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I. Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie koncepcji kierunków 
rozwoju infrastruktury transportu na obszarze Metropolii Poznań.  
Na skutek realizacji założeń przedstawionych w dokumencie 
nastąpi wyraźna poprawa dostępności transportowej metropolii 
jako całości oraz poszczególnych miast i gmin wchodzących w jej 
skład.  Planowana infrastruktura (zarówno sieciowa jak i punktowa) 
umożliwi integrację funkcjonalną i przestrzenną różnych form 
transportu, przez co wpłynie na intensyfikację powiązań 
transportowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami gminnymi i 
przyczyni się do wzmocnienia spójności całego obszaru.  
Powyższe efekty, łącznie z poprawą konkurencyjności transportu 
publicznego, staną się podstawą zrównoważonego rozwoju 
metropolii.  Efektem realizacji planu będzie również poprawa 
pozycji konkurencyjnej Metropolii Poznań w układzie 
krajowym i kontynentalnym. 
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II. Sieć transportowa metropolii – zasady 

kształtowania 
 

 Masowy transport pasażerski oparty na „szynie” – kolei metropolitalnej 
i tramwajach.  Uzupełniająca rola autobusów.  Planowanie przestrzenne i 
projektowanie dróg dostosowane do promocji transportu zbiorowego. 

 Promocja ruchu pieszego (blisko, bezpiecznie) i rowerowego. 

 Sprawny przejazd samochodem w relacjach (przestrzennych i 
czasowych) słabo obsługiwanych transportem zbiorowym.  Poprawa 
dostępności przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności transportu 
zbiorowego. 

 Ruch samochodów ciężarowych (poza obsługą komunalną) – bez 
ograniczeń na drogach krajowych i wojewódzkich poza Poznaniem, na 
pozostałych drogach tylko za zgodą (jednorazową, dla dróg powiatowych 
i wojewódzkich – również stałą) na określonych trasach. 

 Centra logistyczne z dostępem do drogi krajowej i drogi kolejowej, 
nieco mniejsze wymagania dla punktów logistycznych. 
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III. Źródła Informacji przestrzennej 

 

 Baza danych CBM, 

 Urzędy gmin, Starostwa powiatowe, Urząd Marszałkowski 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,  

 Zarządy Dróg Powiatowych,  

 Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 

 PKP PLK S.A. Odział Regionalny w Poznaniu,  

 Przewoźnicy transportu publicznego 

 Opracowania Politechniki Poznańskiej i BIT Poznań, 

 Badania własne 
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IV. Stan sieci transportowych 

Długość sieci drogowej Metropolii Poznań: 

 

 Drogi krajowe – 229,4 km, w tym: 

• Autostrada A2 – 52,9 km (100% stanu docelowego) 

• Drogi ekspresowe S5 i S11 – 64,9 km  

• Pozostałe drogi krajowe – 111,6 km 

  

 Drogi wojewódzkie – 333,3 km 

 Drogi powiatowe – 1387,1 km 

 Drogi gminne 3478,7 km 
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Stan sieci drogowej 
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Sieć drogowa metropolii – kierunki rozwoju 
 

 Drogi krajowe: podstawowa sieć w standardzie A lub S (A-2, S-5, S-
11); pozostała sieć w standardzie GP, w tym północno-wschodnia 
część tzw. IV ramy i III rama (drogi nr 24, 32, 92, w tym wydłużenie 
dróg nr 24 i 32).  161,3 km do budowy lub przebudowy, część 
realizacji po 2030. 

 Drogi wojewódzkie: istniejąca sieć + budowa obwodnic + przejęcie 
dróg klasy GP (dawne odcinki DK5 i DK11, w tym II rama) + nowy 
przebieg DW434.  Połączenie wszystkich miast + ruch 
międzydzielnicowy Poznania. 

 Drogi powiatowe: uzupełnienia sieci w związku z nowymi 
przebiegami dróg K, W i kolejowych, drogi wewnątrzmiejskie, drogi 
istotne dla autobusów.  Wybrane nowe przebiegi: zachodnio-
południowe obejście Poznania z mostem na Warcie, obsługa nowych 
inwestycji. 

 Drogi gminne: uzupełnienie sieci, znaczenie lokalne. 
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Kierunki rozwoju 

sieci drogowej 
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Stan sieci kolejowej 

Długość sieci 

podstawowej 

384,3 km 
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IV. Koncepcja roli kolei (w tym PKM) – 

podstawowe założenia 

 Integracja systemu kolei regionalnej i metropolitalnej – wspólny takt 
(wstępnie 30/60, docelowo 15 lub 20 / 30 / 60, poza metropolią 30 / 
60) i skomunikowanie.  Pociągi metropolitalne powinny łączyć różne 
obszary metropolii, stacja Poznań Główny powinna być dla nich stacją 
pośrednią. 

 Podstawą funkcjonowania jest integracja z transportem miejskim i 
gminnym (powiatowym) – integracja czasowa, przestrzenna, taryfowa. 

 Bardzo ważne jest nadanie pociągom metropolitalnym wysokiego 
priorytetu w stosunku do pociągów dalekobieżnych – koncesje 
czasowe w projektowaniu rozkładu, mające priorytet w razie opóźnień. 

 Zapewnienie gwarancji przejazdu – pasażer musi mieć pewność 
przejazdu zgodnie z rozkładem i opieki w sytuacjach awaryjnych. 

 Sprawna, dokładna informacja dla pasażerów: stacje/przystanki, 
pociągi. 
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Stacje i przystanki 

Linie kolejowe 

Docelowe parametry 

techniczne linii 

Kierunki rozwoju  

sieci kolejowej 
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Koncepcja linii kolejowej do Tarnowa Podgórnego 

Długość linii 

19,198 km 
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Koncepcje przebiegu KDP 

przez obszar metropolii 
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Koncepcja Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 

 W przeciwieństwie do pociągów o charakterze międzyregionalnym, które 
najczęściej kończą swój bieg na głównej stacji aglomeracji, pociągi 
metropolitalne powinny łączyć różne obszary metropolii. Pociągi regionalne 
powinny być komplementarne z pociągami metropolitalnymi. 

 Podstawą funkcjonowania kolei metropolitalnych jest integracja sieci PKM 
z transportem miejskim i gminnym (powiatowym). 

 Rozkład powinien być taktowany, co ułatwi jego zapamiętanie przez 
pasażerów. Powinien również umożliwiać szybkie przesiadki. 

 Ważne z punktu widzenia jakości kolei metropolitalnej jest nadanie 
pociągom metropolitalnym wysokiego priorytetu w stosunku do pociągów 
dalekobieżnych. 

 Zachęcenie podróżnych do regularnego korzystania z kolei metropolitalnej 
wymaga zapewnienia gwarancji przejazdu – pasażer powinien mieć pewność 
przejazdu zgodnie z rozkładem i opieki w sytuacjach awaryjnych. 

 Kluczowym elementem jakości obsługi jest sprawna i dokładna informacja 
dla pasażerów na wszystkich stacjach i przystankach oraz w pociągach. 
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Koncepcja PKM 
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Pierwszy etap:  
 

S1 Gniezno - Kościan takt 30 min, ew. Pobiedziska - Mosina takt 15 min 

S2 Września - Opalenica (-Nowy Tomyśl) takt 60 min, Kostrzyn - Palędzie (-Buk) 30 min 

S3 Wągrowiec - Grodzisk Wlkp. takt 60 min, Poznań Główny - Murowana Goślina (- Skoki) takt 30 min 

S4 (Wronki -) Szamotuły - Środa takt 60 min 

S5 Oborniki Wlkp. - Swarzędz takt 30 min 

S6 --- 

S7 Śrem – Przybroda (-Kaźmierz) takt 60 min  

 

Stan docelowy (zasięg regionalny / zasięg aglomeracyjny) : 
 

S1 takt 30 / 15 min 

S2 takt 60 / 30 min, do rozważenia 30 / 15 min 

S3 takt 60 / 30 min 

S4 takt 60 min, do rozważenia dodatkowo co 60 min S46 (Kaźmierz-)Przybroda - Robakowo,  

   do rozważenia takt 60 / 30 min 

S5 takt 30 min 

S6 takt 30 min 

S7 takt 60 min 

 

Koncepcja Poznańskiej Kolei Metropolitalnej  
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Stan i kierunki rozwoju  

sieci tramwajowej 
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Stan infrastruktury rowerowej 

 

Największa gęstość sieci (pow. 40 km na 

100 km2): Poznań, Luboń, Puszczykowo 

Najmniejsza gęstość sieci (pon. 5 km na 

100 km2): Kostrzyn, Skoki, Pobiedziska, 

Kleszczewo 

Udział w ruchu: Poznań 4,0%, pozostały 

obszar aglomeracji 5,3% 

Większy udział przy większej długości 

sieci: Luboń (7,3%), Mosina (9,6%), 

Puszczykowo (12,1%), choć są wyjątki: 

Stęszew (10,7%) 

W obrębie miasta pow. 10%: Śródka, 

Stary Grunwald, Wola 

33% osób odchodzących od KZ wybrało 

rower 
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 Cel – 15% udział, zwiększenie dystansu, podstawowy transport do 5 km, 

bezpieczeństwo, korzyści zdrowotne i ekologiczne. 

 Budowa szkieletowej sieci infrastruktury rowerowej dla Aglomeracji. 

 Trzy kategorie dróg w układzie szkieletowym:  

  Międzygminne – łączące z Poznaniem wzdłuż głównych ciągów ruchu 

samochodowego (osobne jezdnie rowerowe), 

 Wewnątrzgminne – łączą generatory ruchu z ciągami podstawowymi 

 Lokalne – do szkół, sklepów, urzędów, stacji kolejowych. 

 Projektowanie parkingów Bike and Ride, w tym przy stacjach kolejowych 

 Sieć stacji roweru miejskiego/aglomeracyjnego. 

 Dążenie do spójności sieci (w tym pod względem jakości).  Koordynacja z 

planem sieci dla miasta Poznania – problem wejścia do miasta. 

 Szlaki rowerowe o znaczeniu rekreacyjnym – traktowane uzupełniająco. 

 

 

 

Infrastruktura rowerowa – kierunki rozwoju 
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Kierunki rozwoju 

infrastruktury rowerowej 

Etapowanie rozbudowy sieci: 

1) Realizacja odcinków wewnątrzgminnych 

2) Realizacja odcinków międzygminnych 

3) Niezależna realizacja projektu Wartostrady 
 

Możliwe działania do szybkiej realizacji: 

1) Uzupełnienie brakujących odcinków w 

relacji Poznań-Murowana Goślina 

2) Przyłączenie Suchego Lasu do sieci 

poznańskiej 

3) Uzupełnienie odcinków w relacji Poznań-

Luboń 

4) Podłączenie Tarnowa Podgórnego 
 

Infrastruktura: jezdnie rowerowe, pasy 

rowerowe, ulice z ruchem 

uspokojonym, skróty rowerowe.  

Znakowanie szlaków codziennych i 

turystycznych. 
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Sieć transportu publicznego 
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 Cel 1: Poprawa dostępności transportu publicznego: 
- Budowa nowych przystanków kolejowych i tramwajowych (nowe linie), 

- Korekta przebiegu linii autobusowych i dostosowanie przystanków do zabudowy, 

- Wyznaczenie standardów dostępności przystanków i częstotliwości kursów, 

- Zapewnienie bezpiecznego dojścia do przystanków, infrastruktury przystankowej o dużej jakości oraz taboru 

  dostępnego również dla osób niepełnosprawnych. 

 Cel 2: Poprawa konkurencyjności transportu publicznego: 
- Nowe trasy tramwajowe + priorytet dla transportu publicznego w ruchu ulicznym, 

- Ograniczenia dla samochodów w centrum Poznania – odcinki ważne dla TZ. 

 Cel 3: Integracja transportu publicznego – różne płaszczyzny: 
- Poprawa spójności sieci TP lokalnego i ponadlokalnego (ZCK, Ławica), węzły przes., integracja autobusów z koleją, 

ale bezpośredniość na najważniejszych relacjach, 

- Dalsza integracja czasowa, organizacyjna i taryfowa gminnych sieci TP, 

- Budowa jednego, wspólnego dla wszystkich przewoźników systemu informacji. 

Cel 4: Integracja działań z zakresu transportu publicznego, 
planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

- Poprawa spójności sieci TP lokalnego i ponadlokalnego (ZCK, Ławica), węzły przes., integracja autobusów z koleją, 

ale bezpośredniość na najważniejszych relacjach, 

- Dalsza integracja czasowa, organizacyjna i taryfowa gminnych sieci TP, 

- Budowa jednego, wspólnego dla wszystkich przewoźników systemu informacji, 

- Integracja działań z zakresu rozwoju transportu publicznego, planowania przestrzennego i ochrony środowiska 

 

 

  

Kierunki rozwoju transportu publicznego 
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Kierunki poprawy dostępności 

transportu publicznego 
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Kierunki poprawy 

konkurencyjności transportu 

publicznego 
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Kierunki integracji transportu 

publicznego i indywidualnego 
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 Należy dążyć jak najszybszej modernizacji i poprawy parametrów 

technicznych głównych szlaków kolejowych, wskazać  korzystny dla 

metropolii przebiegu linii KDP, a także dostosować stację Poznań 

Główny i przyległe szlaki kolejowe do potrzeb kolei metropolitalnej.  

Wskazana jest też budowa przystanków kolejowych i tras tramwajowych. 

 Konieczna jest integracja czasowa, przestrzenna (dojścia, ale też 

przesiadki) i taryfowa różnych form transportu publicznego, a także 

transportu publicznego i indywidualnego (w tym w ruchu towarowym).  

Ważna jest rola planowania przestrzennego – wpierw koncepcja obsługi 

transportem publicznym, potem inwestycje (również przemysłowe). 

 Należy stosować bezwzględny priorytet dla transportu publicznego w 

planowaniu obsługi transportowej gęsto zaludnionych obszarów oraz 

preferencje dla lokalizacji zabudowy na obszarach o dobrej dostępności 

komunikacyjnej i niskich czasach przejazdów (wokół przystanków kolei). 

V. Wnioski i rekomendacje 
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 Należy dążyć poprawy dostępności czasowej i konkurencyjności 

transportu publicznego. 

 Sieć drogowa powinna być kształtowana dla poprawienia dostępności i 

bezpieczeństwa ruchu, a także limitowania niekorzystnych oddziaływań, 

ale jednocześnie nie powinna pogarszać konkurencyjności kolei. 

 Potrzebna jest poprawa jakości i spójności stanu technicznego dróg, 

zapewnienie realnego i odczuwalnego bezpieczeństwa pieszym i 

rowerzystom, ochrona dróg lokalnych przed nadmiernym ruchem.  

 Wskazane jest ukształtowanie ramowego układu sieci dróg krajowych i 

wojewódzkich w metropolii, budowa obwodnic i skorygowanie przebiegu 

wybranych dróg.  Ważne jest uwzględnienie większego ruchu pociągów. 

 W celu realizacji projektów należy maksymalnym stopniu korzystać ze 

środków zewnętrznych oraz z budżetu UE w perspektywie 2014-2020. 
 

 

 

 

 

V. Wnioski i rekomendacje 
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