanałów dla okablowania ewentualnego oświetlenia dróg 

rowerowych, wiat przystankowych, ulic itp.; 

• zapewnienie komunikacji dla ewentualnych systemów dynamicznej informacji 

pasażerskiej; 

• zapewnienie komunikacji dla ewentualnych inteligentnych systemów 

transportowych (zarządzanie ruchem, monitoring, znaki drogowe zmiennej treści, 

pobór opłat); 

• połączenie obiektów gminnych; 

• przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu; 

• wsparcie konkurencji w telekomunikacji (dostęp do Internetu, telefonii 

stacjonarnej i mobilnej) na lokalnych rynkach. 

Należy nadmienić, że istotną zaletą takiego rozwiązania jest również zapewnienie 

trwałości infrastruktury rowerowej – zmniejsza się ryzyko robót ziemnych w pasie pod 

drogami rowerowymi, a przez to uszkodzeń nawierzchni i konstrukcji samych dróg 

rowerowych. 

c) Kanalizacja techniczna dla sieci energetycznych i telekomunikacyjnych pozostawać 

będzie w zarządzie zarządcy drogi, przy której droga rowerowa została 

wybudowana. Dostęp do kanalizacji odbywać będzie się za wniesieniem przez 

zainteresowane podmioty opłat na rzecz zarządcy drogi. Wysokość opłat 

regulować będzie zarządca drogi, uwzględniając warunki rynkowe i ewentualne 

wytyczne Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

W odniesieniu do całej infrastruktury telekomunikacyjnej powstałej w ramach 

projektu obowiązywać będą niedyskryminacyjne zasady dostępu. 

Mimo, iż budowa kanałów technicznych dla infrastruktury telekomunikacyjnej 

i energetycznej zgodna jest w pełni z cepami stawianymi przez Unię Europejską, 

przy finansowaniu infrastruktury rowerowej z funduszy Unii Europejskiej należy 



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|333 

każdorazowo sprawdzić, czy postanowienia projektu stwarzają możliwość 

zakwalifikowania budowy kanalizacji technicznej do kosztów kwalifikowanych 

projektu. 

d) Budowa systemu kanałów technicznych składać się będzie z dwóch elementów: 

• rur telekomunikacyjnych/ energetycznych RHDPE o średnicy minimum 40 mm, 

• studni telekomunikacyjnych/ energetycznych (w szczególności typu SK-2 i SKR-1). 

Lokalizację rur RHDPE przewiduje się na głębokości  ok. 70 cm pod nawierzchnią drogi 

dla rowerów. 

Na obszarze niezabudowanym przewiduje się lokalizację studni co 750 m – 1500 m, na 

obszarze zabudowanym przewiduje się lokalizację studni co 200 – 400 m. Dodatkowo 

studnie powinny być zlokalizowane przed miejscami, przez które nie planuje się na 

obecnym etapie przeprowadzenia rur telekomunikacyjnych (np. przed przejazdami 

dróg poprzecznych). 

Układanie rur telekomunikacyjnych przewiduje się tylko podczas prowadzenia prac 

ziemnych. ze względów na koszty, nie przewiduje się wykonywania specjalistycznych 

przecisków pod jezdniami dróg poprzecznych. Zadanie to będzie leżeć w gestii 

potencjalnego inwestora zainteresowanego rozbudową infrastruktury, a w przypadku 

przebudowy dróg poprzecznych do zarządcy drogi. 

Szczegóły techniczne powinny być skonsultowane z ekspertami budownictwa 

telekomunikacyjnego lub energetycznego na etapie szczegółowych projektów 

technicznych. 

e) Szacowane koszty infrastruktury kanałów technicznych: 

I. Studnia teletechniczna SKR-1 (korpus monolityczny wraz z ramą stalową 

podwójnie obetonowaną oraz kompletem pokryw): ok. 520 zł netto za sztukę (bez 

kosztów montażu), 
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II. Studnia teletechniczna SK-2 (korpus dwuelementowy wraz z ramą stalową 

podwójnie obetonowaną i kompletem pokryw): ok. 580 zł netto za sztukę (bez 

kosztów montażu), 

III. Rura telekomunikacyjna o średnicy 40 mm (grubość ścinki 3,7 mm) w kolorze 

czarnym z paskiem kolorystycznym: ok. 5,50 zł netto za metr bieżący. 

11.6 Stojaki rowerowe 

a) Prawidłowy stojak rowerowy musi pozwalać na stabilne oparcie ramy roweru oraz 

przypięcie ramy i przedniego kola. Należy więc całkowicie wykluczyć wszelkie 

rozwiązania polegające na przytwierdzaniu jedynie przedniego koła. Stojaki takie 

nie zapewniają ani stabilności, ani ochrony przed kradzieżą. W najlepszym 

wypadku mogą one spowodować uszkodzenie kola wymagające centrowania, 

a w najgorszym kradzież całego roweru poza jego przednim kołem. 

 

Najprostszym rozwiązaniem jest klasyczny stojak U-kształtny (schemat 32). 

Pamiętać należy o jego mocnym osadzeniu w gruncie, w przeciwnym razie nie 

będzie spełniał swojej zasadniczej roli, tj. zabezpieczenia przed kradzieżą.  

W przypadku, gdy osadzenie w sposób zgodny z najlepsza praktyką nie jest 

możliwe, zaleca się stojak U-kształtny wyposażony w dodatkową poprzeczkę. 

Wówczas, w razie wyrwania z gruntu, rower nadal pozostaje przytwierdzony do 

stojaka (schemat 33). 
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SCHEMAT 26. STOJAK ROWEROWY U-KSZTAŁTNY (GDY MOŻNA ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE 

ZAKOTWICZENIE) 

 

SCHEMAT 27. STOJAK ROWEROWY U-KSZTAŁTNY Z POPRZECZKĄ (W WYPADKU RYZYKA SŁABEGO 

ZAKTOWNICZENIA) 
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b) Stojaki przeważnie stawia się po kilka lub w większej liczbie. Ważne, by 

odpowiednio je rozlokować względem siebie.Do jednego stojaka można przypiąć 

dwa rowery, po jednym z każdej strony. Jest to możliwe, o ile są one w optymalnej 

odległości, mianowicie 100 cm. Stawianie ich bliżej siebie powoduje ryzyko, 

iż odczepiając swój rower, rowerzysta uszkodzi inny rower, np. urywając 

w sąsiednim rowerze linkę hamulcową. 

 

SCHEMAT 28. PRZYKŁADOWE PROSTOPADLE ROZMIESZCZENIE STOJAKÓW ROWEROWYCH NA PARKINGU 

W razie ograniczonego miejsca stojaki mogą stać pod katem, np. 45°. Ważne 

jednak, by w dalszym ciągu do każdego stojaka można było przyczepić dwa rowery 

bez ryzyka uszkodzenia. 
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SCHEMAT 29. PRZYKŁADOWE SKOŚNE ROZMIESZCZENIE STOJAKÓW ROWEROWYCH 

11.6.1 Stojaki a widoczność 

Stojaki nie zasłaniają widoczności w takim stopniu jak zaparkowany samochód, nawet 

kiedy są do nich przypięte rowery. Stąd zaleca się, by stojaki stawiać tam, gdzie istnieje 

ryzyko, że zaparkowane pojazdy będą ograniczały widoczność. Rozwiązanie to jest 

podobnego kosztu, co wstawienie zwyczajnych słupków, a pozwala na stworzenie 

infrastruktury do parkowania rowerów. 
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SCHEMAT 30. STOJAKI ROWEROWE A WIDOCZNOŚĆ NA SKRZYŻOWANIU 

Powyższy schemat ilustruje skrzyżowanie, gdzie parkowanie samochodów mogłoby 

niebezpiecznie ograniczać widoczność. Postawiono więc stojaki rowerowe. 

11.7 Wiaty 

Stojaki są optymalne do stosunkowo krótkich postojów. W przypadku parkowania roweru 

na noc lub na cały dzień, narażenie na kradzież i na czynniki atmosferyczne powoduje 

konieczność użycia wiat rowerowych.Pamiętać należy, aby wiaty zabezpieczały przed 

deszczem nie tylko z góry, ale również z boków, dotyczy to zwłaszcza obszarów gdzie 

często występuje wiatr. 

 

Przy dworcach mogą współistnieć wiaty dla częstych użytkowników, zamykane, 

jak i ogólnodostępne, chroniące głownie przed czynnikami atmosferycznymi, 

a w mniejszym stopniu przed kradzieżą.  

11.8 Monitorowanie ruchu rowerowego 

Na kluczowych odcinkach, przede wszystkim w obrębie aglomeracji miejskiej, istotnym 

jest monitoring ruchu rowerowego. Liczenie rowerzystów może odbywać się ręcznie, czy 

być uzupełniane ankietami dotyczącymi opinii użytkowników rowerów o dedykowanej im 

infrastrukturze lub warunkach poruszania się. Rozwiązanie to jest jednak stosunkowo 

kosztowne i nie daje miarodajnych efektów (duży wpływ pogody w dniu liczenia i innych 
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czynników losowych). Dlatego sugeruje się automatyczne zliczanie rowerzystów. 

Są głównie 2 dostępne technologie indukcyjna i detekcyjna. Zaletą metody detekcyjnej 

jest możliwość zliczania pieszych. 

Sugeruje się, aby w ramach projektu DAT dla obszaru objętego niniejszą koncepcją 

przewidzieć w środkach finansowych realizację 4-5 punktów automatycznego pomiaru 

ruchu na kluczowych elementach sieci. Dwa spośród urządzeń powinny być zlokalizowane 

na terenie aglomeracji. 

 

SCHEMAT 31. ZLICZANIE DETEKCYJNE 
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SCHEMAT 32. ZLICZANIE INDUKCYJNE 

 

12. STANDARDY WYPOSAŻENIA MIEJSC NOCLEGOWYCH PRZYJAZNYCH 

ROWERZYŚCIE (DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY) 

12.1 Międzynarodowe doświadczenia w zakresie standardów wyposażenia 

miejsc noclegowych 

Stymulowanie turystyki rowerowej wymaga nie tylko rozwoju wysokiej jakości 

infrastruktury rowerowej – szlaków, dróg i parkingów – ale również tworzenia zaplecza 

turystycznego, dostosowanego do specyficznych potrzeb cyklistów. Elementami tego 

zaplecza są zarówno sklepy oferujące niezbędne akcesoria, jak i miejsca noclegowe 

pozwalających na przechowywanie roweru, czy nawet gastronomia, mająca w menu także 

specyficzne typy posiłków, dostosowane do potrzeb fizjologicznych osób korzystających 

z rowerów wyczynowo itd.  
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Świadomość potrzeb turysty rowerowego wśród osób oferujących usługi turystyczne 

nadal daleka jest od oczekiwań użytkowników jednośladów. Elementem poprawiającym 

stan rzeczy są akcje informacyjne organizowane przez organizacje pozarządowe czy izby 

turystyczne, mające na celu stworzenie sieci usługowej przyjaznej rowerzyście, cechującej 

się ustalonymi standardami. Tak było dwie, trzy dekady temu w Europie Zachodniej. Jako 

jedna z pierwszych marek, w 1995 r. powstała niemiecka sieć „Bett&Bike” zrzeszająca 

hotele, hostele, schroniska młodzieżowe ośrodki wypoczynkowe i kwatery, oferujące 

pewien pakiet usług dla rowerzystów (por. Reiche 2007). W 2014 r. w ramach sieci 

funkcjonowało ok. 5 500 miejsc zakwaterowania w całych Niemczech. Sukces niemieckiej 

sieci był wzorem dla m.in. szwajcarskiej „Velotel”, czeskiej „CyklistéVítání”, węgierskiej 

„Happy Bike” czy chorwackiej „Bike and Bed”. Poza sieciami ogólnokrajowymi funkcjonują 

też zrzeszenia regionalne, np. austriacki „Weinviertel”. W Polsce dotychczas nie powstała 

żadna sieć miejsc noclegowych przyjaznych rowerzyście, ani o charakterze krajowym, ani 

regionalnym. Niniejsze standardy opracowane na rzecz Pilskiego Obszaru Strategicznej 

Inwestycji są więc punktem wyjściowym dla regionalnej sieci punktów oferujących 

noclegi.   

12.2 Cele standardów miejsc noclegowych 

Standardy wyposażenia miejsc noclegowych przyjaznych rowerzystom zawierają 

elementy, które są obowiązkowym wyposażeniem ośrodków turystycznych posługujących 

się tym tytułem oraz wskazówkami jak ubogacić swoją ofertę.  

Posiadanie wyposażenia oraz świadczenie usług przewidzianych w niniejszych 

standardach jako obowiązkowe stanowi podstawę ubiegania się ośrodków o nadanie 

tytułu „Nadnotecki nocleg przyjazny rowerzyście”. 

 

Standardy składają się z dwóch części – ze specyfikacji szczególnych warunków 

wyposażenia i oferowanych usług oraz z opisu wyposażenia ośrodków w narzędzia do 

naprawy i części rowerowe. Standardy są dodatkowymi wymaganiami stawianymi 
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miejscom noclegowym i nie zastępują w żadnym stopniu krajowych lub unijnych 

przepisów prawnych. 

12.3 Szczególne standardy usług świadczonych przez ośrodki 

a) Ośrodki, które posługują się tytułem „Nadnotecki nocleg przyjazny rowerzyście”, 

nie mogą pobierać od gości dodatkowych opłat za przechowywanie roweru. 

Ponadto muszą spełniać następujące warunki, aby móc korzystać z tytułu miejsc 

noclegowych przyjaznych rowerzyście: 

• zapewniać możliwość zakupu noclegu na krótki czas(na jedną noc); 

• zapewniać możliwość przechowywania roweru w zadaszonym, zamykanym 

pomieszczeniu, przy czym może być to pomieszczenie współużytkowane również 

w innych celach, np. garaż; rowerzysta musi mieć możliwość pozostawienia tam 

roweru, nawet w sytuacji, gdy pojazd jest mokry lub zabłocony; 

• umożliwiać skorzystanie z suszarki do rzeczy lub z miejsca, gdzie mógłby szybko 

osuszyć je w inny sposób, np. wywiesić nad paleniskiem; 

• udostępniać informacje o innych gospodarstwach przyjaznych rowerzyście 

w okolicy, o najbliższych sklepach i serwisach rowerowych oraz o ofercie 

i rozkładzie jazdy przewoźników (kolej, autobusy), którzy umożliwiają przewóz 

rowerów; 

• udostępniać narzędzia rowerowe oraz sprzedawać części wymienione w rozdziale 

4 niniejszych standardów. 

 

W miarę możliwości oraz zainteresowania turystów rowerowych zaleca się, aby 

ośrodki przyjazne rowerzyście oferowały również: 

• sprzedaż śniadań bogatych w witaminy i węglowodany, 

• możliwość przyrządzania samemu posiłków (dostęp do kuchenki i lodówki), 

• możliwość przygotowania prowiantu na drogę, 

• możliwość przewiezienia większym grupom bagaży do następnego miejsca 

noclegu, 
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• możliwość podwiezienia rowerów. 

b) Ośrodki posługujące się tytułem „Nadnotecki nocleg przyjazny rowerzyście” 

powinny, w miarę możliwości, świadczyć pomoc rowerzystom nie nocującym 

w nich, sprzedając części i bezpłatnie udostępniając narzędzia do remontu 

rowerów. 

c) W przypadku miejsc kampingowych wymagane jest ponadto wydzielenie osobnej 

przestrzeni dla niezmotoryzowanych gości. W skrajnych sytuacjach dopuszcza się 

na polach campingowych brak zadaszonego i zamykanego miejsca na rowery, 

jednak w takiej sytuacji ośrodek musi być wyposażony w stojaki rowerowe, 

umożliwiające przypięcie ramy i przedniego koła. Stojaki należy lokalizować 

w pobliżu miejsca przeznaczonego dla niezmotoryzowanych lub w pobliżu miejsca, 

w którym znajduje się portier lub ochrona pola campingowego. Ponadto, stojaki 

powinny być tak usytuowane, aby były widoczne z namiotów.  Pozostałe 

wymagania odnośnie pól campingowych są takie same jak dla innych miejsc 

noclegowych, dotyczy to zwłaszcza bezpłatnego pozostawiania rowerów, 

wyposażenia w narzędzia i części, a także możliwości suszenia przemoczonych 

rzeczy.  Zaleca się, aby dodatkowym elementem wyposażenia pól kampingowych 

była możliwość wypożyczania namiotów przez rowerzystów z przeznaczeniem 

do użytkowania na miejscu. 

12.4 Wyposażenie w narzędzia i części 

Z punktu widzenia rowerzysty udającego się na dłuższą wyprawę bardzo ważna jest 

dostępność do szerszej gamy narzędzi i części rowerowych, niż rowerzysta zazwyczaj 

zabiera ze sobą. Waga części i narzędzi stanowi istotną część bagażu, rowerzyści więc 

starają się ograniczać sprzęt do koniecznego minimum. Ośrodki przyjazne rowerzyście 

powinny więc oferować możliwość wypożyczenia nieco bardziej zaawansowanych 

narzędzi oraz sprzedawać podstawowe części rowerowe.  
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Wyposażenie w cały komplet potrzebnych narzędzi i części do naprawy jednośladów jest 

ze względu na różnorodność oferowanych rozwiązań technicznych niemożliwe. 

Ze względu na najczęstsze przyczyny niesprawności rowerów, a także 

na najpopularniejsze standardy można wyróżnić najbardziej potrzebne narzędzia, które 

muszą być na wyposażeniu ośrodka turystycznego: 

• młotek, 

• śrubokręty płaskie o szerokości 3, 6 i 10 mm, 

• śrubokręty krzyżowe typu Phillips o rozmiarze PH0, PH1, PH2 i PH3, 

• rozpinacz do łańcucha, 

• klucz szwedzki o rozpiętości minimum do 20 mm, 

• klucze płaskie o rozpiętości: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 mm, 

• klucze inbusowe o rozmiarach: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm (wg normy DIN 911), 

• klucz do pedałów (o grubości do 5 mm)  w rozmiarze 15 mm i do śrub (nakrętek) 

osi supportu, 

• klucze do regulacji sterów (o grubości do 5 mm) w rozmiarach 30, 32, 36 i 40 mm, 

• klucz do stożków o rozmiarze 13, 14, 15 i 16 mm, 

• klucz do wolnobiegu, 

• klucz do kasety, 

• klucz do kasety (tzw. „bat”), 

• klucz do szprych (nypli) o rozmiarach 3,2; 3,3 i 3,5 mm, 

• kombinerki, 

• dwie łyżki do zakładania i zdejmowania opon, 

• plastikowe zaciski do kabli (tzw. „cabletie” czy „zip tie”), 

• taśma izolacyjna, 

• smar do łańcucha, 

• smar w sprayu penetrujący – do usuwania wody (np. WD-40 czy CX-80), 

• zestaw naprawczy ogumienia (tzw. „łatki”), 

• pompka ze zwykłym gwintem oraz samochodowym, 

• pojemnik na narzędzia z opisem zawartości w języku polskim i angielskim. 
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Rowerzysta nocujący w ośrodku turystycznym posługującym się tytułem „Nocleg 

przyjazny rowerzyście” musi mieć możliwość bezpłatnego skorzystania z powyższych 

narzędzi. Części rowerowe natomiast powinny być sprzedawane w cenie rynkowej. 

 

Obowiązkowa oferta części rowerowych przeznaczonych na sprzedaż to: 

• dętki rowerowe 26”  z zaworem rowerowym długim (DVL), (26 x 1,95”), 

• dętki rowerowe 26” z zaworem samochodowym długim (AVL), (26 x 1,95”), 

• dętki rowerowe 28” z zaworem rowerowym długim (DVL), 35/700, 

• dętki rowerowe 28” z zaworem samochodowym długim (DVL), 35/700, 

• dętki rowerowe 28” z zaworem presta długim (FVL), 35/700, 

• opony rowerowe 26” z uniwersalnym bieżnikiem (tzw. crossowe) o szerokości 

ok. 1,8 – 1,95”, 

• opony rowerowe 28” z uniwersalnym bieżnikiem (tzw. crossowe) o szerokości 

ok. 1,5/8” (40/700), 

• linki do hamulca, 

• linki do przerzutki, 

• pancerze do linki hamulcowej 

• klocki hamulcowe do V-brake,  

• spinki do łańcuchów 1- (zwykłych), 6-, 7-, 8-, 9- i 10-rzędowych, 

• pedały, np. plastikowo-gumowe (zwykłe – tzn. bez specjalnych mocowań butów 

itp.), 

• zestaw naprawczy ogumienia (tzw. łatki). 

 

Oprócz możliwości zakupienia części rowerowych, rowerzysta musi mieć możliwość 

zakupu lub otrzymania bezpłatnie map okolicy, zwłaszcza rowerowych. Fakultatywnie, 

rowerzysta powinien móc kupić przewodniki turystyczne, a także publikacje o regionie. 

Wskazanym jest rozszerzenie oferty o podstawowe baterie używane w rowerach: R03 

(tzw. AAA lub „mały paluszek”) i R6 (tzw. AA lub „paluszek”), a także umożliwienie 

nocującym skorzystania z ładowarki akumulatorków powyższych dwóch typów. 
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W przypadku większego ruchu turystycznego należałoby rozważyć rozszerzenie oferty 

o sprzedaż kół rowerowych przednich i tylnych o podstawowych rozmiarach 26” i 28”. 

12.5 Oznakowanie miejsc 

a) Oznakowanie poszczególnych ośrodków wypoczynkowych, oferujących miejsca 

noclegowe jest nie tylko bardzo istotne zarówno z punktu widzenia promocji całej 

sieci, ale również pomaga zorientować się rowerzyście w sytuacjach kryzysowych, 

np. podczas nagłego załamania pogody, kiedy musi on skrócić planowaną 

wycieczkę. Oznakowanie umożliwia też dostrzeżenie miejsc, które mogą służyć 

pomocą w przypadku problemów technicznych. 

b) Uzgodnione logo występuje w dwóch wersjach: graficznej i graficzno-tekstowej 

z napisem w języku polskim „Nadnotecki Nocleg przyjazny rowerzyście” 

i angielskim „Cyclist friendly accommodation in Noteć Valley”. Wybór wersji zależy 

od kontekstu. Logo nie zawiera natomiast elementów regionalnych, ponieważ 

w przypadku popularyzacji standardów, oznaczenie mogłoby znaleźć zastosowanie 

również poza regionem pilskim. 

c) Emblematy zamieszczane na budynkach powinny mieć rozmiar 200 x 200 mm i być 

umieszczane w widocznym z ulicy miejscu. Dopuszcza się stosowanie 

dodatkowych emblematów o innych rozmiarach, np. w sytuacji gdy będą one 

stanowiły uzupełnienie istniejących szyldów. 

d) Ośrodek, który uzyskał prawo do posługiwania się tytułem „Nadnoteckiego 

noclegu przyjaznego rowerzyście” ma prawo zamieszczać logo sieci w materiałach 

informacyjnych, np. na ulotkach, stronach internetowych czy w reklamach. 

e) Logo stanowi znak towarowy zastrzeżony, który jest własnością Pilskiego Obszaru 

Strategicznej Inwestycji. Prawo do korzystania z logo udzielane jest przez POSI, po 

spełnieniu wymagań jakościowych zawartych w niniejszych standardach. 
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SPIS TRAS 

Poznań – Kalwy (14,5km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Granica Poznania 

– Wysogotowo 

(1,5km) 

Droga o dużym natężeniu 

ruchu. Rowy melioracyjne, 

chodnik po obydwu stronach 

jezdni. 

Po północnej stronie 

jezdni. Za 

chodnikiem. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 

2. Wysogotowo – 

węzeł Poznań 

Ławica (3,3km) 

Droga o dużym natężeniu 

ruchu. Za poboczem 

równoległe jezdnie z 

poboczem. 

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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3. Węzeł Poznań 

Ławica (1,4km) 

Drzewa po bokach drogi. 

Przejazd pod drogą szybkiego 

ruchu. 

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

- 

 

4. Węzeł Poznań 

Ławica – Sierosław 

(3,1km) 

Szerokie pobocze po obydwu 

stronach. Chodnik po 

południowej stronie jezdni. Na 

samym początku chodniki po 

obydwu stronach. Wąski 

przejazd przez rzeczkę.  

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka/ 

w Sierosławiu konieczność 

wykupu. 
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5. Sierosław – 

Więckowice 

(3,2km) 

Brak pobocza, rowy 

melioracyjne. Bliskie 

zadrzewienie. Ekrany 

akustyczne na części odcinka. 

Po północnej stronie 

jezdni. Miejscami za 

rowem 

melioracyjnym. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 

6. Więckowice – 

Kalwy (2,0km) 

Brak pobocza. Drzewa 

odsunięte od drogi o około 3 

metry. Wąski przejazd nad 

rzeką.  

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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Więckowice – Szreniawa (16,4km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Więckowice – 

Fiałkowo (3,5km) 

Brak lub wąskie pobocze. 

Drzewa po obydwu stronach. 

Wąski przejazd przez rzekę. 

Po wschodniej 

stronie jezdni. 

 

Działka szersza po stronie 

wschodniej. 

2. Fiałkowo – 

Dopiewo (3,0km) 

Chodniki po dwóch lub jednej 

stronie. Miejscami szerokie 

pobocze. Zabudowa blisko 

jezdni. Bardzo wąski zakręt w 

Dopiewie. 

Po zachodniej stronie 

jezdni. 

 

Działka niedostatecznie 

szeroka. Konieczność 

wykupu/poszerzenia pasa 

działki po stronie zachodniej.  
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3. Dopiewo – 

Konarzewo 

(3,8km) 

Po zachodniej stronie szerokie 

pobocze, po wschodniej 

chodnik. Wiadukt nad 

autostradą z chodnikiem po 

jednej stronie.  

Po zachodniej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka.  

4. Konarzewo – 

Szreniawa (6,1km) 

Rowy melioracyjne po obydwu 

stronach. Zadrzewienie za 

rowami melioracyjnymi. 

Miejscami pobocze między 

rowem melioracyjnym a 

jezdnią. Utrudniony przejazd 

nad rzeką.  

Po zachodniej stronie 

jezdni. Miejscami za 

zadrzewieniem i 

rowem 

melioracyjnym.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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Komorniki – Palędzie (8,8km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Komorniki – 

Głuchowo (3,8km) 

Zabudowa w Komornikach 

bliska jezdni. Chodniki po 

obydwu stronach. W stronę 

Głuchowa istnieje ścieżka 

pieszo-rowerowa po 

wschodniej stronie jezdni. 

Utrudniony przejazd przez 

rzekę na granicy Głuchowa. 

Po wschodniej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka/ 

konieczność poszerzenia na 

wysokości działki numer 

408/14. 

2. Głuchowo – 

Gołuski (2,7km) 

Wzdłuż Głuchowa chodnik po 

jednej stronie jezdni. Niewiele 

miejsca na poboczu. Wiadukt 

nad autostradą bez chodnika. 

Za wiaduktem droga o 

szerokich poboczach i bez 

zadrzewień  

Po wschodniej 

stronie jezdni. 

 

W pasie drogowym. Na 

fragmentach wykupu. 
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3. Gołuski – Palędzie 

(2,3km) 

Szerokie pobocze z obydwu 

stron ograniczone niegęstą 

zabudową.   

Po wschodniej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 

 

  



 

Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN|371 

Dopiewo – Skórzewo (Poznań) (11,5km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Dopiewo – 

Dopiewiec (2,1km) 

Zabudowa w Dopiewie 

odsunięta od jezdni. Chodnik 

po południowej stronie. Rów 

melioracyjny i zadrzewienia po 

północnej stronie jezdni. 

Przejazd kolejowy 

(dostatecznie szeroki). 

Po południowej 

stronie jezdni, wzdłuż 

chodnika.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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2. Dopiewiec – 

Palędzie (2,3km) 

Szerokie pobocza. 

Zadrzewienia po obu stronach 

jezdni.  

Po południowej 

stronie jezdni. 

 

Działka niedostatecznie 

szeroka. Konieczność 

poszerzenia pasa po stronie 

południowej.  

 

 

 

3. Palędzie – 

Dąbrówka (2,2km) 

Po południowej stronie 

szerokie pobocze. Po północnej 

bliskie zadrzewienia. Miejscami 

płoty umiejscowione blisko 

jezdni.  Wiadukt nad drogą 

ekspresową bez chodnika.  

Po południowej 

stronie jezdni. 

 

Działka niedostatecznie 

szeroka. Konieczność 

poszerzenia pasa po stronie 

południowej.  
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4. Dąbrówka – 

Skórzewo (4,5km) 

Miejscami brak poboczy i 

chodników. Bliska zabudowa. 

Dalej istniejąca infrastruktura 

rowerowa. Wąski most przed 

Skórzewem.  

Po południowej 

stronie jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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Czepmiń – Jaszkowo (15,9km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Czempiń – 

Sucharzewo 

(5,5km) 

Droga piaszczysta. 

Zadrzewienia odsunięte. 

Pobocze z dwóch stron. Most 

nad rzeką przed Ogieniowem.  

Po południowej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 

 

2. Sucharzewo -  

Brodnica (4,6km) 

Na znacznym odcinku 

zadrzewienia z dwóch stron. 

Wąskie pobocza. Rowy 

melioracyjne. W Brodnicy 

chodnik po dwóch stronach. 

Ogrodzenia blisko jezdni.  

Po południowej 

stronie jezdni. 

Miejscami za linią 

drzew. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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3. Brodnica – Górka 

(2,8km) 

Na znacznym odcinku 

zadrzewienia z dwóch stron. 

Wąskie pobocza. Wąski most 

nad rzeką. 

Po południowej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 

 

4. Górka – 

Ludwikowo 

(1,2km) 

Stare drzewa po południowej 

stronie jezdni. Pobocza z obu 

stron.  

Po południowej 

stronie jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 

 

5. Ludwikowo – 

Jaszkowo (1,8km) 

Nierównomierna linia drzew 

wzdłuż krawędzi jezdni. 

Miejscami szerokie pobocza. W 

Jaszkowie chodnik po obydwu 

stronach, oddzielony od 

płotów drzewami. 

Po południowej 

stronie jezdni. 

Działka dostatecznie szeroka. 
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Żabno – Pecna (8,1km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Żabno – Grzybno 

(3,6km) 

Gęsto nasadzone stare drzewa 

wzdłuż obydwu krawędzi 

jezdni. Pobocze szersze po 

północnej stronie jezdni. 

Przejazd nad kanałem.  

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

Konieczność poszerzenia 

działki po stronie północnej.  

 

2. Grzybno – 

Konstantynowo 

(2,8km) 

Przejazd przez jezioro. Na 

poboczach widoczne 

podtopienia. Blisko trzcina 

wodna. W Grzybnie chodniki 

po obydwu stronach. Na 

dalszym odcinku przejazd przez 

las.  

Po północnej stronie 

jezdni. Miejscami za 

linią drzew. 

Działka dostatecznie szeroka. 
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3. Konstantynowo – 

Pecna (1,7km) 

W miejscowości Konstatynowo 

istniejąca ścieżka rowerowa. 

Wjazd do Pecny przez przejazd 

kolejowy. Chodniki po obydwu 

stronach jezdni. Wąski most 

nad rzeką. 

Po południowej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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Brodnica – Luboń (26,5km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Brodnica – 

Sulejowo (2,7km) 

Zadrzewienia odsunięte. 

Pobocze z dwóch stron.  

Po wschodniej 

stronie jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 

2. Sulejewo – Żabno 

(2,1km) 

Pobocza z obydwu stron jezdni. 

Miejscami blisko 

umiejscowione pola. Brak 

rowów i ciągów zadrzewień.  

Po wschodniej 

stronie jezdni. 

 

Miejscami konieczne 

poszerzenie działki po stronie 

wschodniej.  
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3. Żabno – Żabinko 

(2,2km) 

Do granicy Żabna ciąg pieszo-

rowerowy. Zadrzewienia 

odsunięte od jezdni. Pobocza z 

obydwu stron. Wąski przejazd 

nad rzeką. 

Po wschodniej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka.  

 

4. Żabinko – Mosina 

(5,8km) 

Przejazd przez las. Drzewa 

odsunięte znacznie od drogi. 

Pobocza z obydwu stron. W 

Mosinie zwarta zabudowa.  

Po wschodniej 

stronie jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 

5. Mosina – 

Puszczykowo 

(5,2km) 

Miejscami istniejąca ścieżka 

rowerowa. W Puszczykowie 

szerokie pobocze po 

wschodniej stronie jezdni. 

Przejazd kolejowy. W dalszym 

odcinku ścisła zabudowa w 

Puszczykowie. 

Po zachodniej stronie 

jezdni. 

Działka dostatecznie szeroka. 
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6. Puszczykowo – 

Luboń (8,5km) 

Istniejąca droga rowerowa - 

 

- 
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Mosina – Mieczewo (12,4km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Mosina – 

Rogalinek (3,6km) 

Droga przebiegająca przez lasy 

i pola. Szerokie pobocze po 

północnej stronie na całej 

długości odcinka. Przejazd 

kolejowy. Przejazd nad Wartą.  

W Rogalinku rowy 

melioracyjne.  

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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2. Rogalinek – 

Rogalin (3,3km) 

Odcinek biegnący przez las. 

Szerokie pobocze po 

południowej stronie jezdni. 

Miejscami duże niwelacje 

terenu pomiędzy drogą, a 

poboczem.   

Po południowej 

stronie jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 

3. Rogalin – Świątniki 

(1,8km) 

Na znacznym odcinku 

zadrzewienia z dwóch stron. 

Szersze pobocze po 

południowej stronie jezdni. 

Po południowej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 

4. Świątniki – 

Mieczewo (3,7km) 

Szerokie pobocze po obydwu 

stronach jezdni. Zadrzewienia 

głównie po południowej 

stronie odcinka.  

Po północnej stronie 

jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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Mosina – Tomice (22,9km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Mosina – Krosinko 

(3,7km) 

W Mosinie zabudowa zwarta. 

W stronę Krosinka chodnik po 

jednej stronie jezdni. 

Miejscami szerokie pobocze.   

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 

 

2. Krosinko – 

Dymaczewo Stare 

(2,1km) 

Szerokie pobocza. 

Zadrzewienia odsunięte od 

jezdni. Istniejąca szlak za 

pasem drzew. W Dymaczewie 

przejazd przez rzekę i początek 

ścieżki rowerowej. 

Po północnej stronie 

jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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3. Dymaczewo Stare 

– Łódź (3,8km) 

Droga głównie przebiegająca 

przez pola, miejscami w 

sąsiedztwie lasu. Liczne 

zadrzewienia wzdłuż krawędzi 

jezdni. Szersze pobocza po 

północnej stronie. 

Po północnej stronie 

jezdni, miejscami za 

linią drzew. 

 

 

Działka dostatecznie szeroka/ 

w Dymaczewie Starym 

konieczny wykup po 

północnej stronie jezdni. 

 

4. Łódź – Witobel 

(3,1km) 

Zadrzewienia głównie z 

południowej strony jezdni. 

Szerokie pobocza. Przejazd 

przez rzekę.   

Po północnej stronie 

jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 

 

5. Witobel – Stęszew 

(2,5km) 

Zabudowa na całej długości 

odcinka. Szersze pobocze po 

północnej stronie. 

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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6. Stęszew – Wielka 

Wieś (3,9km) 

Szerokie pobocza. Odsunięta 

zabudowa. 

W pasie drogowym. 

Na fragmentach 

wykupu. 

 

 

Działka dostatecznie szeroka. 

 

7.  Wielka Wieś – 

Tomice (3,8km) 

Przejazd przez las. W dalszym 

odcinku pola. Szerokie 

pobocze. Zadrzewienia 

odsunięte 

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

Konieczność poszerzenia pasa 

drogowego po stronie 

północnej.  
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Piotrowo Pierwsze – Plewiska (27,2km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Piotrowo Pierwsze 

– Będlewo (4,1km) 

Droga krajowa numer 5. Rowy 

melioracyjne, brak poboczy. 

Zadrzewienia.    

Po zachodniej stronie 

jezdni (odsunięta) 

 

Konieczność poszerzenia 

działki po zachodniej stronie 

jezdni.  

 

2. Będlewo – 

Zamysłowo 

(4,3km) 

Droga krajowa numer 5. 

Szerokie pobocza, miejscami 

zadrzewienia wzdłuż jezdni. 

(trwają prace nad ich wycinką) 

Po zachodniej stronie 

jezdni (odsunięta) 

 

Konieczność poszerzenia 

działki po zachodniej stronie 

jezdni.  
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3. Zamysłowo – 

Stęszew (2,6km) 

Istniejący ciąg pieszo-

rowerowy. 

- 

 

 

- 

 

4. Stęszew – 

Rosnówko (5,7km) 

Droga krajowa numer 5. 

Zadrzewienia odsunięte od 

jezdni. Szerokie pobocze.    

Po wschodniej 

stronie jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka. 

5. Rosnówko – 

Komorniki (7,3km) 

Zadrzewienia blisko drogi. 

Zazwyczaj z jednej strony 

Po zachodniej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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6. Komorniki – 

Plewiska (3,2km) 

Przed Plewiskami bliskie 

zadrzewienia z obu stron. 

Przejazd nad autostradą. W 

Plewiskach chodniki po 

obydwu stronach, bliska 

zabudowa. 

Po zachodniej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka. 
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Dymaszewo Nowe – Kąkolewo – Stęszew (24,2km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Dymaszewo Nowe 

– Będlewo (3,1km) 

Zadrzewienia odsunięte od 

jezdni. Szerokie pobocza. W  

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

Konieczność poszerzenia 

działki 185 i 230. 

 

2. Będlewo – 

Wronczyn (4,3km) 

Zadrzewienia blisko drogi. 

Przejazd przez drogę krajową 

numer 5. 

Po południowej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka.  
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3. Wronczyn – 

Kąkolewo (5,7km) 

Nierównomierne zadrzewienia 

blisko jezdni. Szerokie pobocza.  

Po południowej 

stronie jezdni. 

 

Konieczność poszerzenia pasa 

drogowego po południowej 

stronie.  

 

 

4. Kąkolewo – 

Strykowo (3,6km) 

Przejazd kolejowy i nad rzeką. 

Zadrzewienia odsunięte od 

drogi. Szerokie pobocza.  

Po wschodniej 

stronie jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka.  

 

5. Strykowo – 

Stęszew (7,5km) 

Częściowo istniejący ciąg 

pieszo-rowerowy. Rzadkie 

zadrzewienia (wycinane). 

Po wschodniej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka.  
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Śródka – Kórnik (6,9km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Śródka – 

Szczodrzykowo 

(1,4km) 

Rzadka zabudowa. Szerokie 

pobocza. Miejscami 

zadrzewienia. Stacja i przejazd 

kolejowy.  

Po zachodniej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka.  

 

2. Szczodrzykowo – 

Dziećmierowo 

(2,7km) 

Szerokie pobocza. 

Zadrzewienia odsunięte od 

jezdni.  

Po północnej stronie 

jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka.  
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3. Dziećmierowo – 

Kórnik (2,8km) 

Gęsta zabudowa usytuowana 

blisko drogi. Wąski przejazd 

pod drogą ekspresową. W 

Kórniku chodniki po obydwu 

stronach jezdni.  

 

Po północnej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka.  
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Kórnik – Dębiec (5,1km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – 

uwagi ogólne 

1. Kórnik – Dębiec 

(5,1km) 

Nie możliwy wjazd w Kórniku 

(dla rowerów). Równoległa 

droga kończąca się wraz z 

granicą gminy.   

Po południowej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie 

szeroka.  
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Kórnik – Mieczewo (6,9km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Kórnik – 

Mościenica 

(2,5km) 

Istniejąca droga pieszo-

rowerowa 

- 

 

- 

 

2. Mościenica – 

Mieczewo (4,4km) 

Droga przebiegająca przez las. 

Zadrzewienia odsunięte. 

Szerokie pobocza.  

Po północnej stronie 

jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka.  
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Kórnik – Poznań (12,7km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Kórnik – Skrzynki 

(1,7km) 

Droga wzdłuż S11. Nieliczne 

zabudowania. Chodnik po 

wschodniej stronie drogi (w 

skrzynkach po zachodniej). 

Po zachodniej stronie 

jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka.  

 

2. Skrzynki – 

Borówiec (2,8km) 

Droga wzdłuż S11. Nieliczne 

zabudowania. Szerokie 

pobocze po wschodniej stronie 

jezdni.  

Po wschodniej 

stronie jezdni.  

 

Działka dostatecznie szeroka/ 

w Borówcu konieczne 

poszerzenie działki po stronie 

zachodniej.  
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3. Borówiec – 

Kamionki (3,4km) 

Odcinek z gęstą zabudową. Na 

chodnikach dopuszczony ruch 

rowerowy.  

 

Po wschodniej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka.  

 

4. Kamionki – 

Szczytniki (2,4km) 

Droga w trakcje przebudowy. - 

 

- 

5. Szczytniki – 

Koninko (1,0km) 

Zadrzewienia blisko jezdni. 

Brak szerokich poboczy. 

Po wschodniej 

stronie jezdni. 

 

Działka dostatecznie szeroka.  
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6. Koninko – Poznań 

(1,4km) 

Miejscami droga bardzo wąska. 

Zadrzewienie blisko jezdni.  

Po wschodniej 

stronie jezdni, za linią 

drzew. 

 

Konieczność poszerzenia 

działki po wschodniej stronie.  
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Koninko – Tulce (6,2km) 

l.p. Odcinek Opis odcinka Lokalizacja drogi dla 

rowerów 

Uwagi Sprawy własnościowe – uwagi 

ogólne 

1. Koninko – Żerniki 

(4,1km) 

Miejscami zadrzewienia blisko 

drogi. Wiadukt nad drogą 

ekspresową. Brak chodników.  

Po wschodniej 

stronie jezdni. 

 

 

W pasie drogowym. Na 

fragmentach wykupu. 
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2. Żerniki – Tulce 

(2,1km) 

Nieliczne zadrzewienia. 

Szerokie pobocza. Przejazd nad 

autostradą. Chodnik po 

wschodniej stronie jezdni.  

Po wschodniej 

stronie jezdni.  

 

W pasie drogowym. 

Na fragmentach wykupu. 

 

 

 


