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Sylwia Bródka, Iwona Miedzińska 

5.2.1. Turystyka i rekreacja 

Wprowadzenie 

Turystyka postrzegana jest coraz częściej jako istotny czynnik rozwoju lokalnego, decydujący 

o aktywizacji zawodowej ludności, zwiększaniu dochodów, poprawie zagospodarowania 

infrastrukturalnego, dbałości o stan środowiska przyrodniczego. Dotyczy to szczególnie metropolii 

jako struktur integrujących potencjał turystyczny miast oraz terenów położonych w ich otoczeniu. 

Ogromna różnorodność zasobów i form aktywności turystycznej dostępnych w metropoliach 

sprawia, że stają się one ważnymi ośrodkami recepcji turystycznej. Należy jednak pamiętać, że 

realizują one jednocześnie funkcje rekreacyjne skierowane na obsługę mieszkańców. Z tego 

powodu, planowanie rozwoju obszarów metropolitalnych powinno uwzględniać potrzebę 

integrowania funkcji turystycznych i rekreacyjnych oraz dbałości o komplementarny charakter 

udostępnianych w tym celu dóbr i usług. 

Zarządzanie przestrzenią turystyczną w Polsce opiera się o ramy prawne, które wyznacza kilka 

ustaw oraz szereg przepisów szczegółowych. W przypadku obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczych zasady ich ochrony, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania reguluje ustawa 

o ochronie przyrody z 2004 roku. Powiązanie z turystyką posiadają również przepisy odnoszące się 

do ochrony innych elementów środowiska przyrodniczego (np. zasobów geologicznych, wód 

powierzchniowych, gleb i powierzchni ziemi, zwierząt łownych). Ochrona zasobów kulturowych 

realizowana jest przede wszystkim na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z 2003 roku. Z kolei prawne uwarunkowania świadczenia usług turystycznych reguluje ustawa 

o usługach turystycznych z 1997 roku oraz ustawa o organizacjach turystycznych z 1999 roku. 

Ustawy poruszają zagadnienia organizatorów usług turystycznych, pośredników i agentów 

turystycznych oraz świadczenia usług hotelarskich, a także tworzenia regionalnych i lokalnych 

organizacji turystycznych. Na podstawie ustawowych kompetencji oraz przy uwzględnieniu innych 

uwarunkowań formalnych turystyka jest również przedmiotem planowania przestrzennego oraz 

strategicznego. W ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2006 roku stwierdza się, że 

polityka rozwoju dotyczy różnych obszarów problemowych, w tym m.in. kultury, kultury fizycznej 

oraz sportu i turystyki. Uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju tych obszarów określone są 

w strategiach sektorowych, które w zależności od potrzeb tworzone są na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym. Rosnąca rola samorządu gminnego oraz duża samodzielność 

w decydowaniu o własnym rozwoju, sprzyja organizacji i zarządzaniu turystyką na poziomie 

lokalnym (por. ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku). 

O znaczeniu planowania przestrzennego i strategicznego w skali Metropolii Poznań świadczy 

m.in. ranking programów służących wyznaczeniu priorytetowych działań rozwojowych (por. 

Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020). Wysoką pozycję w rankingu 

zajęły działania związane wprost lub pośrednio z turystyką i rekreacją. Poza wysuwanymi na plan 
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pierwszy kwestiami transportu i komunikacji (m.in. powstanie kolei metropolitalnej, integracja 

komunikacji publicznej, rozwijanie komunikacji rowerowej), zwrócono uwagę na potrzebę 

koordynowania prac związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu kulturowego oraz terenów 

cennych przyrodniczo, budowania metropolitalnego systemu informacji turystycznej, opracowania 

metropolitalnej oferty turystycznej, wreszcie współpracy i uczestnictwa w kulturze oraz 

promowania innowacyjnych kierunków rozwoju sportu i rekreacji. Z kolei w „Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2020 roku” do priorytetowych celów rozwoju sektora turystyki 

zaliczono m.in.: dostosowanie zagospodarowania środowiska do bezpiecznego rozwoju usług 

turystycznych oraz rekreacji, lepsze wykorzystanie dróg wodnych dla gospodarki i turystyki, ochronę 

dorobku kulturowego, rozwój funkcji konferencyjnych i kongresowych oraz sportowych 

o charakterze ponadregionalnym, wsparcie rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej, promowanie 

agroturystyki oraz turystyki alternatywnej. Uzupełnieniem wyżej wymienionych celów są działania 

uwzględnione w Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim. W dokumencie tym 

szczególne znaczenie przypisano kreowaniu regionalnych i markowych produktów turystycznych, 

zwiększeniu innowacyjności oraz konkurencyjności oferty turystycznej regionu, rozwojowi walorów 

turystycznych, a także podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu poprzez lepszą ochronę, 

ekspozycję i organizację zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz kreowanie nowych walorów 

turystycznych w formie krajowych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych. 

 Należy podkreślić, że część opisanych celów rozwojowych uzyskała status priorytetów 

inwestycyjnych przewidzianych do finansowania w ramach Regionalnego programu operacyjnego 

Wielkopolska 2014+ czy też Strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych w miejskim  obszarze 

funkcjonalnym Poznania. Do najistotniejszych projektów zaliczyć należy: inwestycje wspierające 

rozwój publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej walory środowiskowe, 

m.in. punkty i platformy widokowe, szlaki oraz ścieżki dydaktyczne, modernizację, adaptację 

i rewitalizację instytucji kultury, obiektów zabytkowych, obiektów poprzemysłowych o wartościach 

historycznych i muzeów, wykorzystanie potencjału rzek, rozbudowę metropolitalnego systemu 

szlaków i ścieżek  rowerowych. 

 

Źródła informacji oraz metodyka badań  

Źródła informacji wykorzystane w opracowaniu to: 

� dokumenty strategiczne, materiały informacyjne i promocyjne gmin, opracowania 

monograficzne i problemowe, 

� zasoby archiwalnych materiałów kartograficznych w postaci rastrowej oraz tematyczne bazy 

danych cyfrowych, 

� źródła statystyczne (m.in. sprawozdawczość GUS), 

� badania terenowe, w tym inwentaryzacja przyrodniczo-krajobrazowa doliny Warty oraz 

badania ankietowe służące rozpoznaniu opinii społecznej na temat potencjału turystycznego 

doliny Warty. 

W pracy korzystano z wielu metod badawczych, w tym m.in.: badań ankietowych, kartowania 

terenowego, geoinformacyjnej analizy materiałów źródłowych, analizy SWOT, metod waloryzacji 

ekologiczno-krajobrazowej.  

Analizę kierunków rozwoju turystyki w skali całej Metropolii przeprowadzono 

z wykorzystaniem materiałów archiwalnych, w tym zaktualizowanej bazy danych zgromadzonej na 
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potrzeby diagnoz cząstkowych w ramach Studium uwarunkowań rozwoju  przestrzennego 

Aglomeracji Poznańskiej (2012). Kartowaniem terenowym objęto natomiast obszar funkcjonalny 

Dolina Warty. W celu rzetelnej oceny potencjału turystycznego Warty opracowano formularz 

inwentaryzacyjny zawierający kilkanaście kryteriów umożliwiających analizę walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz stanu użytkowania i zagospodarowania doliny rzeki. W zakres 

prac terenowych weszły również badania ankietowe, którymi objęto 470 respondentów. Głównym 

celem badań ankietowych było rozpoznanie opinii turystów i mieszkańców Metropolii na temat 

znaczenia naturalnych i kulturowych walorów oraz zagospodarowania turystycznego doliny Warty 

w realizowaniu potrzeb wypoczynkowych. Za równie ważne uznano wskazanie elementów 

decydujących o wysokiej jakości środowiska i krajobrazu oraz czynników zagrażających potencjałowi 

przyrodniczemu tego obszaru. 

 

Diagnoza potencjału turystycznego metropolii 

Atrakcyjność  turystyczna obszarów metropolitalnych zależy nie tylko od jakości walorów 

kulturowych i przyrodniczych oraz sposobu ich udostępniania, ale również od rodzaju 

i rozmieszczenia infrastruktury turystycznej oraz paraturystycznej. Równie ważnym elementem jest 

położenie komunikacyjne miasta oraz sprawności systemu transportowego w granicach całego 

obszaru funkcjonalnego. Duże znaczenie ma wielkość i typ funkcjonalny miasta, a także wizerunek 

i postrzeganie metropolii, jako wypadkowa działań związanych z promocją i obsługą ruchu 

turystycznego. 

Warunki środowiska przyrodniczego determinują rozwój turystyki Metropolii Poznań. 

W przypadku turystyki są to przede wszystkim zasoby wód powierzchniowych i biosfery, 

uwarunkowania orograficzne oraz walory krajobrazowe. Metropolia Poznań położona jest 

w granicach kilku jednostek fizycznogeograficznych, z których powierzchniowo dominuje Równina 

Wrzesińska – w części wschodniej aglomeracji oraz równiny: Poznańska i Szamotulska – na 

zachodzie. Granicą dla tych jednostek jest przebiegające południkowo obniżenie dolinne nazywane 

Poznańskim Przełomem Warty. Duża zmienność rytmu i charakteru rzeźby terenu, pomimo 

przewagi obszarów równinnych, stwarza dogodne warunki do rekreacji. Elementem wyraźnie 

różnicującym krajobraz są obniżenia terenu występujące w postaci dolin rzecznych oraz rynien 

o płaskim lub pagórkowatym dnie, których część wypełniona jest wodami jezior. Przyjmują one 

postać rozchodzących się promieniście z Poznania ciągów rozcinających tereny wysoczyznowe. Daje 

to możliwości realizowania różnorodnych form wypoczynku i dostarcza wrażeń estetycznych, 

szczególnie tam, gdzie szerokim i mocniej wciętym dolinom i rynnom towarzyszą zalesione zbocza 

i krawędzie. Świadczy o tym ilość punktów widokowych usytuowanych na krawędziach dolin rzek 

i rynien jeziornych (mapa 22.).  

Zasoby wodne Metropolii Poznań obszarowo związane są z Poznańskiem Dorzeczem Warty, 

które obejmuje zlewnie rzeki Warty (na odcinku od Śremu do ujścia Kopli oraz od ujścia Kopli do 

Obrzycka) oraz zlewnie pomniejszych rzek, t.j.: Samy, Samicy, Cybiny, Głównej, Kanału Mosińskiego, 

Wirenki i Kopli. Funkcje wypoczynkowe generują w szczególności doliny rzek Warty, Cybiny oraz  

Wełny. Stan ich zagospodarowania jest zróżnicowany przestrzennie, a poza obszarami 

zabudowanymi wykazuje wyraźne deficyty. Najlepiej przystosowany dla potrzeb turystyki i rekreacji 

jest odcinek doliny Warty w granicach miasta Poznania, przy czym znaczna część terenów 



 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

 

148
5 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

wypoczynkowych wymaga modernizacji i uzupełnienia zaplecza infrastrukturalnego. Należy uznać, 

że potencjał turystyczny wód płynących nie jest w wystarczającym stopniu wykorzystany, 

a dotychczasowe działania zmierzające do lepszego przystosowania terenów nadrzecznych dla 

potrzeb turystyki nie przynoszą zadawalających efektów.  

Najciekawsze pod względem wypoczynkowym i krajoznawczym jeziora metropolii grupują 

się w ciągach rynien polodowcowych: Kórnicko-Zaniemyskiej (gmina Kórnik), Łódzko-Dymaczewskiej 

(gminy: Mosina, Stęszew) oraz Niepruszewsko-Strykowskiej (gminy: Buk, Dopiewo, Stęszew), a także 

w dolinach rzek Cybiny i Głównej (gminy: Pobiedziska, Swarzędz). Do największych akwenów 

(powyżej 100 ha) zalicza się jeziora: Kierskie, Strykowskie, Niepruszewskie, Bnińskie, Grzymisławskie, 

Kowalskie, Łódzko-Dymaczewskie i Lusowskie. W grupie nieco mniejszych wymienić należy jeziora: 

Witobelskie, Góreckie, Swarzędzkie, Rościńskie, Pamiątkowskie, Kórnickie, Stęszewskie oraz 

Maltańskie (mapa 22.). 

O walorach wypoczynkowych Metropolii Poznań decydują w dużym stopniu obszary leśne. 

Wysoki udział lasów charakteryzuje gminy położone w północnej części aglomeracji (Murowana 

Goślina, Czerwonak, Oborniki, Pobiedziska, Suchy Las, Skoki) oraz w części południowej 

(Puszczykowo, Mosina, Kórnik, Śrem). Analiza struktury siedliskowej lasów wykazuje na przewagę 

siedlisk o dogodnych warunkach dla rekreacji. W grupie siedlisk borowych, stanowiących 30,5% 

obszarów leśnych, przeważają bory mieszane świeże (24,9%) z niewielkim udziałem borów świeżych 

(4,9%). W siedliskach lasowych dominują lasy mieszane świeże (34,9%) oraz lasy świeże (23,3%). 

Korzystnie przedstawia się również struktura wiekowa drzewostanu. Grupa najlepszych pod 

względem wieku lasów (w klasach powyżej 60 lat) wykazuje łączny udział na poziomie 45,9%. Są to 

drzewostany o zwiększonej odporności na antropopresję wywołaną użytkowaniem rekreacyjnym, 

w których możliwa jest znaczna intensyfikacja zagospodarowania i ruchu turystycznego. 

Obszar Metropolii Poznań wyróżnia wysoki potencjał kulturowy. Ważnym zasobem są 

zabytkowe układy urbanistyczno-architektoniczne, które zachowały się w 15 miejscowościach 

regionu (Buk, Kostrzyn, Pobiedziska, Stare Miasto w Poznaniu, Bnin, Mosina, Murowana Goślina, 

Stęszew, Śrem) (ryc. 20 i tab. 25.). Wśród zabytków sakralnych najliczniejszą grupę stanowią 

kościoły, które reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne charakterystyczne dla 

budownictwa sakralnego. Na szczególną uwagę zasługuje katedra św. Piotra i Pawła na Ostrowie 

Tumskim oraz poznański kościół jezuitów (Fara) w Poznaniu. Cenną grupę obiektów stanowią 

kościoły drewniane usytuowane w Czerlejnie, Długiej Goślinie, Gułtowach, Kicinie, Kleszczewie, 

Łodzi, Rogalinku, Siekierkach Wielkich, Uzarzewie, Węglewie, Wierzenicy. Wysoką wartość 

kulturową reprezentują również klasztory, a wśród nich jeden z najcenniejszych obiektów,  jakim 

jest pocysterski zespół klasztorny w Owińskach. Wśród zabytków świeckich najliczniej 

reprezentowane jest budownictwo mieszkaniowe. Najciekawsze domy murowane i drewniane 

charakterystyczne są dla Kórnika i Golęczewa, natomiast kamienice i wille występują przede 

wszystkim w Poznaniu. Silny akcent w krajobrazie kulturowym stanowią zabytkowe zamki, pałace 

i dwory. W granicach obszaru metropolitalnego jest ich ponad 100. Do najcenniejszych obiektów 

zaliczyć należy neogotycki zamek w Kórniku, zamek Górków w Szamotułach, poznański pałac Górków 

oraz pałace w Rogalinie, Konarzewie, Gułtowach, Siedlcu, Krześlicach, Będlewie i Strykowie. Na 

terenie metropolii, a szczególnie w Poznaniu zachowało się wiele budowli użyteczności publicznej 

(siedziby władz, szkoły, banki, poczty, szpitale, i in.). W Poznaniu koncentrują się one w obrębie 

Nowego Miasta, tzw. Dzielnicy Cesarskiej oraz dzielnicy Łazarz (ponad 80 obiektów). W strefie 
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podmiejskiej wymienić należy pensjonaty w Puszczykowie, sanatorium w Ludwikowie oraz zespół 

szpitalny w Owińskach. Dobrze zachowane ratusze występują w Poznaniu, Kórniku, Bninie, 

Swarzędzu i Śremie. W grupie zasobów kulturowych znajdują się również muzea. W obrębie 

metropolii jest ich ponad 50, z czego dwie trzecie w Poznaniu.  

 

Ryc. 20. Struktura rodzajowa wybranych zasobów kulturowych Metropolii Poznań w układzie gmin 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tab. 25. Potencjał kulturowy miejscowości turystycznych w Metropolii Poznań 
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Dopiewiec KM           

Dopiewo KM           

Głęboczek KM           

Główienka KM           

Główna KM           

Golęczewo KM           

Góra KM           

Gułtowy KM           

Iwno KM           

Jabłkowo  KM           

Jankowo KM           

Kicin KM           

Kociałkowa Górka KM           

Konarzewo KM           

Koninko KM           

Kostrzyn KS           

Kowanówko KM           

KÓRNIK KD           

Krąplewo KM           

Krześlice KM           

Luboń KS           

Lusowo KM           

Łódź KM           

Łukowo KM           

Modrze KM           

Mosina KS           

Mórka KM           

Mrowino KM           

Murowana Goślina KS           

Niepruszewo KM           

Objezierze  KM           

Oborniki KS           

Otorowo KM           

Owińska KS           

Pobiedziska KS           

POZNAŃ KD           

Pruszewiec KM           

Przybroda KM           

Psarskie KM           

Puszczykowo KS           

Raczkowo KM           

Rejowiec  KM           
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Rogalin KD           

Rogalinek KM           

Rosnówko KM           

Siedlec KS           

Siekierki Wielkie KM           

Skoki KM           

Skrzynki KM           

Sobota KM           

Sokolniki 
Drzązgowskie 

KM 
          

Starczanowo KM           

Stęszew KS           

Strykowo KM           

Swadzim K           

Swarzędz KS           

Szamotuły KS           

Szreniawa KS           

Śrem KS           

Trzek KM           

Tulce KM           

Uchorowo KM           

Uzarzewo KM           

Węglewo KM           

Wierzenica KM           

Wierzonka KM           

Wiktorowo KM           

Wojnowo KM           

Wronczyn KM           

Wysoczka KM           

Objaśnienia: A. Miejscowości krajoznawcze, według liczebności, zróżnicowania i wartości obiektów dziedzictwa kulturowego: 1. KD - 
duże, 2.  KS - średnie, 3. KM - małe, B. Obiekty o wybitnej wartości kulturowej, ujęte w kanonie krajoznawczym: 1. KÓRNIK - 
krajowym, 2. Szreniawa – regionalnym 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Podsumowując, wśród najbardziej reprezentatywnych ośrodków kulturowych w skali 

Metropolii Poznań, ujętych w krajowym oraz regionalnym kanonie krajoznawczym, znajdują się: 

Będlewo, Buk, Gułtowy, Konarzewo, Kórnik, Luboń, Objezierze, Owińska, Pobiedziska, Poznań, 

Puszczykowo, Rogalin, Strykowo, Szamotuły, Szreniawa, Śrem, Wierzenica. W Poznaniu wysoką 

rangę kulturową uzyskały: Bazylika Archikatedralna, kościół św. Jana Jerozolimskiego, ratusz 

(Muzeum Historii Miasta Poznania), Muzeum Instrumentów Muzycznych, kościół farny św. 

Stanisława, układ urbanistyczny Poznania z Górą Przemysła, Placem Adama Mickiewicza i Wzgórzem 

św. Wojciecha, Muzeum Narodowe, Cytadela, Plac Adama Mickiewicza oraz kościół Nawiedzenia 
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NMP, centrum interpretacji dziedzictwa Brama Poznania. W przypadku pozostałych ośrodków na 

wymienienie zasługują: zamek i park (arboretum) w Kórniku, zespół pałacowy w Rogalinie, Zamek 

Górków w Szamotułach, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 

w Szreniawie. Przez miejscowości, w których zlokalizowane są najatrakcyjniejsze obiekty 

poprowadzono turystyczne szlaki kulturowe, m.in.: Piastowski, Cysterski, św. Jakuba, Kościołów 

Drewnianych wokół Puszczy Zielonki, Ziemiański Szlak Rowerowy, Trasa Kórnicka a w samym 

Poznaniu Trakt Królewsko-Cesarski (mapa 22.). 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Metropolia Poznań dysponuje liczbą 12,7 

tys. miejsc noclegowych, z czego nieco ponad 60% znajduje się w Poznaniu (BDL 2013). Poza 

Poznaniem, największa liczba miejsc noclegowych występuje w gminach: Tarnowo Podgórne, 

Stęszew, Kórnik. Pod względem liczby miejsc noclegowych wyróżniają się także gminy: Swarzędz, 

Mosina, Murowana Goślina, Puszczykowo, Skoki, Szamotuły i Śrem. Niewielka baza noclegowa 

charakteryzuje gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Buk, Dopiewo, Rokietnica. W strefie podmiejskiej 

Poznania rozmieszczenie bazy noclegowej wykazuje zależność od czynnika przyrodniczego i dotyczy 

gmin położonych w obszarach o walorach rekreacyjnych związanymi z obszarem Puszczy Zielonki 

i Parku Krajobrazowego Promno (gminy: Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki) oraz z terenami 

Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (gminy: Stęszew, 

Mosina, Kórnik, Śrem), a także z otoczeniem jezior (gminy: Stęszew, Kórnik). 

 Opisane dysproporcje pomiędzy gminami dotyczą nie tylko pojemności obiektów 

noclegowych, ale również ich struktury rodzajowej, która kształtowana jest przez biznesowy 

wizerunek miasta Poznania. Jak zauważają Szmatuła i Zmyślony (2012) ponad połową miejsc 

noclegowych (67,5%) dysponują obiekty typu hotelowego, tj.: hotele, motele, pensjonaty oraz 

obiekty nieskategoryzowane (por. ryc. 21.). Pod względem oferowanych miejsc noclegowych 

obiekty tego typu przeważają zdecydowanie w Poznaniu (70% miejsc), a także w większości gmin 

podpoznańskich, w tym szczególnie w Luboniu, Puszczykowie, Tarnowie Podgórnym i Swarzędzu. 

Bazę hotelową uzupełniają ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe i wypoczynkowe (10% miejsc), 

schroniska młodzieżowe i hostele (8% miejsc) oraz prywatna baza noclegowa (pokoje gościnne 

i kwatery agroturystyczne – 13% miejsc). W gminach Kórnik, Puszczykowo, Skoki i Stęszew dużą rolę 

w obsłudze ruchu turystycznego odgrywają obiekty szkoleniowo-wypoczynkowe i wypoczynkowe. 

Z kolei prywatna baza noclegowa występuje w gminach: Buk, Kleszczewo, Mosina, Murowana 

Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Rokietnica oraz Skoki. 

Z bazą noclegową powiązane są obiekty świadczące usługi konferencyjne. W metropolii 

funkcjonuje łącznie ponad 160 tego typu obiektów, z których zdecydowana większość, bo aż 70%, 

zlokalizowana jest na terenie Poznania. W strefie podmiejskiej wśród gmin o największej liczbie 

obiektów konferencyjnych są Puszczykowo, Tarnowo Podgórne i Stęszew. Dużą rolę w obsłudze 

ruchu turystycznego odgrywa baza gastronomiczna. Jej rozmieszczenie w skali Metropolii wykazuje 

analogie do bazy noclegowej. Spośród ponad 1 tys. placówek gastronomicznych zdecydowana 

większość znajduje się w Poznaniu (80%), głównie w centrum miasta. W strefie podmiejskiej usługi 

gastronomiczne występują na terenie większych miejscowości (m.in. w Luboniu, Przeźmierowie, 

Swarzędzu, Puszczykowie, Murowanej Goślinie, Buku, Pobiedziskach, Mosinie, Śremie, 

Szamotułach, Obornikach). Strefami sprzyjającymi występowaniu obiektów gastronomicznych są 

także tereny położone w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych rozchodzących się 

promieniście z Poznania (mapa 23.).  
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Realizacji aktywnych form wypoczynku sprzyja infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz 

system szlaków turystycznych. Głównymi ośrodkami turystyki aktywnej na badanym obszarze są: 

Poznań, Czerwonak, Koziegłowy, Kórnik, Luboń, Lusowo, Mosina, Murowana Goślina, Niepruszewo, 

Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Przeźmierowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły 

oraz Śrem (por. tab. 26.). Większość wymienionych miejscowości to ośrodki posiadające co najmniej 

kilka różnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Część z nich umożliwia uprawianie 

specjalistycznych form aktywnego wypoczynku (pola golfowe, strzelnice i tory łucznicze, lotniska 

sportowe, lodowiska, tory motorowe, parki linowe, skateparki, paintball). Liczną grupę tworzą 

ośrodki i kluby jeździeckie, stajnie oraz obiekty agroturystyczne z ofertą jeździecką. W sezonie letnim 

popularne stają się obiekty turystyki wodnej zlokalizowane nad większymi jeziorami oraz na rzece 

Warcie (kąpieliska, przystanie żeglarskie i kajakowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego). Stale 

rozbudowywana i unowocześniana infrastruktura sportowa sprawia, że na obszarze metropolii 

można uprawiać prawie wszystkie dyscypliny sportu. Większość gminnych Ośrodków Sportu 

i Rekreacji posiadają nowoczesne, pełnowymiarowe hale sportowe oraz kompleksy boisk na 

otwartej przestrzeni. Znaczący udział w infrastrukturze sportowej mają również korty tenisowe (tab. 

26). 

 

Ryc. 21. Struktura rodzajowa bazy noclegowej w Metropolii Poznań w układzie gmin (według liczby 

miejsc noclegowych) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS-BDL, 2014. 

 

O dostępności do walorów i zagospodarowania turystycznego decyduje system szlaków i tras 

turystycznych. Przez obszar metropolii przebiegają szlaki krajoznawcze o znaczeniu 

międzynarodowym i krajowym, których uzupełnieniem jest sieć szlaków regionalnych. Większość 
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szlaków ma charakter tras tematycznych, dobrze eksponujących walory kulturowe oraz atrakcje 

przyrodnicze regionu. Ważną funkcję w obsłudze ruchu turystycznego ma sieć lokalnych szlaków 

i ścieżek rowerowych oraz pieszych, których zagęszczenie występuje w granicach Wielkopolskiego 

Parku Narodowego (gminy: Luboń, Mosina, Puszczykowo) oraz Parku Krajobrazowego Puszcza 

Zielonka (gminy: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Skoki).  

Przeprowadzona diagnoza potencjału turystycznego badanego obszaru umożliwiła określenie 

słabych i mocnych stron oraz zdefiniowanie przesłanek decydujących o poprawie jakości 

metropolitalnej oferty turystycznej.  

Do głównych atutów w sferze zasobów i usług turystycznych metropolii należą : 

� występowanie większych kompleksów leśnych oraz jeziornych atrakcyjnych dla wypoczynku, 

� wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny Warty, 

� obecność osobliwych, atrakcyjnych krajobrazowo form ukształtowania powierzchni terenu 

oraz naturalnych punktów widokowych, 

� znaczący udział obszarów cennych przyrodniczo objętych różnymi formami ochrony prawnej 

o potencjale wypoczynkowym, poznawczym i edukacyjnym, 

� interesująca historia, bogate dziedzictwo kulturowe oraz  tradycje i zwyczaje regionalne, 

� obecność znanych w skali regionalnej oraz ponadregionalnej historycznych i współczesnych 

walorów kulturowych oraz wydarzeń kulturalnych, 

� duża pojemność infrastruktury turystycznej, 

� dobre zaplecze i wysoki standard infrastruktury turystyki biznesowej oraz miejskiej, 

� zróżnicowana oferta usług sportowo-rekreacyjnych, 

� dobra zewnętrzna dostępność komunikacyjna, 

� funkcjonalny system szlaków turystycznych, 

� aktywność lokalnych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju i promocji 

turystyki. 

Do głównych ograniczeń rozwoju turystyki i rekreacji w metropolii należą:  

� wysoki udział terenów monotonnych krajobrazowo ze względu na jednolity charakter rzeźby 

i użytkowania terenu, 

� niski potencjał żeglugowy głównych rzek i jezior, 

� niska jakość środowiska przyrodniczego na terenach zurbanizowanych oraz degradacja wód 

powierzchniowych, 

� obecność przyrodniczych barier dla ruchu i zagospodarowania turystycznego ze względu na 

rygory ochronne oraz podatność środowiska na zagrożenia i antropopresję, 

� niedocenianie spuścizny historycznej regionu (dziedzictwa kulturowego materialnego 

i niematerialnego), 

� dewastacja obiektów zabytkowych oraz ich ograniczona dostępność turystyczna ze względu na 

uwarunkowania formalnoprawne, 

� słaba dyspersja infrastruktury turystycznej w skali Metropolii, 

� małe zróżnicowanie struktury rodzajowej bazy noclegowej oraz związana z tym oferta cenowa 

usług noclegowych, 

� niedostosowanie zagospodarowania turystycznego do rangi i rozmieszczenia walorów 

przyrodniczych i kulturowych, 
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� zły stan techniczny dróg, niewystarczająca funkcjonalność systemu komunikacji zbiorowej, 

brak płynności w ruchu kołowym, 

� niedoinwestowanie turystyczne szlaków wodnych, 

� niewystarczające wykorzystanie nowoczesnych technologii w systemie informacji i promocji 

turystycznej. 

 

Tab. 26. Miejscowości turystyki aktywnej w Metropolii Poznań  
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Antoniewo                     

Baborówko                     

Baranowo                     

Biedrusko                     

Bliżyce                     

Błażejewko                     

Bolechowo                     

Bolechówko                     

Bolesławiec                     

Borówiec                     

Borówko                     

Buk                     

Bytkowo                     

Czerwonak                     

Dąbrówka 
Leśna 

                    

Dębogóra                     

Dopiewo                     

Dymaczewo 
Stare 

                    

Dymaczewo 
Nowe 

                    

Gądki                     

Góra                     

Gruszczyn                     

Iwno                     

Jaszkowo                     

Jerzykowo                     

Kaczyna                      

Kamińsko                     

Kawcze                     

Kicin                     

Kiszewo                     

Kobylnica                     

Kociałkowa 
Górka 

                    

Kołacice                     
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Komorniki                     

Kostrzyn                      

Kotowo                     

Koziegłowy                     

Kórnik                     

Krajkowo                     

Krzyżowniki                     

Lisówki                     

Luboń                     

Lusowo                     

Łoskoń Stary                      

Mechlin                     

Mosina                     

Mościenica                     

Mściszewo                     

Murowana 
Goślina 

                    

Niepruszewo                     

Nochowo                     

Oborniki                     

Ocieszyn                     

Owińska                     

Pamiątkowo                     

Pawłowice                     

Pecna                     

Plewiska                     

Pobiedziska                     

Popowo 
Kościelne 

                    

Popówko                     

Potrzanowo                     

Poznań                     

Promnice                     

Pruszewiec                     

Przeźmierowo                     

Psarskie                     

Puszczykowo                     

Raduszyn                     

Rogalinek                     

Rokietnica                     

Rosnówko                     

Słonawy                     

Sierosław                     

Skoki                     

Skórzewo                     

Skrzynki                     

Sobota                     
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Sowiniec                     

Sowinki                     

Stęszew                     

Stęszewko                     

Stobnica                     

Strykowo                     

Suchy Las                     

Swarzędz                     

Szamotuły                     

Szewce                     

Śrem                     

Tarnowo 
Podgórne 

                    

Trzek                     

Tulce                     

Wiry                     

Wojnowo                     

Zborowo                     

Zbrudzewo                     

Złotniczki                     

Złotniki                     

Żydowo                     

Objaśnienia: Miejscowości i obiekty turystyki aktywnej: 1. Suchy Las - ośrodki o dużym znaczeniu w obsłudze 
turystyki aktywnej, 2. Stobnica - pozostałe ośrodki turystyki aktywnej  
Źródło: Opracowanie własne. 

 

W kontekście przeprowadzonej diagnozy oraz zauważanych współcześnie tendencji w rozwoju 

turystyki należy uznać, że podstawowymi wyznacznikami rozwoju metropolitalnej oferty 

turystycznej powinny być:  

� wysoka jakość, bezpieczeństwo i komfort wypoczynku, 

� łatwe i szybkie możliwości przemieszczania się turystów, 

� wypoczynek aktywny oraz usługi związane z odnową biologiczną, 

� pobyty krótkookresowe w pobliżu miejsca zamieszkania, 

� regionalne produkty turystyczne decydujące o konkurencyjności metropolii w skali krajowej 

i międzynarodowej, 

� tanie usługi oraz obiekty gwarantujące kompleksową ofertę turystyczną, 

� zindywidualizowane podejście do potrzeb turystów (ze względu na wiek, aktywność fizyczną, 

stan zdrowia, itd.), 

� funkcjonalny system informacji i promocji turystycznej oparty o nowe technologie. 
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Kierunki rozwoju funkcji turystycznych 

Specyfika obszarów metropolitalnych traktowanych jako komplementarny układ miasta 

i strefy podmiejskiej o silnych powiązaniach gospodarczych, społecznych i technicznych wymusza 

potrzebę zintegrowanego podejścia do kreowania ich rozwoju. W turystyce i rekreacji zagadnienie 

to należy rozważać w dwóch ujęciach - tematycznym i terytorialnym. W pierwszym przypadku 

programowanie turystyki należy ukierunkować na tworzeniu oferty w postaci sieciowych produktów 

turystycznych. W drugim przypadku planowanie funkcji turystycznych powinno koncentrować się na 

problemie przestrzennej organizacji dóbr i usług w granicach określonych jednostek funkcjonalnych.  

Przy formułowaniu kierunków rozwoju turystyki i rekreacji przyjęto zestaw zasad 

odnoszących się do obszaru całej metropolii: 

1. Zasada zintegrowanego planowania, z uwzględnieniem elastyczności i ciągłości procesu 

planowania. 

2. Zasada zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego korzystania z zasobów środowiska 

przyrodniczego. 

3. Zasada równoległej realizacji celów publicznych i prywatnych (zasada współpracy 

i partnerstwa). 

4. Zasada dobrego dostępu do usług na obszarze całej metropolii. 

Założono, że cele szczegółowe części kierunkowej opracowania będą spójne z założeniami osi 

strategicznej Gospodarka Przestrzenna i Środowisko ujętymi w Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Poznańskiej Metropolia Poznań 2020: 

� Cel 1.4. Rozwój usług metropolitalnych dla potrzeb obecnych i nowych mieszkańców oraz osób 

odwiedzających Metropolię. 

� Cel 1.5. Tworzenie atrakcyjnego środowiska zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

� Cel 2.1. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiąganie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego oraz walorów kulturowych. 

� Cel 2.3. Poprawę wewnętrznej spójności sieci transportowej Metropolii, z preferencją dla 

rozwoju zintegrowanej komunikacji publicznej, polepszającej dostępność miejsc zamieszkania, 

pracy, usług i wypoczynku. 

Dało to podstawy do sformułowania głównych celów kierunkowych, do których zaliczono: 

1. Podnoszenie jakości walorów turystycznych, zarówno sferze przyrodniczej jak i kulturowej. 

2. Zmniejszanie dysproporcji w dostępności do walorów i usług turystycznych. 

3. Zapewnienie komplementarności dóbr i usług turystycznych. 

4. Tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych (np. turystyki biznesowej, kulturowej, 

kwalifikowanej, miejskiej). 

5. Efektywną współpracę organów, instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za turystykę. 

6. Budowanie nowoczesnego systemu informacji turystycznej. 

7. Minimalizowanie oraz zapobieganie konfliktom związanym z rozwojem funkcji turystycznych. 

8. Lepsze rozpoznanie preferencji i potrzeb społecznych w zakresie turystyki i wypoczynku. 

9. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań wspierających turystykę (por. Bródka, 

Zmyślony, 2012). 

Odpowiedzią na przyjęte założenia koncepcyjne i metodyczne stał się program 

metropolitalnej oferty turystycznej realizujący tematyczne podejście do planowania rozwoju 
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turystyki i rekreacji. Proponowane kierunki działań zostały szczegółowo opisane w opracowaniu 

Turystyka w aglomeracji poznańskiej pod redakcją S. Bródki i P. Zmyślonego (2012). W przypadku 

Metropolii Poznań należy mówić o dwóch głównych osiach programowych. Pierwsza z nich 

skoncentrowana jest na sferze organizacyjnej i obejmie dwie kategorie działań szczegółowych 

związanych z tworzeniem zintegrowanego systemu monitoringu i oceny rozwoju funkcji turystycznej 

oraz kompleksowym systemem informacji i promocji turystycznej. Druga oś programowa dotyczy 

form aktywności turystycznej i polega na budowaniu oferty sieciowych produktów turystycznych, 

utożsamianych z rodzajami i formami turystyki, które poprawią konkurencyjność Metropolii Poznań 

na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym (Zmyślony, 2012). Przyjęto, że kluczową rolę 

w tym zakresie będzie odgrywać turystyka biznesowa oraz kulturowa. Uzupełnieniem oferty 

powinna być turystyka aktywna oraz szeroko rozumiana rekreacja, skierowane w większym 

stopniu na potrzeby mieszkańców. Uznanie priorytetowego charakteru turystyki biznesowej, 

kulturowej oraz aktywnej dla wzrostu potencjału metropolii uzasadniało poszerzoną diagnozę 

uwarunkowań ich rozwoju przeprowadzoną w poprzednim rozdziale (por. tab. 25. i 26., ryc. 20. 

I 21.). 

Drugim wariantem planowania zintegrowanego rozwoju turystyki i rekreacji w Metropolii 

Poznań jest ujęcie terytorialne. Bazuje ono na koncepcji obszarowego produktu turystycznego, 

zakładającej organizację funkcji turystycznej w ramach trzech typów jednostek: powierzchniowych 

(obszary i kompleksy turystyczno-wypoczynkowe), punktowych (miejscowości turystyczne) 

i liniowych (system tras i szlaków turystycznych umożliwiający dostęp do obszarów i miejscowości 

oraz  tworzy system powiązań między nimi) (Bródka 2012)W granicach Metropolii Poznań 

wyznaczono dziesięć obszarów o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju funkcji turystycznych. 

W przypadku siedmiu z nich dodatkowo zidentyfikowano czternaście mniejszych jednostek 

(kompleksów turystyczno-wypoczynkowych) (mapa 24.). Wyznaczone jednostki funkcjonalne 

utożsamiane są z obecnością określonych walorów przyrodniczych i kulturowych, traktowanych jako 

ważny element oferty turystycznej metropolii. Wśród delimitowanych jednostek podstawowe 

znaczenie mają obszary turystyczno-rekreacyjne, jako struktury wyższego rzędu, w skład których 

wchodzą mniejsze powierzchniowo kompleksy, związane z występowaniem konkretnych atrakcji 

o znaczeniu wypoczynkowym lub krajoznawczym. Granice poszczególnych jednostek oparte są 

o układ komunikacyjny, który decyduje o dostępności i wzajemnym powiązaniu poszczególnych 

obszarów lub kompleksów, a jednocześnie przyczynia się do ich fragmentacji, powodując 

utrudnienia w zagospodarowaniu i użytkowaniu turystycznym. 

Połączeniem obu opisanych powyżej podejść metodycznych jest opracowana dla każdej 

z jednostek oferta programowa skonstruowana na bazie czterech kategorii produktów ujętych 

w dwa pakiety ofertowe: pakiet produktów wiodących, do którego zaliczono produkty wizerunkowe 

i podstawowe oraz pakiet produktów wspierających, składający się z produktów niszowych 

i potencjalnych. Pakiety produktowe objęły łącznie dziesięć różnych rodzajów i form turystyki, 

z założeniem priorytetowego znaczenia turystyki kulturowej, biznesowej oraz wypoczynkowej 

i aktywnej (por. tab. 27. i 28.). Zaproponowane rozwiązania skonfrontowano z potencjałem 

poszczególnych gmin oraz z zapisami lokalnych dokumentów strategicznych. Takie podejście 

posłużyło wskazaniu podobieństw i różnic w spojrzeniu na perspektywy rozwoju turystyki w skali 

Metropolii oraz na ich zintegrowany charakter. Szczegółowej analizie poddano również 

miejscowości, dla których zdefiniowano preferowane kierunki działalności turystycznej, a na tej 
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podstawie zaproponowaną rangę poszczególnych miejscowości w systemie turystycznym 

metropolii (tab. 29.). Wiodącą rolę przypisano ośrodkom o wysokiej randze walorów 

krajoznawczych oraz dobrym zapleczu usługowym, do których zaliczono centra turystyczne oraz 

wielofunkcyjne miejscowości turystyczne. Odrębne kategorie tworzą miejscowości wypoczynkowe 

nastawione w głównej mierze na realizowanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców metropolii oraz 

miejscowości o dominującej funkcji usługowej szczególnie predysponowane do realizowania 

turystyki biznesowej, konferencyjnej i tranzytowej. Ostatnią grupę stanowią potencjalne 

miejscowości o funkcjach turystycznych wskazane do aktywizacji.
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Tab. 27. Walory i zagospodarowanie obszarów turystyczno-rekreacyjnych w Metropolii Poznań  

Nazwa obszaru lub 
kompleksu tury-

styczno-wypoczyn-
kowego 

Położenie w gra-
nicach jednostek 

administracyj-
nych (gmina) 

Walory turystyczne obszarów i kompleksów Zagospodarowanie turystyczne obszarów i kompleksów 

Dominujący typ  walorów 
turystycznych: 

Wysoka 
ranga                               

walorów tu-
rystycznych 

Ochrona wa-
lorów tury-
stycznych 

Atrakcyjność                        
walorów tu-
rystycznych 
w odbiorze 
społecznym 

Obszary 
i kompleksy 
o wysokim 
poziomie 

zagospoda-
rowania tu-
rystycznego 

Miejscowości o funkcjach: 

Dostępność komunikacyjna  obszarów i kompleksów 
przyrodnicze kulturowe wypoczynkowych krajoznawczych usługowych 

komunikacyjnych -  decy-
dujące o rozrządzie ruchu 

turystycznego 

do aktywizacji funkcji  
turystycznych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A. Obszar Doliny 
Warty: 

Oborniki, Muro-
wana Goślina, 
Czerwonak, Su-
chy Las, Poznań, 
Luboń, Puszczy-
kowo, Mosina, 
Śrem 

(+) (+) (+) 
 częściowo 

(+)  
częściowo 

(+)  
częściowo 

(+)  
częściowo 

Gmina Czerwonak: Bo-
lechowo, Koziegłowy, 
Owińska; Gmina Mo-
sina: Rogalinek, Rogalin, 
Radzewice, Światniki, 
Mosina; Gmina Śrem: 
Zbrudzewo, Śrem;  
gminy miejskie: Luboń, 
Poznań, Puszczykowo; 
Gmina Oborniki: Bąbli-
nek, Niemieczkowo 

Gmina Czerwonak: 
Owińska; Gmina Suchy 
Las: Biedrusko; Gmina 
Mosina: Rogalin, Rogali-
nek, Mosina; Gmina Ob-
orniki: Oborniki, Łu-
kowo; Gmina Śrem: 
Śrem, Psarskie; gminy 
miejskie: Poznań, Lu-
boń, Puszczykowo 

Gmina Oborniki: Oborniki, 
Stobnica; Gmina Czerwonak: 
Bolechowo, Czerwonak, Ko-
ziegłowy, Owińska, Prom-
nice; Gmina Murowana Go-
ślina: Mściszewo; Gmina Su-
chy Las: Biedrusko; Gmina 
Mosina: Rogalinek, Rogalin, 
Radzewice, Mosina, Świąt-
nik, Korzonkowo, Krajkowo, 
Sowiniec, Wióreki; Gmina 
Śrem:  Śrem, Kawcze, Ko-
towo, Psarskie, Zbrudzewo; 
gminy miejskie: Poznań, 
Luboń, Puszczykowo 

Gmina Czerwonak: Bole-
chowo, Czerwonak, Kozie-
głowy, Owinska; Gmina 
Suchy Las: Biedrusko; 
Gmina Mosina: Mosina, 
Światniki; Gmina Obor-
niki: Oborniki; Gmina 
Śrem: Śrem; gminy miej-
skie: Luboń, Poznań, Pusz-
czykowo 

Gmina Czerwonak: Bole-
chowo, Bolechówko, 
Promnice; Gmina Muro-
wana Goślina: Mściszewo, 
Gmina Mosina: Korzon-
kowo, Krajkowo, Sowi-
niec, Wiórek; Gmina 
Śrem: Kawcze, Kotowo, 
Psarskie, Zbrudzewo;                      
Gmina Oborniki: Bąblinek, 
Kiszewo, Łukowo, Nie-
mieczkowo, Stobnica, Sło-
nawy 

Szlak wodny rangi regionalnej - Wielka Pętla Wielkopolski 
jako element Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, Regio-
nalny szlak rowerowy - Nadwarciański Szlak Rowerowy 
w Wielkopolskim Systemie Szlaków Rowerowych                                     

A.1. Rogalinska Do-
lina Warty (Rogaliń-
ski Park Krajobra-
zowy) 

Mosina, Śrem (+) (+) (+) (+) (+)  
częściowo 

(-) Gmina Mosina: Rogali-
nek, Rogalin, Radze-
wice, Świątniki, Mosina;                            
Gmina Śrem: Zbru-
dzewo, Śrem; 

Gmina Mosina: Rogalin, 
Rogalinek, Mosina;      
Gmina Śrem: Śrem, 
Psarskie; 

Gmina Mosina: Rogalinek, 
Rogalin, Radzewice, Mosina, 
Świątniki, Korzonkowo, Kraj-
kowo, Sowiniec, Wiórek; 
Gmina Śrem: Śrem, Kawcze, 
Kotowo, Psarskie, Zbru-
dzewo; 

Gmina Mosina: Mosina, 
Świątniki; Gmina Śrem: 
Śrem; 

Gmina Mosina: Korzon-
kowo, Krajkowo, Sowi-
niec, Wiórek; Gmina 
Śrem: Kawcze, Kotowo, 
Psarskie, Zbrudzewo; 

System dróg: kołowych - drogi wojewódzkie [430, 431], linie 
kolejowe [271]  Szlaki turystyczne miedzynarodowe i regio-
nalne: Rogalinek, Sowiniec - Wielkopolska Droga św. Jakuba  
Rogalin, Rogalinek, Mosina - Szlak Napoleona; EuroVelo 9 – 
europejska sieć szlaków rowerowych 

A.2. Puszczykowska 
Dolina Warty (Wiel-
kopolski Park Naro-
dowy) 

Luboń, Puszczy-
kowo 

(+) (+)  
częściowo 

(+)  
częściowo 

(+) (+) (+)  
częściowo 

Luboń, Puszczykowo Luboń, Puszczykowo Luboń, Puszczykowo Luboń, Puszczykowo _ System dróg: kołowych -  fragment drogi międzynarodowej 
E30 Autostrada A2, drogi wojewódzkie [430]; linie kolejowe 
[271]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe i regionalne: Eu-
roVelo 9 – europejska sieć szlaków rowerowych 

A.3. Poznańska Do-
lina Warty (miasto 
Poznań) 

Poznań (-) (+) (+) (-) (-) (+) Poznań Poznań Poznań Poznań _ Węzeł komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej:   frag-
ment drogi międzynarodowej E30 Autostrada A2, drogi kra-
jowe [5, 11, 92], wojewódzkie [184, 196, 307, 430]; linie ko-
lejowe [271, 272, 351, 352. 353, 354, 356]; lotnisko Poznań-
Ławica; Szlaki turystyczne miedzynarodowe, krajowe i re-
gionalne: Poznań - Szlak Romański w Polsce                                                                                             
Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu; Wielkopolska Droga 
św. Jakuba; Poznań - Szlak Napoleona; Poznański Węzeł Ro-
werowy – centralny węzeł Wielkopolskiego Systemu Szla-
ków Rowerowych; Transwielkopolska Trasa Rowerowa - na-
leży do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych; 
Ziemiański Szlak Rowerowy;  EuroVelo 9, EuroVelo 2 – 
europejska sieć szlaków rowerowych 

A.4. Dolina Warty 
Biedrusko - Puszcza 
Zielonka 

Czerwonak, Mu-
rowana Goślina, 
Suchy Las 

(+) (+)  
częściowo 

(-) (+) (+) (-) Gmina Czerwonak:  Bo-
lechowo, Bolechówko, 
Koziegłowy, Owińska               

Gmina Czerwonak: 
Owińska; Gmina Suchy 
Las: Biedrusko 

Gmina Czerwonak: Bole-
chowo, Czerwonak, Kozie-
głowy, Owińska, Promnice;                    
Gmina Murowana Goślina: 
Mściszewo;  Gmina Suchy 
Las: Biedrusko 

Gmina Czerwonak: Bole-
chowo, Czerwonak, Kozie-
głowy, Owinska; Gmina 
Suchy Las: Biedrusko 

Gmina Czerwonak: Bole-
chowo, Bolechówko, 
Promnice; Gmina Muro-
wana Goślina: Mściszewo                                 

System dróg: kołowych - droga krajowa [11], drogi woje-
wódzkie [187, 196], linie kolejowe [356];  Szlaki turystyczne 
miedzynarodowe i regionalne: Owińska - Szlak Cysterski w 
ramach Europejskich Dróg Kulturowych, Owińska - Wielko-
polska Droga św. Jakuba; Biedrusko - Szlak NapoLeona; 
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-2, R-3];  Szlak ka-
jakowy Puszcza Zielonka               

A.5. Obornicka Do-
lina Warty (Puszcza 
Notecka) 

Oborniki (+) (-) (-) (+) (+)  
częściowo 

(-) Bąblinek, Niemiecz-
kowo 

Oborniki, Łukowo Oborniki, Stobnica Oborniki, Kiszewo Bąblinek, Kiszewo, Nie-
mieczkowo, Stobnica 

System dróg: kołowych - droga krajowa [11], drogi woje-
wódzkie [178, 187], linie kolejowe [354]; Szlaki turystyczne 
ponadregionalne: znakowany szlak konny "Wilczy Szlak"                              
Lubuska droga św. Jakuba 



 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

 

162
5 
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Nazwa obszaru lub 
kompleksu tury-

styczno-wypoczyn-
kowego 

Położenie w gra-
nicach jednostek 

administracyj-
nych (gmina) 

Walory turystyczne obszarów i kompleksów Zagospodarowanie turystyczne obszarów i kompleksów 

Dominujący typ  walorów 
turystycznych: 

Wysoka 
ranga                               

walorów tu-
rystycznych 

Ochrona wa-
lorów tury-
stycznych 

Atrakcyjność                        
walorów tu-
rystycznych 
w odbiorze 
społecznym 

Obszary 
i kompleksy 
o wysokim 
poziomie 

zagospoda-
rowania tu-
rystycznego 

Miejscowości o funkcjach: 

Dostępność komunikacyjna  obszarów i kompleksów 

przyrodnicze kulturowe wypoczynkowych krajoznawczych usługowych 
komunikacyjnych -  decy-
dujące o rozrządzie ruchu 

turystycznego 

do aktywizacji funkcji  
turystycznych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

B. Obszar Parku 
Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka: 

Czerwonak, Mu-
rowana Goślina, 
Pobiedziska, 
Skoki 

(+) (+) (+) (+)  (+) (+)  
częściowo 

Gmina Czerwonak: Dę-
bogóra, Kicin; Gmina 
Pobiedziska: Stęsze-
wice, Tuczno; Gmina 
Murowana Goślina: Ka-
mińsko, Pławno, Zie-
lonka                              

Gmina Czerwonak:  Ki-
cin 

Gmina Czerwonak: Kicin, Dę-
bogóra; Gmina Murowana 
Goślina: Kamińsko, Pławno, 
Zielonka; Gmina Pobiedzi-
ska: Pruszewiec, Tuczno          

Gmina Murowana Go-
ślina: Kamińsko; Gnima 
Skoki: Sława Wielkopolska 

Gmina Murowana Go-
ślina: Łoskoń Stary, 
Pławno, Zielonka; Gmina 
Pobiedziska: Stęszewice, 
Pruszewiec (na granicy 
PK), Tuczno                                  

System dróg: kołowych - drogi wojewódzkie [187, 196], linie 
kolejowe [356]; Szlaki turystyczne - ponadregionalny i re-
gionalne:  Kicin, Długa Goślina, Węglewo, Skoki, Jabłkowo, 
Reczkowo, Rejowiec - Szlak kościołów drewnianych wokół 
Puszczy Zielonka; Głęboczek, Boduszewo, Murowana Go-
ślina, Szlachęcin, Bolechowo, Owińska, Dziewicza Góra, Ki-
cin - Wielkopolska Droga św. Jakuba; Bolechowo, Owińska, 
Czerwonak, Kicin - Szlak Napoleona; znakowany szlak konny 
"Wilczy Szlak"; Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-3]                                                   
Szlak kajakowy Puszcza Zielonka                                     

B.1. Kompleks je-
zior Stęszewskiego i 
Wrończyńskiego 

Pobiedziska (+) (-) (-) (-) (+) (-) Jerzyn, Stęszewko, Złot-
niczki 

_ Stęszewko, Złotniczki, Złot-
niki 

Stęszewko Złotniczki, Złotniki System dróg: kołowych - droga krajowa [5], linie kolejowe 
[353]; Szlak turystyczny ponadregionalny: znakowany szlak 
konny "Wilczy Szlak" 

C. Obszar dolin rzek 
Głównej i Cybiny: 

Poznań, Pobie-
dziska, Swarzędz 

(+) (+) (+) czę-
ściowo 

(+) czę-
ściowo 

(+) czę-
ściowo 

(+) czę-
ściowo 

Gmina Swarzędz: Grusz-
czyn 

miasto Poznań;         
Gmina Pobiedziska: Po-
biedziska;  Gmina Swa-
rzędz: Swarzędz, Uza-
rzewo, Wierzenica                   

miasto Poznań; Gmina Po-
biedziska: Pobiedziska; 
Gmina Swarzędz: Swarzędz, 
Bogucin, Gruszczyn, Kobyl-
nica  

miasto Poznań;             
Gmina Swarzędz: Bogucin, 
Swarzędz;              Gmina 
Pobiedziska: Pobiedziska 

Gmina Swarzędz: Uza-
rzewo,  Wierzenica 

System dróg: kołowych - droga krajowa [92], linie kolejowe 
[2]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe, krajowe i regio-
nalne:  Wierzenica, Uzarzewo - Szlak kościołów drewnia-
nych wokół Puszczy Zielonka;  Wierzenica, Kobylnica, Grusz-
czyn - Wielkopolska Droga św. Jakuba;  Wierzonka, Kobyl-
nica, Swarzędz - Szlak NapoLeona; Piastowski Trakt Rowe-
rowy Szlak Piastowski – trasa turystyczna w Polsce, certyfi-
kat POT za najlepszy produkt turystyczny (2012)                                          
EuroVelo 9, EuroVelo 2 – europejska sieć szlaków rowero-
wych 

C.1. Kompleks je-
ziora Maltańskiego 

Poznań, Swa-
rzędz 

(+) (+) czę-
ściowo 

(-) (-) (+) (+) miasta: Poznań, Swa-
rzędz  

miasta: Poznań, Swa-
rzędz 

miasta: Poznań, Swarzędz miasta: Poznań, Swarzędz  _ System dróg: kołowych - droga krajowa [92], linie kolejowe 
[2]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe, krajowe i regio-
nalne: Poznań - Szlak Romański w Polsce; Trakt Królewsko-
Cesarski w Poznaniu; Wielkopolska Droga św. Jakuba; 
Poznański Węzeł Rowerowy – centralny węzeł Wielkopol-
skiego Systemu Szlaków Rowerowych; Transwielkopolska 
Trasa Rowerowa - należy do Wielkopolskiego Systemu 
Szlaków Rowerowych; EuroVelo 9, EuroVelo 2 – europejska 
sieć szlaków rowerowych 

C.2. Kompleks je-
ziora Kowalskiego 

Swarzędz, Pobie-
dziska 

(+) (-) (-) (-) (-) (-) Gmina Pobiedziska: Bar-
cinek, Biskupice, Bugaj, 
Jerzykowo, Kowalskie 

_  Gmina Pobiedziska: Bisku-
pice, Bugaj, Jerzykowo 

Gmina Pobiedziska: Jerzy-
kowo 

Gmina Pobiedziska: Ko-
walskie 

System dróg: kołowych - droga krajowa [92], linie kolejowe 
[2]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe: EuroVelo 9, Eu-
roVelo 2 – europejska sieć szlaków rowerowych 

C.3. Kompleks 
Parku Krajobrazo-
wego Promno 

Pobiedziska (+) (-) (+) (+) (-) (-) Promno, Nowa Górka _  Promno, Kociałkowa Górka _ Kociałkowa Górka, Nowa 
Górka  

System dróg: kołowych - droga krajowa [92], linie kolejowe 
[2]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe i regionalne:                           
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-3]; Szlak kaja-
kowy Puszcza Zielonka; EuroVelo 9, EuroVelo 2 – europej-
ska sieć szlaków rowerowych 

D. Obszar dolin rzek 
Samicy i Bogdanki 

Poznań, Tarnowo 
Podgórne, Ro-
kietnica, Szamo-
tuły, Oborniki 

(+) (-) (-) (+) czę-
ściowo 

(+) czę-
ściowo 

(+) czę-
ściowo 

Gmina Rokietnica: Cere-
kwica; miasto Poznań: 
Poznań-Kiekrz, Strze-
szyn 

Gmina Oborniki: Obje-
zierze; Gmina Rokiet-
nica: Sobota;                                 
miasto Poznań: Poznań-
Kiekrz                 

Gmina Oborniki: Objezierze;                     
Gmina Rokietnica: Sobota;                            
miasto Poznań: Poznań-Kie-
krz, Strzeszynek                

miasto Poznań: Poznań-
Kiekrz;  Gmina Rokietnica: 
Bytkowo, Sobota; Gmina 
Tarnowo Podgórne: Bara-
nowo            

Gmina Oborniki: Objezie-
rze; Gmina Szamotuły: 
Przecławek; Gmina Ro-
kietnica: Bytkowo, Cere-
kwica, Sobota                        

System dróg: kołowych - droga krajowa [92], droga woje-
wódzka [184];  linie kolejowe [351]; Szlaki turystyczne mie-
dzynarodowe, krajowe i regionalne: Pierścień Rowerowy 
dookoła Poznania [R-1, R-2]; EuroVelo 2 – europejska sieć 
szlaków rowerowych 

D.1.Kompleks jezior 
Kierskiego i Strze-
szyńskiego 

Poznań (+) (-) (-) (-) (+) (+) miasto Poznań: Poznań-
Kiekrz, Strzeszyn 

miasto Poznań: Poznań-
Kiekrz 

miasto Poznań: Poznań-Kie-
krz, Strzeszyn 

Poznań-Kiekrz _ System dróg: kołowych - droga wojewódzka [184];  linie ko-
lejowe [351]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe i regio-
nalne: Transwielkopolska Trasa Rowerowa [odcinek pół-
nocny R-1], EuroVelo 2 – europejska sieć szlaków rowero-
wych  

D.2. Kompleks je-
ziora Pamiątkow-
skiego 

Szamotuły, Ro-
kietnica 

(+) (-) (-) (-) (-) (-) Gmina Szamotuły: Prze-
cławek; Gmina Rokiet-
nica: Cerekwica 

_ Gmina Szamotuły: Przecła-
wek; Gmina Rokietnica: Ce-
rekwica 

_ Gmina Szamotuły: Prze-
cławek;          Gmina Rokiet-
nica: Cerekwica 

System dróg: kołowych - droga krajowa [92], droga woje-
wódzka [184];  linie kolejowe [351]; Szlaki turystyczne mie-
dzynarodowe i regionalne: Pierścien Rowerowy dookoła 
Poznania, Transwielkopolska Trasa Rowerowa [odcinek pół-
nocny R-1], EuroVelo 2 – europejska sieć szlaków rowero-
wych  
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Nazwa obszaru lub 
kompleksu tury-

styczno-wypoczyn-
kowego 

Położenie w gra-
nicach jednostek 

administracyj-
nych (gmina) 

Walory turystyczne obszarów i kompleksów Zagospodarowanie turystyczne obszarów i kompleksów 

Dominujący typ  walorów 
turystycznych: 

Wysoka 
ranga                               

walorów tu-
rystycznych 

Ochrona wa-
lorów tury-
stycznych 

Atrakcyjność                        
walorów tu-
rystycznych 
w odbiorze 
społecznym 

Obszary 
i kompleksy 
o wysokim 
poziomie 

zagospoda-
rowania tu-
rystycznego 

Miejscowości o funkcjach: 

Dostępność komunikacyjna  obszarów i kompleksów 

przyrodnicze kulturowe wypoczynkowych krajoznawczych usługowych 
komunikacyjnych -  decy-
dujące o rozrządzie ruchu 

turystycznego 

do aktywizacji funkcji  
turystycznych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

E. Obszar jeziora 
Lusowskiego 

Tarnowo Pod-
górne 

(+) (-) (-) (-) (-) (-) Lusówko, Lusowo Lusowo Lusowo, Sierosław Lusowo _ System dróg: kołowych - droga krajowa [92], droga woje-
wódzka [307]; Szlak turystyczny rangi regionalnej:                                    
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-1, R-7] 

F. Obszar jeziora 
Niepruszewskiego i 
Strykowskiego 

Buk, Dopiewo, 
Stęszew 

(+) (-) (-) (-) (-) (+) czę-
ściowo 

Gmina Buk: Niepru-
szewo; Gmina Dopiewo: 
Lisówki, Więckowice, 
Zborowo;                    
Gmina Stęszew: Rybo-
jedzko, Sapowice, 
Skrzynki, Słupia, Stry-
kowo, Tomiczki 

Gmina Buk: Niepru-
szewo; Gmina Stęszew: 
Skrzynki, Strykowo, To-
mice  

Gmina Buk: Niepruszewo;              
Gmina Dopiewo: Lisówki, 
Zborowo; Gmina Stęszew: 
Sapowice, Skrzynki,  Stry-
kowo, Rybojedzko, Tomice, 
Tomiczki 

Gmina Buk: Niepruszewo          Gmina Dopiewo: Zbo-
rowo; Gmina Stęszew: 
Sapowice, Rybojedzko, 
Tomice, Tomiczki 

System dróg: kołowych -G9 drogi wojewódzkie [306, 307], 
linie kolejowe [2];  Szlaki turystyczne rangi regionalnej:                                                 
Buk - Szlak Napoleona; Pierścień Rowerowy dookoła Pozna-
nia [R-7] 

G. Obszar Wielko-
polskiego Parku Na-
rodowego 

Komorniki, Mo-
sina, Stęszew 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) czę-
ściowo 

Gmina Mosina: Dyma-
czewo, Dymaczewo 
Nowe 

Gmina Stęszew: Łódź;                               
Gmina Komorniki: Szre-
niawa                                                     

Gmina Mosina: Dymaczewo, 
Dymaczewo Nowe; Gmina 
Stęszew: Trzebaw 

Gmina Komorniki: Szre-
niawa:                Gmina 
Mosina: Dymaczewo 
Nowe                                                  

Gmina Komorniki: Szre-
niawa; Gmina Stęszew: 
Trzebaw                                                    

System dróg: kołowych - droga krajowa [5], drogi woje-
wódzkie [430, 431], linie kolejowe [271, 357]; Szlak tury-
styczny rangi międzynarodowej i regionalnej: Stęszew, Ko-
narzewo, Szreniawa, Komorniki - Szlak Napoleona                                                                
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-6];   Ziemiański 
Szlak Rowerowy;  EuroVelo 9 - europejska sieć szlaków ro-
werowych 

G.1. Kompleks je-
zior Witobelskiego i 
Łódzko-Dymaczew-
skiego 

Mosina, Stęszew (+) (-) (+) czę-
ściowo 

(+) (-) (+) Gmina Mosina: Dyma-
czewo, Dymaczewo 
Nowe; Gmina Stęszew: 
Stęszew 

Gmina Stęszew: Stę-
szew, Łódź                                   

Gmina Stęszew: Stęszew;                              
Gmina Mosina: Dymaczewo, 
Dymaczewo Nowe 

Gmina Stęszew: Stęszew;               
Gmina Mosina: Dyma-
czewo Nowe                                                 

Gmina Stęszew: Łódź System dróg: kołowych - droga krajowa [11], drogi woje-
wódzkie [431, 434], Szlak turystyczny rangi regionalnej:                                                       
Mosina, Łódź - Szlak Napoleona 

H. Obszar doliny 
rzeki Głuszynki i Ko-
pli 

Kórnik, Mosina, 
Poznań 

(+) (+) (+) czę-
ściowo 

(-) (+) czę-
ściowo 

(+) czę-
ściowo 

Gmina Kórnik: Kórnik, 
Błażejewko, Skrzynki 

Gmina Kórnik: Kórnik, 
Bnin 

Gmina Kórnik: Kórnik, Błaże-
jewko, Skrzynki 

Gmina Kórnik: Kórnik, 
Bnin, Borówiec 

Gmina Kórnik:  Bnin, Boró-
wiec 

System dróg: kołowych lokalnych; Szlak turystyczny rangi 
regionalnej: Głuszyna  - Wielkopolska Droga św. Jakuba                                           
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-5] 

H.1. Kompleks je-
zior Kórnickiego i 
Bnińskiego 

Kórnik (+) (+) (+) (-) (+) (+) Gmina Kórnik: Kórnik, 
Błażejewko, Skrzynki 

Gmina Kórnik: Kórnik Gmina Kórnik: Kórnik, Błaże-
jewko, Borówiec 

Gmina Kórnik: Kórnik, Bo-
rówiec 

Gmina Kórnik: Bnin, Boró-
wiec 

System dróg: kołowych - droga krajowa [5], drogi woje-
wódzkie [430, 431], linie kolejowe [271, 357];                                    
Szlak turystyczny rangi regionalnej: Pierścień Rowerowy do-
okoła Poznania [R-5] 

I. Obszar Puszczy 
Noteckiej 

Oborniki (+) (+) czę-
ściowo 

(+) czę-
ściowo 

(+) (+) nie Bębnikąt, Kowanówko, 
Słonawy 

Kowanówko Dąbrówka Leśna, Kowa-
nówko, Słonawy 

Oborniki Bębnikąt, Dąbrówka Le-
śna, Kowanówko Słonawy 

System dróg: kołowych - droga krajowa [11], drogi woje-
wódzkie [178, 187], linie kolejowe [354]; Szlak turystyczny 
ponadregionalny: znakowany szlak konny "Wilczy Szlak" 

J. Obszar okolic 
Skoków 

Skoki (+) (+) czę-
ściowo 

(-) (-) (-) (-) Skoki Antoniewo, Skoki, Rejo-
wiec 

Skoki, Rościnno Skoki Antoniewo, Rejowiec, Ro-
ścinno 

System dróg: kołowych - drogi wojewódzkie [196, 197], linie 
kolejowe [356]; Szlaki turystyczne - ponadregionalny i re-
gionalne: Skoki, Jabłkowo, Reczkowo, Rejowiec - Szlak ko-
ściołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka;                                                                             
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-3]                            

J.1. Kompleks jezior 
Skockiego, Macie-
jak i Włókna 

Skoki (+) (-) (-) (-) (-) (-) Potrzanowo _ Potrzanowo Sława Wielkopolska Sława Wielkopolska System dróg: kołowych - drogi wojewódzkie [196, 197], linie 
kolejowe [356]];  Szlaki turystyczne - ponadregionalny i re-
gionalne:    Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-3]                           
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Tab. 28. Proponowane kierunki rozwoju obszarów turystyczno-rekreacyjnych w Metropolii Poznań 

Nazwa obszaru lub 
kompleksu tury-

styczno-
wypoczynkowego 

Położenie w 
granicach 
jednostek 

administracyjn
ych (gmina)  

Proponowane produkty turystyczne: 
Odwołania do kategorii produktów turystycznych w 

dokumentach strategicznych (wojewódzkich i gminnych): 
Działania na 

rzecz 
integrowania 
rozwoju pro-
duktów tury-

stycznych 

wiodące wspierające wiodące wspierające 

wizerunkowe 
(markowe) [M] 

podstawowe [P] niszowe  [N] potencjalne [Pt] 
wizerunko-
we (mar-

kowe) [M] 

Podstawo-
we [P] 

niszowe  [N] 
potencjalne 

[Pt] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Obszar Doliny 
Warty: 

Oborniki, 
Murowana 
Goślina, 
Czerwonak, 
Suchy Las, 
Poznań, Luboń, 
Puszczykowo, 
Mosina, Śrem 

turystyka kulturowa 
krajoznawcza 

turystyka aktywna 
kwalifikowana  

turystyka wodna turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna) 

(+) (+) (+) (+) (+) 

A.1. Rogalinska Do-
lina Warty (Rogaliński 
Park Krajobrazowy) 

Mosina, Śrem turystyka kulturowa 
krajoznawcza 

turystyka aktywna 
kwalifikowana 

turystyka wodna turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna) 

(+) (+) (+) (+) (+) 

A.2. Puszczykowska 
Dolina Warty (Wiel-
kopolski Park Naro-
dowy) 

Luboń, 
Puszczykowo 

turystyka kulturowa 
krajoznawcza i 
festiwalowa 

turystyka aktywna 
kwalifikowana 
 

turystyka wodna turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna)  
 

(+) (+) (+) (+) 
częściowo 

(+) 

A.3. Poznańska Dolina 
Warty (miasto Po-
znań) 

Poznań turystyka miejska 
kulturowa i turystyka 
biznesowa 

turystyka kultu-
rowa festiwalowa  
[wydarzenia 
cykliczne i 
okazjonalne] i tu-
rystyka rozryw-
kowa i kulinarna 

turystyka wodna, 
turystyka spor-
towa 

turystyka wypo-
czynkowo-rekre-
acyjna  

(+) (+) (+) (+) (+) 

A.4. Dolina Warty Bie-
drusko - Puszcza Zie-
lonka 

Czerwonak, 
Murowana 
Goślina, Suchy 
Las 

turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka aktywna 
kwalifikowana 
 

turystyka wodna turystyka kultu-
rowa         krajo-
znawcza  

(+) (+) (+) (+) (+) 

A.5. Obornicka Dolina 
Warty (Puszcza No-
tecka) 

Oborniki turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka aktywna  
kwalifikowana 

turystyka przy-
rodnicza i eduka-
cyjna 

turystyka wodna (+) (+) (+) (+) (-) 

B. Obszar Parku Kra-
jobrazowego Puszcza 
Zielonka: 

Czerwonak, 
Murowana 
Goślina, 
Pobiedziska, 
Skoki 

turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka aktywna 
kwalifikowana 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza 

turystyka kultu-
rowa festiwa-
lowa 
turystyka bizne-
sowa 

(+) (+) (+) (+) (+) 

B.1. Kompleks jezior 
Stęszewskiego i 
Wrończyńskiego 

Pobiedziska turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka aktywna  
kwalifikowana 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza 

turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna) 

(-) (+) (+) (+) (+) 

C. Obszar dolin rzek 
Głównej i Cybiny: 

Poznań, 
Pobiedziska, 
Swarzędz, 
Kostrzyn 

turystyka kulturowa 
krajoznawcza 

turystyka aktywna 
kwalifikowana 

turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka kultu-
rowa festiwa-
lowa 

(+) (+) (+) (+) (+) częściowo 

C.1. Kompleks jeziora 
Maltańskiego 

Poznań, 
Swarzędz 

turystyka kulturowa      
/festiwalowa 
[wydarzenia cykliczne 
i okazjonalne] 

turystyka aktywna  
kwalifikowana 

turystyka spor-
towa 

turystyka bizne-
sowa 

(+) (+) (+) (+) (+) 

C.2. Kompleks jeziora 
Kowalskiego 

Swarzędz, 
Pobiedziska 

turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka aktywna  
kwalifikowana 
 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza 

turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna) 
 

(+) (+) (+) (+) (+) 

C.3. Kompleks Parku 
Krajobrazowego 
Promno 

Pobiedziska turystyka przy-
rodnicza (poznawczo-
edukacyjna) 

turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka ak-
tywna  kwalifiko-
wana 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza 

(+) (+) (+) (+) (+) 

D. Obszar dolin rzek 
Samicy i Bogdanki 

Poznań, 
Tarnowo 
Podgórne, 
Rokietnica, 
Szamotuły, 
Oborniki 

turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka aktywna 
kwalifikowana 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza 

turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna) 

(+) (+) (+) (+) (+) częściowo 

D.1.Kompleks jezior 
Kierskiego i Strzeszyń-
skiego 

Poznań turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka aktywna  
kwalifikowana 
 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza 

turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna) 
turystyka bizne-
sowa 

(+) (+) (+) (-) (+) 

D.2. Kompleks jeziora 
Pamiątkowskiego 

Szamotuły, Ro-
kietnica 

turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka aktywna 
kwalifikowana 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza 

turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna) 

(+)  
częściowo 

(+)  
częściowo 

(+)  
częściowo 

(+) 
częściowo 

(+) częściowo 

E. Obszar jeziora Lu-
sowskiego 

Tarnowo Pod-
górne 

turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka kultu-
rowa krajoznawcza 

turystyka ak-
tywna kwalifiko-
wana 

turystyka bizne-
sowa 

(+) (+) (+) (+) (+) 

F. Obszar jeziora Nie-
pruszewskiego i Stry-
kowskiego 

Buk, Dopiewo, 
Stęszew 

turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka kultu-
rowa krajoznawcza 

turystyka ak-
tywna kwalifiko-
wana 

turystyka bizne-
sowa 

(+)  
częściowo 

(+)  
częściowo 

(+) (+) 
częściowo 

(+) częściowo 

G. Obszar Wielkopol-
skiego Parku Narodo-
wego 

Komorniki, 
Mosina, 
Stęszew 

turystyka przy-
rodnicza (poznawczo-
edukacyjna) 

turystyka kultu-
rowa krajoznawcza 

turystyka ak-
tywna kwalifiko-
wana 

turystyka kultu-
rowa festiwa-
lowa 
turystyka bizne-
sowa 

(+) (+) (+) (+) 
częściowo 

(+) 

G.1. Kompleks jezior 
Witobelskiego i 
Łódzko-Dymaczew-
skiego 

Mosina, 
Stęszew 

turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka aktywna  
kwalifikowana 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza 

turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna)  

(+) (+) (+) (+) 
częściowo 

(+) 
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Nazwa obszaru lub 
kompleksu tury-

styczno-
wypoczynkowego 

Położenie w 
granicach 
jednostek 

administracyjn
ych (gmina)  

Proponowane produkty turystyczne: 
Odwołania do kategorii produktów turystycznych w 

dokumentach strategicznych (wojewódzkich i gminnych): 
Działania na 

rzecz 
integrowania 
rozwoju pro-
duktów tury-

stycznych 

wiodące wspierające wiodące wspierające 

wizerunkowe 
(markowe) [M] 

podstawowe [P] niszowe  [N] potencjalne [Pt] 
wizerunko-
we (mar-

kowe) [M] 

Podstawo-
we [P] 

niszowe  [N] 
potencjalne 

[Pt] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

turystyka bizne-
sowa 

H. Obszar doliny rzeki 
Głuszynki i Kopli 

Kórnik, 
Mosina, 
Poznań 

turystyka kulturowa 
krajoznawcza 

turystyka aktywna 
kwalifikowana 

turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna) 

turystyka wypo-
czynkowa 

(+)  
częściowo 

(+)  
częściowo 

(+)  
częściowo 

(-) (+) częściowo 

H.1. Kompleks jezior 
Kórnickiego i Bniń-
skiego 

Kórnik turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka  aktywna  
kwalifikowana 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza 

turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna), turystyka 
biznesowa 

(+) (+) (+) (+) (+) 

I. Obszar Puszczy No-
teckiej 

Oborniki turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza, turystka fe-
stiwalowa 

turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna) 

turystyka 
aktywna  
kwalifikowana 

(+) (+) (+) (+) (+) częściowo 

J. Obszar okolic Sko-
ków 

Skoki turystyka wypo-
czynkowa 

turystyka aktywna  
kwalifikowana 

turystyka kultu-
rowa krajoznaw-
cza 

turystyka przy-
rodnicza (po-
znawczo-eduka-
cyjna) 

(+) (+) (+) (+) (+) 

J.1. Kompleks jezior 
Skockiego, Maciejak i 
Włókna 

Skoki turystyka 
wypoczynkowa 

turystyka aktywna  
kwalifikowana 

turystyka 
kulturowa 
krajoznawcza 

turystyka 
przyrodnicza 
(poznawczo-
edukacyjna) 

(+) (+) (+) (+) (+) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tab. 29. Miejscowości turystyczne Metropolii Poznań według preferowanych kierunków rozwoju 

Gmina Miejscowość 

Położenie w 
obszarze lub 
kompleksie 

turystycznym 
[oznaczenie 

literowe] 

Preferowany kierunki rozwoju funkcji turystycznej 

Proponowana ranga 

turystyczna 

miejscowości 

Tu
ry

st
yk

a 
w

yp
o

cz
yn

ko
w

a 

[W
] 

Tu
ry

st
yk

a 
kr

aj
o

zn
aw

cz
a 

[K
] 

Tu
ry

st
yk

a 
e

d
u

ka
cy

jn
a 

[E
] 

Tu
ry

st
yk

a 
 a

kt
yw

n
a 

[A
] 

Tu
ry

st
yk

a 
 m

ie
js

ka
 

[M
] 

Fu
n

kc
ja

  u
sł

u
go

w
a 

 [
U

] 

Fu
n

kc
ja

 k
o

m
u

n
ik

ac
yj

n
a 

 

[K
O

] 

Buk 
  

  

Buk     KR   Ajs Mfi Uhoti KO Ou 

Niepruszewo F Wl KR   Afw   Ur KO Ow 

Szewce   Wa   Ek Aj   Ueoi   Ow 

Czerwonak 
  
  
  
  
  
  
  

Czerwonak A4 Wp     Ajsyw   Uhti KO Ou 

Bolechowo A4       Ak   Ur KO Mp 

Bolechówko A4 Wa     Ajy   Uki   Mp 

Dębogóra B Wa   Ek Aj   Uhkeoi   Ow 

Kicin B Wap KR   Ajy   Ukoi   Ow 

Koziegłowy A4       Afw   Uhoti KO Ou 

Owińska A4 Wp KR Em Ajw   Uhekvoti KO Of 

Promnice A4       At   Ur   Mp 

Dopiewo 
  

  
  
  
  

Dopiewo         Af   Ur KO Mp 

Konarzewo     KR       Ui   Mp 

Lisówki F Wsl     Afy   Ukoi   Ow 

Skórzewo         Afk   Uhkoi   Ou 

Więckowice F Wl         Ui   Ow 

Zborowo F Wl     Aaw   Uor   Mp 

Kleszczewo 
Tulce   Wa KR   Ak   Uhi   Ow 

Komorniki 
  
  

  
  

Komorniki         Afk   Uhbvkoti KO Ou 

Plewiska   Wp     Aky   Uhbkoi   Ou 

Szreniawa G   KR Ekmt     Uervk KO Mp 

Rosnówko       Ekmt Aj   Uhbekvoti   Of 

Wiry     KR   Aj   Ur   Mp 

Kostrzyn  
  
  
  
  

Kostrzyn          Afw Mfi Uhkoti KO Ou 

Gułtowy     KR       Uh   Mp 

Iwno   Wp KR Ekt Aj   Ubekvoti KO Of 

Siedlec     KR       Ui   Mp 

Trzek         Aj   Ur   Mp 

Kórnik 
Kórnik H/H1 Wol KR Ekmt Afkswy Mbfri Uhbekvoti KO Of 
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Błażejewko H/H1 Wol     Awy   Ur   Of 

Bnin H   KR       Ui KO Mp 

Borówiec H/H1       Aj   Ur KO Mp 

Czmoniec       Ep     Uhbekoi   Mp 

Gądki       Ek Aa   Uhekoti KO Mp 

Mościenica         Aw   Ur   Mp 

Skrzynki H Wl     Ak   Ur   Ow 

Luboń 
Luboń  A2   KR Ek Afks Mbef Uhebkoti KO Of 

Mosina 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mosina  A1 Wp KR   Afjkw Meri Uhbkoti KO Of 

Bolesławiec   Wa   Ek Ajk   Ueoi   Mp 

Dymaczewo Stare G/G1 Wl     Aw   Uhkotbi   Ow 

Dymaczewo Nowe G/G1 Wl     Awy   Uhkoti KO Ow 

Jeziory G   KR Ep         Mp 

Sowinki (Korzonkowo) A1       As   Ur   Mp 

Krajkowo A1       Ay   Uhkoi   Mp 

Pecna   Wa     Aj   Uo   Mp 

Radzewice A1 Wa     Aa   Uheroi   Ow 

Rogalin A1 Wa KR Em     Ueoi   Of 

Rogalinek A1 Ws KR   Aw   Ur   Ow 

Sowiniec A1       Aw   Ur   Mp 

Świątniki A1 Was         Ut KO Ow 

Wiórek A1       Aj   Ur   Mp 

Murowana Goślina 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

Murowana Goślina   Wo KR Em Afjstw Mefri Uhbekvoti KO Of 

Boduszewo   Wa         Ui   Ow 

Długa Goślina   Wa KR       Uoi   Mp 

Kąty             Uhoi   Ou 

Kamińsko B Wl     Aw   Ut KO Ow 

Łoskoń Stary  B Wa     Aj   Uoi   Mp 

Mściszewo 
A4 

      Aw   Ur   
Mp 

Okoniec 
  

Wo         Ui   Ow 

Pławno B Wl         Ui   Mp 

Raduszyn       Ekp Aj   Uekoi   Ou 

Wojnowo         Ag   Uhoi   Mp 

Wojnówko B Wol         Ui   Ow 

Zielonka B Ws         Ui   Mp 

Oborniki 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Oborniki  A5/I   KR   Afjkstwzy Meri Uhkoti KO Ou 

Bąblinek A5 Wa         Ui   Mp 

Bębnikąt I Wa         Ui   Mp 

Dąbrówka Leśna I       As   Ur   Mp 

Kiszewko A5     Ek Aj   Ueor KO Mp 

Kowanówko I Was KR       Ui   Mp 

Łukowo A5   KR       Ui   Mp 

Marszewiec   Wa         Ui   Mp 

Niemieczkowo A5 Wa         Ui   Mp 

Objezierze     KR       Ui   Mp 

Ocieszyn     KR   Ajk   Ui   Mp 

Pacholewo   Wa         Uo   Ow 

Popowo   Wa         Uoki   Mp 

Popówko   Wa     Aj   Ur   Ow 

Stobnica A5     Ekmt     Ue   Mp 

Słonawy A5 Wa     Aatw      Mp 

Sycyn   Wa         Ui   Mp 

Wargowo   Wa         Ui   Ow 

Pobiedziska 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pobiedziska      C   KR Em Akswy Mberi Uhekoti KO Mp 

Barcinek C2 Wl         Ui   Ow 

Bednary         Aa   Uwi   Mp 

Biskupice C2 Wa         Uhoi   Ow 

Borówko         Aj   Ui   Mp 

Borowo   Wl         Ui   Ow 

Bugaj C2 Wl         Ui   Ow 

Gołunin   Wa         Ui   Mp 

Jankowo   Wa         Uoi   Mp 

Jerzykowo C2 Wa     Ajs   Uoti KO Ow 
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Jerzyn B1 Wl         Ui   Ow 

Kaczyna         Aj   Ur   Mp 

Kocanowo   Wa         Uoi   Mp 

Kociałkowa Górka C3       Aj   Ur   Mp 

Kowalskie C2 Wl         Ui   Mp 

Łagiewniki   Wa         Ui   Mp 

Nowa Górka C3 Wa         Ui   Mp 

Promno C3 Wa         Uhoi   Ow 

Pruszewiec B       Aj   Ur   Mp 

Stara Górka C3 Wa     Ay   Uri   Mp 

Stęszewice B Wa         Uoi   Mp 

Stęszewko B1 Wal   Ek Ajwy   Ueoti KO Ow 

Tuczno B Wl         Ui   Mp 

Węglewo     KR       Ui   Mp 

Zbierkowo C3 Wa         Ui   Mp 

Złotniczki B1 Wal     Ay   Uroi   Mp 

Złotniki B1               Mp 

Poznań   
  
  

Poznań A3/C1 Wopa KR Ekmt Aafgjkstwzy Mbefgri Uhbekvoti KO Ctr 

Kiekrz D/D1 Wol         Ui   Ow 

Strzeszynek D/D1 Wol     Awsy   Uhvoi   Ow 

Puszczykowo   
Puszczykowo A2 Wo KR Ekmt Afjkwy Mberi Uhekvoti KO Of 

Rokietnica 
  
  
  
  
  

  

Rokietnica         Afk   Ur KO Ou 

Bytkowo D       Ag   Ur   Mp 

Cerekwica D/D2 Wl         Ui   Mp 

Krzyszkowo   Wa         Ui   Mp 

Napachanie     KR       Ui   Mp 

Sobota D   KR   Ak   Ur   Mp 

Żydowo         At   Ur   Mp 

Skoki                  
  

  
  
  

Skoki J Woa KR Ek Aky Meri Uhekoti KO Of 

Bliżyce   Wo     Ak   Ukoi   Ow 

Antoniewo J Ws KR   Ak   Ur   Mp 

Grzybowice   Wa         Ui   Mp 

Jabłkowo     KR       Ui   Mp 

Łosiniec  
  

Wa   Ek Aj   Uekoi   Ow 

Pawłowo Skockie 
  

Wa         Ui   
Mp 

Potrzanowo J1 Wal     Ajyw   Uoi   Ow 

Raczkowo     KR       Ui   Mp 

Rejowiec J   KR       Ui   Mp 

Rościnno J           Uh   Mp 

Sława Wielkopolska J1           Ui KO Mp 

Sławica             Uhkoi   Mp 

Stawiany     KR       Ui   Mp 

Wysoka   Wa         Ui   Mp 

Stęszew           
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Stęszew G1 Wol KR Ekm Afswy Mfri Uhbekvoti KO Of 

Będlewo   Wp KR   Ajfy   Uhkvoi   Of 

Łódź G/G1 Wl KR       Ui   Mp 

Modrze     KR       Ui   Mp 

Rybojedzko F Wpl         Ui   Mp 

Sapowice F Wol         Ui   Mp 

Skrzynki F Wo KR   Ak   Ukoi   Ou 

Słupia F Wl         Ui   Ow 

Strykowo F Wol KR   Akt   Ubkvoi   Ou 

Tomice F   KR       Uh   Mp 

Tomiczki F Wp         Ukoi   Mp 

Suchy Las 
  
  
  

Suchy Las         Afstzy Mbefri Uhbkoti KO Ou 

Biedrusko A4   KR   Aj   Uhkoti KO Ou 

Chludowo             Uhkoi   Ou 

Golęczewo     KR       Ui   Mp 

Swarzędz 
  
  
  
  
  
  

Swarzędz 
    C/C1 

  KR Em Afjkswzy Mbefri Uhbekoti KO Ou 

Bogucin C           Uhkoti KO Ou 

Gruszczyn C Wa   Ek Ajs   Ueo   Ow 

Jasin             Uhkoi   Ou 

Kobylnica C       Aas   Uhbi   Ou 
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Uzarzewo C   KR Em     Ueoi   Mp 

Wierzenica C   KR       Ui   Mp 

Szamotuły 
  
  
  
  

Szamotuły   Ws KR Em Afjksw Mbefri Uhekoti KO Ou 

Baborówko   Wa   Ek Aj   Ueoi   Ow 

Otorowo     KR       Ui   Mp 

Pamiątkowo         Ajw   Ur   Mp 

Przecławek D2 Wl         Ui   Mp 

Śrem               
  
  
  
  
  
  
  

Śrem A1   KR Em Afjkswzy Mberi Uhekoti KO Of 

Kawcze A1       Aw   Ui   Mp 

Kotowo A1       Aw   Ur   Mp 

Mechlin A1 Wa   Ek Ajk   Uekoi   Ow 

Mórka   Wa KR Ek Aj   Uer   Mp 

Nochowo         Aj   Ur   Mp 

Psarskie A1   KR   Ak   Ur   Mp 

Zbrudzewo A1       At   Uhoi   Mp 

Tarnowo Podgórne 
  

  
  
  

  
  
  
  

  

Tarnowo Podgórne         Asz Mberi Uhbkvoti KO Ou 

Baranowo D       At   Uhbkoti KO Ou 

Batorowo             Uh   Mp 

Ceradz Kościelny     KR       Uh   Mp 

Góra         Aj   Ur   Mp 

Lusowo E Wol KR   Ajswy   Uhbkvoti KO Ow 

Lusówko E Wl         Ui   Ow 

Przeźmierowo         Afksw   Uhbkvoti   Ou 

Sierosław E       Ak   Uhkoi   Ou 

Wysogotowo             Uh   Ou 

Objaśnienia: I. Preferowany kierunek rozwoju funkcji turystycznej: 1. W - Turystyka wypoczynkowa: o - ośrodki wypoczynkowe, p - pensjonaty, l - zabudowa letniskowa, a - agroturystyka, s - zaplecze pod 
rozwój turystyki socjalnej; 2. KR - Turystyka krajoznawcza; 3. E - Turystyka edukacyjna: k - kształceniowa (zielone szkoły, kursy, szkolenia, nauka umiejętności tematycznych), p - przyrodnicza, s - szlaki 
tematyczne, t - stacje, parki tematyczne, m - muzea i inne ekspozycje; 4. A - Turystyka aktywna: a - aeroturystyka, t - gry terenowe (paintball), g - golf, f - fitness, j - jeździectwo i usługi okołotematyczne, w - 
wodna (kąpieliska, wyciągi do nart wodnych, przystanie i mariny, rejsy turystyczne), k - korty (zaplecze tenisowe i squasch), s - turystyka rekreacyjno-sportowa (parki wodne i pływalnie, tory łucznicze 
i strzelnice, parki linowe, ścianki wspinaczkowe, scateparki, tory motorowe), y - wypożyczalnie sprzętu sportowego, z - aktywność zimowa (stoki narciarskie, lodowiska); 5. M - Turystyka miejska: b - 
biznesowa, e - eventowa, f - festiwalowa (wydarzenia muzyczne i sportowe rangi krajowej i międzynarodowej), g - gastronomiczno-kulinarna, r - rozrywkowa, i - inne; 6. U - Funkcje usługowe: h - hotelowe, 
b- biznesowe, k - konferencyjno-kongresowe,  e -edukacyjne, o - okolicznościowe, r - rekreacyjno-sportowe, w - targowo-wystawiennicze, t - tranzytowe, v - eventowe,  i – inne; KO - Funkcja komunikacyjna; 
II. Proponowana ranga turystyczna miejscowości: 1. Miejscowości o dominującej funkcji krajoznawczej: Ctr - Centrum turystyczne; . Of-  Wielofunkcyjna miejscowość turystyczna; 2. Ow - Miejscowość 
turystyczna o funkcjach wypoczynkowych (agroturystyka, zabudowa letniskowa i wypoczynkowa); 3. Ou - Miejscowość turystyczna o funkcjach usługowych (turystyka biznesowa, konferencyjna, tranzytowa); 
4. Mp - Potencjalna miejscowość o funkcjach turystycznych, wskazana do aktywizacji   

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W Metropolii Poznań za główną oś w układzie terenów o dużym znaczeniu turystycznym 

i rekreacyjnym uznano obszar doliny Warty. Południkowy przebieg doliny stwarza szanse na jej 

wykorzystanie jako głównego traktu turystycznego, obsługującego różnorodne formy aktywności 

rekreacyjnej. Dodatkowym atutem jest integracja doliny Warty z Poznaniem jako centrum 

turystycznym Metropolii oraz z dowiązanymi do niej od zachodu i od wschodu obszarami  

turystyczno-wypoczynkowymi dolin rzek: Samicy i Bogdanki oraz Cybiny i Głównej. Wymienione 

tereny charakteryzuje duże zróżnicowanie wewnętrzne walorów i zagospodarowania turystycznego, 

odmienne uwarunkowania historyczno-kulturowe oraz związane z tym różne doświadczenia 

w kreowaniu funkcji turystycznych. Podstawowym zadaniem jest więc wyrównanie występujących 

dysproporcji, lepsze nawiązanie do tradycji oraz zróżnicowanie oferty z punktu widzenia potrzeb 

społecznych oraz specyfiki warunków przyrodniczych i kulturowych. Zorganizowane miejsca 

wypoczynku (plaże, pomosty, kąpieliska, przystanie wodne, wypożyczalnie sprzętu  wodnego) oraz 

położone w ich sąsiedztwie zaplecze noclegowe i gastronomiczne zdecydowały o wyodrębnieniu 

funkcjonujących niezależnie obszarów i kompleksów turystyczno-wypoczynkowych jezior: 

Niepruszewskiego i Strykowskiego, Witobelskiego i Łódzko-Dymaczewskiego, Kórnickiego 

i Bnińskiego, Stęszewskiego i Wronczyńskiego, Lusowskiego i Kowalskiego oraz jezior okolic Skoków. 

W ich pobliżu rozwinęło się wiele miejscowości wypoczynkowych. Przewaga prywatnej zabudowy 

letniskowej, często zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie linii brzegowej staje się poważnym 

ograniczeniem dla rozwijania ogólnodostępnych miejsc rekreacji. Są to jednocześnie obszary 

z nieuregulowanym problemem gospodarki wodno-ściekowej, co rzutuje na stan ekologiczny jezior. 
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Unikatowy potencjał sportowy i wypoczynkowy posiadają kompleksy rekreacyjne poznańskich 

jezior: Kierskiego, Rusałki i  Maltańskiego. Wśród nich wyróżnia się Jezioro Maltańskie wraz 

z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w postaci: toru regatowego, kompleksu basenów termalnych, 

stoku narciarskiego, letniego toru saneczkowego, lodowiska, pól do gry w minigolfa oraz bowlingu, 

parku linowego, tras rowerowych i spacerowych. Infrastrukturę sportową dopełniają obiekty 

noclegowe i gastronomiczne, a także Galeria Malta, jako nowoczesne centrum handlowo-

rozrywkowe oraz położone na wschód od jeziora tereny Wielkopolskiego Parku Zoologicznego. 

Ogromną rolę odgrywają obszary turystyczno-wypoczynkowe związane z większymi kompleksami 

leśnymi. Wysoką rangę posiadają trzy duże zespoły leśne znajdujące się w granicach Wielkopolskiego 

Parku Narodowego, Puszczy Zielonki oraz Puszczy Noteckiej. Bliskie położenie w stosunku do 

Poznania, dobra dostępność komunikacyjna oraz rozwinięta sieć szlaków rowerowych i pieszych 

(w przypadku WPN i Puszczy Zielonki) powodują, że są to jedne z częściej odwiedzanych miejsc 

wypoczynku w Metropolii Poznań (mapa 24.). 

W grupie miejscowości pełniących funkcje turystyczne  kluczową rolę odgrywa Poznań. 

Miasto jako centrum turystyczne regionu jest celem licznych przyjazdów, głównie krajoznawczych 

i biznesowych. O randze Poznania decyduje koncentracja obiektów dziedzictwa kulturowego, duża 

ilość placówek muzealnych, a także znaczna liczba imprez kulturalnych i handlowych. Miasto posiada 

bogate tradycje turystyki biznesowej związane przede wszystkim z Międzynarodowymi Targami 

Poznańskimi (MTP). Poza Poznaniem w Metropolii znajduje się wiele ośrodków mających 

odpowiednie warunki dla obsługi różnych rodzajów turystyki. Miejscowości te potraktowano 

perspektywicznie jako ośrodki wielofunkcyjne, które już dysponują elementami potencjału 

krajoznawczego i infrastrukturalnego, a poprzez jego wzmocnienie i promocję, mogą w przyszłości 

generować znaczący ruch turystyczny. Do tej grupy zaliczono m.in.: Będlewo, Błażejewko, Iwno, 

Kórnik, Luboń, Mosinę, Murowaną Goślinę, Owińska, Pobiedziska, Puszczykowo, Rogalin, Skoki, 

Stęszew, Szamotuły, Śrem. Ważną pozycję w strukturze ośrodków turystycznych zajęły miejscowości 

o funkcjach wypoczynkowych ukierunkowane przede wszystkim na obsługę mieszkańców 

aglomeracji (por. tab. 29.). Kolejną kategorię stanowią ośrodki o funkcjach usługowych, których 

potencjał buduje obecność obiektów bazy turystycznej i paraturystycznej, wzmocniona o elementy 

ciekawej oferty krajoznawczej. Należy podkreślić, że zróżnicowane i nowoczesne zaplecze zarówno 

wielofunkcyjnych miejscowości turystycznych, jak i miejscowości o funkcjach wypoczynkowych 

czy usługowych umożliwia organizowanie różnego typu wydarzeń kulturalnych, sportowych, 

konferencyjno-kongresowych, edukacyjno-szkoleniowych, targowo-wystawienniczych oraz 

okolicznościowych. Duża ilość takich ośrodków występuje w gminach: Kórnik, Puszczykowo, 

Swarzędz, Śrem, Czerwonak, Komorniki, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, 

Tarnowo Podgórne, Suchy Las. Ostatnią kategorią w strukturze ośrodków turystycznych Metropolii 

są potencjalne miejscowości turystyczne, w przypadku  których  stwierdzono obecność przesłanek 

uzasadniających możliwości wzrostu ich znaczenia turystycznego w zakresie wybranych, często 

specjalistycznych usług turystycznych (tab. 29.). 

 

Rekomendacje dla polityk lokalnych  

Realizowanie zamierzeń programowo-inwestycyjnych mających na celu rozwój turystyki 

i rekreacji w Metropolii Poznań powinno być dostosowane do warunków przyrodniczych 

i społeczno-gospodarczych oraz służyć utrzymaniu w odpowiednim stanie walorów środowiska 
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naturalnego i kulturowego. Wszelkie działania należy prowadzić z uwzględnieniem ich wpływu na 

zintegrowany rozwoju przestrzenny i funkcjonalny Metropolii. Zagospodarowanie i wykorzystanie 

obszarów turystyczno-rekreacyjnych należy realizować w oparciu o szczegółowe analizy potencjału 

turystycznego i w ścisłym związku z chłonnością środowiska przyrodniczego oraz pojemnością bazy 

turystycznej. Na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo (park narodowy, rezerwaty przyrody 

oraz w wybranych częściach parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000) turystyka powinna 

być podporządkowana ochronie przyrody na zasadach ustalonych w dokumentach programowych 

(planach ochrony i planach zadań ochronnych). Rozwój zagospodarowania w obszarach 

i kompleksach turystyczno-rekreacyjnych musi być prowadzony w sposób planowy 

z wykorzystaniem instrumentów formalnoprawnych, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Należy zapewniać spójność ustaleń polityk lokalnych (gminnych) z celami 

i kierunkami rozwoju określonymi w dokumentach strategicznych opracowanych dla Metropolii 

Poznań. Za równie ważne należy uznać działania zapewniające udział społeczeństwa w procesie 

decyzyjnym, poprzez budowę atmosfery dialogu społecznego oraz dobry dostęp do informacji.  

Do rekomendowanych działań kierunkowych w dziedzinie turystyki i rekreacji na poziomie 

poszczególnych gmin oraz w skali całej Metropolii zaliczono: 

� skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań rozwojowych, 

� wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę turystyczną w planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

� uzbrojenie techniczne terenów i działek przewidzianych pod inwestycje turystyczne, 

� opracowanie oferty turystycznej i jej szeroka promocja, 

� wprowadzenie systemu zachęt i ulg tworzących przyjazny klimat inwestycyjny, 

�  rozszerzenie form partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji i finansowaniu 

infrastruktury turystycznej. 

Założono, że środki finansowe na rozwój produktów/ofert turystycznych powinny pochodzić 

z różnorodnych  źródeł: 

� funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

� środków budżetowych (centralnych), samorządu wojewódzkiego i jednostek terytorialnych 

(środki własne, dotacje i subwencje), 

� własnych organizacji i stowarzyszeń, 

� partnerstwa publiczno-prywatnego, 

� podmiotów prywatnych i komercyjnych (np. podmioty gospodarcze, instytucje finansowe). 

Monitorowanie tego procesu należy oprzeć o system wskaźników zapewniających ilościową 

ocenę stopnia realizacji oraz skuteczności działań kierunkowych w dziedzinie turystyki i rekreacji 

w obszarze Metropolii oraz w poszczególnych gminach. Wskaźniki szczegółowe powinny odnosić się 

do kilku poziomów informacyjnych dotyczących: 

� stopnia wykorzystania obiektów i atrakcji turystycznych mierzonego wzrostem liczby 

odwiedzających i wykorzystaniem obiektów, 

� liczby przyjazdów turystycznych w relacji przyjazdy długo- i krótkookresowe, przyjazdy 

turystów krajowych spoza obszaru metropolii oraz turystów zagranicznych, 

� udziału ruchu turystycznego w ramach turystyki biznesowej, kulturowej i aktywnej, miejskiej, 

itd., 

� wysokości dochodów z turystyki, 
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� wzrostu wydatków na promocję samorządów lokalnych oraz branży turystycznej, 

� liczby użytkowników korzystających z usług systemu informacji turystycznej, 

� liczby wdrożonych pakietów turystycznych dla Metropolii Poznań oraz dla obszaru 

funkcjonalnego „Dolina Warty”, 

� wielkości inwestycji paraturystycznych podnoszących jakość potencjału przyrodniczo- 

kulturowego Metropolii, 

� liczby pozwoleń na budowę infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, 

� wzrostu liczby uczestników wybranych imprez i wydarzeń organizowanych na terenie 

Metropolii Poznań (targi, wystawy, kongresy, imprezy i wydarzenia kulturalne, sportowe itp.), 

� poziomu zadowolenia z usług turystycznych i jakości wypoczynku (badania sondażowe).  

 

Tab. 30. Rekomendacje dla gmin Metropolii Poznań w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji 

Gminy położone w granicach obszarów i kompleksów turystyczno-rekreacyjnych 

Gmina BUK 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
F. Obszar jeziora Niepruszewskiego i Strykowskiego 

Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru: Dopiewo i Stęszew oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym 
i wojewódzkim.  

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkt wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa; 

� produkt podstawowy: turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkt niszowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt potencjalny: turystyka biznesowa. 

Istniejące zaplecze agroturystyczne z ofertą edukacyjną oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca) 
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina CZERWONAK 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
A. Obszar Doliny Warty 
 kompleks A.4. Dolina Warty Biedrusko - Puszcza Zielonka 
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszarów i kompleksu: Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Suchy Las, Pobiedziska, Poznań, 
Puszczykowo, Skoki, Śrem  oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym 
i wojewódzkim. 
Rekomendowane produkty turystyczne:  

� produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka  kulturowa 

krajoznawcza; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkty turystyczne niszowe: turystyka wodna, opcjonalnie turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), turystyka kulturowa 

festiwalowa. 

Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i biznesowej 
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina DOPIEWO 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
F. Obszar jeziora Niepruszewskiego i Strykowskiego 
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Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru: Buk i Stęszew oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i 
wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkt wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa; 

� produkt podstawowy: turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkt niszowy: turystyka aktywna kwalifikowana;  

� produkt potencjalny: turystyka biznesowa. 

Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca) 
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina KLESZCZEWO 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
 brak 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami sąsiadującymi: Kostrzyn, 
Kórnik, Poznań, Swarzędz. 
Rekomendowane produkty turystyczne:  

� produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka  wypoczynkowa; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa. 

Istniejące zaplecze agroturystyczne, oferta turystyki aktywnej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację 
dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina KOMORNIKI 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
G. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego 

Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru: Mosina i Stęszew oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym 
i wojewódzkim. 
Rekomendowane produkty turystyczne:  

� produkt wizerunkowy (markowy): turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna); 

� produkt podstawowy: turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkt niszowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt potencjalny: turystyka kulturowa festiwalowa. 

Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowa (oferta uzupełniająca) umożliwia identyfikację dodatkowych 
produktów sieciowych. 

Gmina KOSTRZYN 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
  C. Obszar dolin rzek Głównej i Cybiny 

Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami sąsiadującymi: Kleszczewo, 
Pobiedziska, Swarzędz oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i 
wojewódzkim. 
Rekomendowane produkty turystyczne:  

� produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka wypoczynkowa; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa. 

Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki edukacyjnej i aktywnej 
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina KÓRNIK 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
H. Obszar doliny rzek Głuszynki i Kopli  
H.1. Kompleks jezior Kórnickiego i Bnińskiego 
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Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru i kompleksu: Mosina i Poznań oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie 
powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka  kulturowa krajoznawcza oraz turystyka 

wypoczynkowa; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna); 

� produkty turystyczne potencjalne: opcjonalnie turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), 

turystyka wypoczynkowa. 

Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i eventowej (oferta 
uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina LUBOŃ 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
A. Obszar Doliny Warty 
A.2. Kompleks  Puszczykowska Dolina Warty (Wielkopolski Park Narodowy) 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo, Suchy Las, Śrem 
oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka  miejska – kulturowa krajoznawcza oraz 

turystyka festiwalowa; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna; 

� produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna). 

Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki biznesowej (oferta uzupełniająca) 
umożliwia identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina MOSINA 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
A. Obszar Doliny Warty 
A.1. Kompleks Rogalińska Dolina Warty 
G. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego 
G.1. Kompleks jezior Witobelskiego i Łódzko-Dymaczewskiego 
H. Obszar doliny rzeki Głuszynki i Kopli 

Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszarów i kompleksów: Czerwonak, Komorniki, Kórnik, Luboń, Murowana Goślina, Oborniki, Poznań, 
Puszczykowo, Stęszew, Suchy Las, Śrem oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie 
powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka  kulturowa krajoznawcza, turystyka 

wypoczynkowa oraz turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna); 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka kulturowa festiwalowa, opcjonalnie  turystyka przyrodnicza 

(poznawczo-edukacyjna,  turystyka wypoczynkowa. 

Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i biznesowej 
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina MUROWANA GOŚLINA 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
A. Obszar Doliny Warty 
A.4. Kompleks Dolina Warty Biedrusko - Puszcza Zielonka 
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka  
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Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszarów i kompleksu: Czerwonak, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, 
Puszczykowo, Skoki, Suchy Las, Śrem oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie 
powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka  kulturowa 

krajoznawcza; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkty turystyczne niszowe: turystyka wodna, opcjonalnie turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), turystyka kulturowa 

festiwalowa. 

Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej, biznesowej 
i  eventowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina OBORNIKI 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
A. Obszar Doliny Warty  
A.5. Kompleks Obornicka Dolina Warty (Puszcza Notecka)  
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki 
I. Obszar Puszczy Noteckiej 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do obszaru 
Doliny Warty (są to: Czerwonak, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo, Suchy Las, 
Śrem) oraz dolin rzek Samicy i Bogdanki (Poznań, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne) oraz jednostkami 
właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 
Rekomendowane produkty turystyczne:  

� produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka  kulturowa 

krajoznawcza; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkty turystyczne niszowe: turystyka wodna, oraz turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna); 

� produkty turystyczne potencjalne: opcjonalnie turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), 

turystyka kulturowa festiwalowa. 

Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej, biznesowej 
i eventowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina POBIEDZISKA 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
B.1. Kompleks jezior Stęszewskiego i Wrończyńskiego 
C. Obszar dolin rzek Głównej i Cybiny 
C.2. Kompleks jeziora Kowalskiego 
C.3. Kompleks Parku Krajobrazowego Promno 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszarów i kompleksów: Poznań i Swarzędz oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na 
poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa; opcjonalnie turystyka 

kulturowa krajoznawcza, turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna); 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)oraz turystyka 

kulturowa festiwalowa. 

Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej, biznesowej 
i eventowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina POZNAŃ 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
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A. Obszar Doliny Warty 
A.3. Kompleks Poznańska Dolina Warty 
C. Obszar dolin rzek Głównej i Cybiny 
C.1. Kompleks jeziora Maltańskiego 
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki 
D.1. Kompleks jezior Kierskiego i Strzeszyńskiego  
H. Obszar doliny rzek Głuszynki i Kopli 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszarów i kompleksów: Czerwonak, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, 
Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne oraz jednostkami 
właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 
Rekomendowane produkty turystyczne:  

� produkty  turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka miejska w różnorodnych formach ofertowych 

– kulturowa krajoznawcza, turystyka biznesowa, turystyka festiwalowa (z wykorzystaniem wydarzeń 

cyklicznych i okazjonalnych), a także turystyka wypoczynkowa; 

� produkty turystyczne podstawowe: turystyka aktywna kwalifikowana, turystyka rozrywkowa i kulinarna 

oraz opcjonalnie turystyka miejska kulturowa festiwalowa (z wykorzystaniem wydarzeń cyklicznych i 

okazjonalnych); 

� produkty turystyczne niszowe: turystyka sportowa, turystyka wodna, przyrodnicza (poznawczo-

edukacyjna), opcjonalnie turystyka kulturowa krajoznawcza, turystyka wypoczynkowa; 

� produkty turystyczne potencjalne: opcjonalnie turystyka wypoczynkowa, turystyka przyrodnicza 

(poznawczo-edukacyjna), turystyka kulturowa festiwalowa, turystyka biznesowa.  

Obecność tych samych form turystyki w różnych typach produktów to efekt przestrzennego zróżnicowania 
potencjału turystyczno-wypoczynkowego oraz wielkości miasta.  
Istniejące zaplecze np. oferta edukacyjna, umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina PUSZCZYKOWO 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
A. Obszar Doliny Warty 
A.2. Kompleks Puszczykowska Dolina Warty (Wielkopolski Park Narodowy) 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Suchy Las, Śrem oraz jednostkami 
właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka  miejska – kulturowa krajoznawcza oraz 

turystyka festiwalowa; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna; 

� produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna). 

Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki biznesowej (oferta uzupełniająca) 
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina ROKIETNICA 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki 
D.2. Kompleks jeziora Pamiątkowskiego 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru i kompleksu: Oborniki, Poznań, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne oraz jednostkami 
właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna). 
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Istniejące zaplecze agroturystyczne oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają 
identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina SKOKI 

Jednostki funkcjonalne turystyczno-wypoczynkowe: 
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
J.1. Kompleks jezior Skockiego, Maciejak i Włókna 

Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska oraz jednostkami właściwymi do spraw 
rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna) oraz turystyka 

kulturowa festiwalowa. 

Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta 
uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina STĘSZEW 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
F. Obszar jezior Niepruszewskiego i Strykowskiego 
G. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego 
G.1. Kompleks jezior Witobelskiego i Łódzko-Dymaczewskiego 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru i kompleksu: Buk, Dopiewo, Komorniki, Mosina oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju 
turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka  wypoczynkowa oraz turystyka przyrodnicza 

(poznawczo-edukacyjna); 

� produkty turystyczne podstawowe: turystyka kulturowa krajoznawcza, opcjonalnie turystyka aktywna 

kwalifikowana; 

� produkty turystyczne niszowy: turystyka aktywna kwalifikowana, opcjonalnie turystyka kulturowa 

krajoznawcza; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), a także turystyka 

kulturowa festiwalowa, turystyka biznesowa.  

Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca) 
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina SUCHY LAS 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
A. Obszar Doliny Warty 
A.4. Kompleks Dolina Warty Biedrusko - Puszcza Zielonka 

Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo, Śrem 
oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim.  
Rekomendowane kluczowe produkty turystyczne:  

� produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna),  opcjonalnie 

turystyka kulturowa krajoznawcza. 
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Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki biznesowej (oferta uzupełniająca) 
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju 
turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

Gmina SWARZĘDZ 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
C. Obszar dolin rzek Głównej i Cybiny 
C.1. Kompleks jeziora Maltańskiego 
C.2. Kompleks jeziora Kowalskiego 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru i kompleksów: Poznań i Pobiedziska oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na 
poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka  kulturowa krajoznawcza: 

� turystyka kulturowa festiwalowa (wydarzenia cykliczne i okazjonalne), turystyka wypoczynkowa;  

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkty turystyczne niszowe: turystyka sportowa, turystyka wypoczynkowa, opcjonalnie turystyka 

kulturowa krajoznawcza; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa, turystyka kulturowa festiwalowa, turystyka 

przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna). 

Istniejące zaplecze agroturystyczne oraz konferencyjno-szkoleniowe (oferta uzupełniająca) umożliwiają 
identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina SZAMOTUŁY 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki  
D.2. Kompleks jeziora Pamiątkowskiego 
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru i kompleksu: Oborniki,  Poznań, Rokietnica, Tarnowo Podgórne oraz jednostkami właściwymi do spraw 
rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane produkty turystyczne:  
� produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka  wypoczynkowa; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna). 

Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta 
uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina ŚREM 

Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
A. Obszar Doliny Warty 
 A.1. Kompleks Rogalińska Dolina Warty 

Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww. 
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo Suchy Las 
oraz jednostkami właściwymi do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

Rekomendowane kluczowe produkty turystyczne:  
� produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka  kulturowa krajoznawcza; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna; 

� produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna). 

Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i biznesowej 
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych. 

Gmina TARNOWO PODGÓRNE 
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Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym: 
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki 
E. Obszar jeziora Lusowskiego 

Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z  
gminami przynależącymi do Obszaru dolin rzek Samicy i Bogdanki (obszar jeziora Lusowskiego w całości 
położony jest  na terenie gminy), są to: Oborniki,  Poznań, Rokietnica, Szamotuły oraz jednostkami właściwymi 
do spraw rozwoju turystyki na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 
Rekomendowane produkty turystyczne:  

� produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka  wypoczynkowa; 

� produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana; 

� produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza; 

� produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa, turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna). 

Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych 
produktów sieciowych. 
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Mapa 22. 
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Mapa 23. 

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 
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Sylwia Bródka, Iwona Miedzińska 

5.2.2. Zagospodarowanie turystyczne 
Doliny Warty 

Możliwości turystycznego wykorzystania rzek Metropolii Poznań związane są przede 

wszystkim z Wartą, która wraz z Wełną i Kanałem Mosińskim oraz mniejszymi dopływami stwarza 

liczne warianty przebiegu szlaków wodnych, prowadzących także w inne części regionu czy kraju.  

W granicach metropolii dolina Warty w swym zasięgu przestrzennym obejmuje gminy: Śrem, 

Mosinę, Puszczykowo, Komorniki, Luboń, Poznań, Suchy Las, Czerwonak, Murowaną Goślinę oraz 

Oborniki. Jest to odcinek o długości 120 km (od 303 km do 183 km biegu rzeki).   

Obserwowana od dawna w krajach europejskich, a coraz mocniej akcentowana również 

w Polsce, tendencja do wzmacniania turystycznego znaczenia dolin rzek została uznana za jeden 

z priorytetowych celów rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim oraz w Metropolii Poznań. 

W „Strategii rozwoju turystyki w Poznaniu do 2030 roku”,  w programie operacyjnym 1.2 założono 

sukcesywny rozwój turystyki wodnej oraz aktywizację turystyczną terenów nadwarciańskich 

poprzez: 

� budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na rzece Warcie wraz z zagospodarowaniem 

terenów nadwarciańskich (m.in. przystanie, bulwary, ścieżki pieszo-rowerowe, wypożyczalnie 

sprzętu), 

� uruchomienie turystycznych połączeń komunikacyjnych na Warcie, 

� wykreowanie wizerunku Poznania i metropolii jako kluczowego elementu Wielkiej Pętli 

Wielkopolski oraz szlaku wodnego dla turystów z Europy Zachodniej, 

� wspieranie tworzenia pakietowych ofert turystycznych dla turystyki wodnej w Poznaniu 

i metropolii, 

� wykreowanie nadwarciańskiej przestrzeni publicznej jako atrakcyjnego miejsca do spędzania 

czasu wolnego, 

� wspieranie ochrony i rozwoju terenów nadwarciańskich poprzez organizację ścieżek 

edukacyjnych. 

Dzięki inicjatywie Partnerstwa „Na rzecz Warty”, będącej efektem współpracy Urzędu Miasta 

Poznania oraz firm: KuiperCompagnons, DHV i SwedeCenter, powstał projekt kompleksowego Planu 

rozwoju rzeki Warty w granicach miasta Poznania, który jest zgodny z założeniami wspomnianej 

wcześniej  strategii.  

 

Potencjał przyrodniczo-krajobrazowy oraz zagospodarowanie doliny Warty  

Dolinę Warty cechuje wysoki potencjał przyrodniczy. Wpływa na to różnorodność abiotycznych 

cech ekosystemu doliny związana ze zmiennością rzeźby terenu w strefie przybrzeżnej, 

specyficznymi warunkami wodno-gruntowymi, cechami koryta rzeki oraz właściwościami 

chemicznymi wody. Czynniki te decydują o bogactwie florystycznym i faunistycznym doliny, a tym 

samym wzmacniają jej walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rzeka Warta stanowi korytarz 

ekologiczny o znaczeniu krajowym i tworzy główną oś dla systemu obszarów chronionych. 

W obrębie doliny Warty na system obszarów chronionych składają się m.in.: Wielkopolski Park 

Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody (Krajkowo, Śnieżycowy Jar, Słonawy, 
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Dołęga), obszar chronionego krajobrazu Biedrusko oraz szereg obszarów sieci Natura 2000 (obszary 

mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW): Rogalińska Dolina Warty, Ostoja Wielkopolska, Fortyfikacje 

w Poznaniu, Biedrusko, Dolina Wełny, Kiszewo oraz obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO): 

Ostoja Rogalińska, Puszcza Notecka). W dolinie zachowały się cenne fragmenty lasów łęgowych, 

w tym unikatowe w skali kraju łęgi wierzbowe i topolowe. Na wyższych terasach występują 

kompleksy grądów. Większą część obszaru pokrywają lasy w typie siedliskowym borów mieszanych 

świeżych i lasów mieszanych oraz w mniejszym stopniu lasów wilgotnych. Duży jest też udział 

nieużytków, użytków zielonych i gruntów ornych. W granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego 

występuje grupa ponad tysiąca okazałych dębów, z których najstarsze liczą kilkaset lat.  

Przeprowadzona na potrzeby opracowania inwentaryzacja przyrodniczo-krajobrazowa doliny 

Warty wykazała, że jej naturalny potencjał jest mocno zróżnicowany i zależny od szeregu czynników 

związanych z cechami doliny (np. morfologia, krawędzie i układ doliny, obecność wód w dolinie, 

wartość przyrodnicza doliny) oraz koryta rzeki (np. morfologia koryta, szerokość strefy przybrzeżnej, 

zróżnicowanie gatunkowe roślinności skarp, zadrzewienie i obudowa brzegów, zacienienie koryta). 

Na walory doliny Warty wpływ ma także sposób jej zagospodarowania i użytkowania (np. obiekty 

ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodnej, elementy zagospodarowania turystycznego, 

elementy ograniczające dostępność). Tak ukierunkowana analiza umożliwiła wyznaczenie kilkunastu 

odcinków doliny Warty o dużym potencjale przyrodniczym i krajobrazowym oraz stref o znaczących 

deficytach w tym zakresie. Przeważająca część obszarów  wysoko ocenionych  koncentruje się na 

terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody. Najgorsze warunki środowiska naturalnego 

występują w obrębie terenów osadniczych (mapa 25.).  

W dolinie Warty znajdują się ośrodki miejskie o znaczeniu metropolitalnym (Poznań), o randze 

powiatowej (Śrem i Oborniki), a także gminnej (Luboń, Puszczykowo, Mosina) oraz wiele mniejszych 

miejscowości. Traktując powyższe ośrodki jako zaplecze obsługi ruchu turystyczno-rekreacyjnego 

w dolinie Warty, należy wskazać na ich specjalistyczny charakter. Oprócz Poznania rolę 

wielofunkcyjnych miejscowości turystycznych pełnić mogą: Śrem, Rogalin, Mosina, Puszczykowo, 

Luboń oraz Owińska. Funkcje wypoczynkowe przyporządkować należy do Mechlina, Radzewic, 

Świątnik oraz Rogalinka. Typowo usługowy charakter mają natomiast Koziegłowy, Czerwonak, 

Biedrusko oraz Oborniki (tab. 31.).  

Pomimo podejmowanych od wielu lat starań na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej 

Warty poprzez jej lepszą ochronę czy też modernizację i uzupełnienia infrastruktury turystycznej, 

wykorzystanie rekreacyjne rzeki jest nadal słabe. Sporym problemem są duże dysproporcje 

w przystosowaniu brzegów rzek dla turystyki aktywnej i wypoczynku, szczególnie pomiędzy częścią 

doliny położoną w granicach Poznania a odcinkami znajdującymi się na północ i południe od miasta. 

W skali całej metropolii zintegrowany systemem szlaków wodnych, rowerowych i pieszych, którym 

towarzyszą elementy infrastruktury turystycznej występuje na odcinkach usytuowanych pomiędzy 

Luboniem i Rogalinem oraz Czerwonakiem i Mściszewem. Niski poziom reprezentuje infrastruktura 

turystyki wodnej, zarówno pod względem ilości i standardu obiektów, jaki i świadczonych z ich 

wykorzystaniem usług (tab. 31.).  

Społeczna ocena potencjału turystycznego doliny Warty  

Dokonując oceny społecznej potencjału turystycznego doliny Warty jako podstawową metodę 

badawczą przyjęto sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Badania 

przeprowadzono w letnim sezonie rekreacyjnym 2014 roku. Uczestniczyły w nim osoby 
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przebywające lub realizujące aktywny wypoczynek w dolinie Warty oraz w jej najbliższym 

sąsiedztwie. Badania przeprowadzono metodą doboru nielosowego.  

Podstawowym celem badań było rozpoznanie oczekiwań społecznych dotyczących 

możliwości turystycznego wykorzystania doliny Warty. Wyniki ankiety umożliwiły identyfikację 

obszarów i obiektów decydujących o wyjątkowej wartości doliny Warty oraz jej znaczeniu 

turystycznym i rekreacyjnym, a także czynników, które zagrażają jakości krajobrazu. Respondenci 

przedstawili ponadto propozycje zmian służących wzrostowi potencjału rekreacyjnego oraz 

funkcjonalności doliny Warty. Wyniki badań ankietowych posłużyły do opracowania mapy mentalnej 

(mapa 26.). 

W badaniu udział wzięło 470 osób (w podziale administracyjnym: miasto Poznań 21%, miasto 

i gmina Oborniki 11%, gmina Murowana Goślina 9%, gmina Czerwonak 10%, gmina Suchy Las 6%, 

miasto Luboń 9%, miasto Puszczykowo 13%, miasto i gmina Mosina 10%, miasto i gmina Śrem 11%). 

Nierównomierny rozkład liczby respondentów, to efekt dużej rozciągłości przestrzennej doliny oraz 

problemów związanych z występowaniem barier dla ruchu turystycznego (np.: terenów stale lub 

okresowo podmokłych, stref ochronnych ujęć wód, poligonu wojskowego Biedrusko, zabudowy 

przemysłowej i mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej rzeki, słabej dostępności 

komunikacyjnej). Pod względem struktury wiekowej 27% badanych stanowiły osoby poniżej 24 lat, 

a 24% w wieku 25 – 34 lata. Osoby w grupie wiekowej 35 – 44 lata to 27% ogółu respondentów, 

natomiast w wieku powyżej 45 lat – 22%. Wśród respondentów wystąpiła nieznaczna dominacja 

kobiet (54%), a ponad 48% badanych zadeklarowało wykształcenie wyższe. Wśród respondentów 

58% to mieszkańcy miast i gmin położonych w dolinie Warty, a 2% to mieszkańcy gmin 

sąsiadujących. Pozostałe 40% to osoby wypoczywające w strefie podmiejskiej ale będące 

mieszkańcami Poznania (79% respondentów w gminie Suchy Las, 73% w Luboniu, 72% 

Puszczykowie, 67% Czerwonaku, 66% Mosinie, 62% w gminie Murowana Goślina). Uzyskany wynik 

obrazuje zasięg i wielkość oddziaływania doliny Warty jako metropolitarnego obszaru 

turystycznego. 

Respondenci stwierdzili jednomyślnie, że dolina Warty jest ważną przestrzenią dla 

realizowania potrzeb wypoczynkowych. Najczęściej deklarowaną formą aktywności rekreacyjnej są 

spacery (72% respondentów), szczególnie na oznakowanych ścieżkach (30%). Bardzo popularna jest 

obserwacja przyrody i krajobrazu (44%), często z nieurządzonych miejsc widokowych (22%), w 

połączeniu z obserwacją krajobrazu wody płynącej (16%), a także fotografowaniem przyrody (28%). 

Wśród form biernej aktywności dużą rolę odgrywa możliwość piknikowania (25%) oraz biwakowania 

(9%). Z kolei rekreacja aktywna to przede wszystkim wyprawy rowerowe po wyznaczonych szlakach 

(43%) lub poza nimi (24%), spływy zorganizowane (13%) i indywidualne (12%) oraz spacery i marsze 

nordic walking (10%), a także sporadycznie organizowane gry terenowe (4%). Niemniej popularne 

jest krajoznawstwo i turystyka kulturowa o charakterze poznawczym realizowana na terenie 

Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (17%) oraz w miejscowościach sąsiadujących z Wartą (15%). 

Chętnie realizowanymi formami wypoczynku jest uczestnictwo w wydarzeniach rozrywkowych, 

sportowych i kulturalnych organizowanych w dolinie Warty, będących w ofercie miast i miejscowości 

z nią sąsiadujących (22%). Zdaniem badanych aktywności wypoczynkowej i rekreacyjnej w granicach 

doliny Warty sprzyja każda pora roku.  

Wśród czynników obniżających atrakcyjność doliny Warty respondenci wymienili 

niewystarczającą dbałość o teren rozumianą jako brak „gospodarza” (31%) oraz znaczne 

zaśmiecenie obszaru (dzikie składowiska odpadów, przepełnione pojemniki na odpady, śmieci na 

szlakach turystycznych pieszych i rowerowych, stałe i płynne zanieczyszczenia przenoszone z nurtem 
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rzeki oraz występujące wzdłuż linii brzegowej) (47%). Dużym mankamentem jest brak zaplecza 

rekreacyjnego w postaci wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego, boisk, placów zabaw, ławek, 

miejsc wypoczynkowych, miejsc piknikowych, parkingów oraz szlaków i ścieżek zlokalizowanych 

w bliskim sąsiedztwie koryta rzeki (wytyczone i oznakowane trasy spacerowe oraz szlaki piesze 

i rowerowe) (29%). Do elementów uciążliwych dla wypoczynku ankietowani zaliczyli ponadto 

wszechobecny hałas (np. komunikacyjny, miejski, lotniczy, pokrzykiwania innych osób) (21%), małą 

ilość terenów zieleni urządzonej o charakterze parkowym (7%) oraz brak poczucia bezpieczeństwa 

(obecność osób pijących alkohol, bezdomnych) (4%). Za niekorzystne zjawisko uznano również 

rozwój „niekontrolowanej” zabudowa w granicach doliny oraz zły stan techniczny linii brzegowej 

rzeki (3%). 

Wśród proponowanych zmian służących podniesieniu atrakcyjności doliny Warty dla potrzeb 

wypoczynku wskazano konieczność uregulowania odpowiedzialności za zarządzanie terenami 

nadwodnymi oraz za ich oczyszczanie, a także wzrost świadomości społecznej i większą dbałości 

o wspólną przestrzeń (43%). Za równie ważny uznano rozwój infrastruktury rekreacyjnej, 

a w szczególności: szlaków rowerowych (24%), szlaków pieszych (18%), ścieżek spacerowych (17%), 

zorganizowanych pól biwakowych z wiatami i ławkami, pielęgnowanych terenów zieleni 

umożliwiających gry i zabawy sportowe (37%), urządzonych placów zabaw, boisk sportowych i plaż 

(26%). W opinii respondentów na funkcjonalność doliny Warty wpłynąć może powstanie tarasów 

widokowych (22%), budowa ścieżek spacerowych wzdłuż brzegów rzeki (Poznań, Oborniki, 

Puszczykowo) (21%), ustawienie ławek i wiat przy szlakach oraz w miejscach ciekawych 

krajobrazowo (14%), a także utworzenie  nowych przystani wodnych (7%) oraz wypożyczalni sprzętu 

wodnego (5%).  

 

Kierunki rozwoju turystyki w obszarze funkcjonalnym „Dolina Warty” 

Przeprowadzona analiza potencjału przyrodniczego i stanu zagospodarowania doliny Warty 

oraz ocena społeczna jej walorów wskazuje na konieczność podjęcia działań służących tworzeniu 

nowoczesnej i spójnej podbudowy infrastrukturalnej i organizacyjnej w sferze turystyki i rekreacji. 

Podstawą metodyczną tych rozwiązań jest propozycja zintegrowanych produktów turystycznych dla 

obszaru funkcjonalnego doliny Warty opracowana przy założeniu wiodącego znaczenia czterech 

rodzajów turystyki: wodnej, aktywnej, przyrodniczej (poznawczo-edukacyjnej) oraz miejskiej. 

Uporządkowane tematycznie zestawienie pakietów produktowych oraz gwarantujących ich 

realizację działań inwestycyjnych i logistycznych zaprezentowano poniżej.  

I. Turystyka wodna: 

1. Szersza promocja aktywnej turystyki wodnej (kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, 

wyczynowe sporty wodne) (produkt „EKSTREMALNIE na Warcie”); 

2. Popularyzacja turystycznego zwiedzania doliny Warty w wariantach krótkich i długich 

rejsów indywidualnych lub zorganizowanych (np. statki, łodzie, barki, promy, tratwy 

turystyczne) (produkt  „SPACEREM po Warcie”). 

3. Budowa portów turystycznych, przystani i pomostów cumowniczych oraz towarzyszącego 

im zaplecza technicznego wraz z jednolitym systemem informacji i identyfikacji wizualnej 

(zaplecze infrastrukturalne dla łodzi motorowych, statków spacerowych, barek 

turystycznych, kajaków itp.) (produkty: „EKSTREMALNIE na Warcie” i „SPACEREM po 

Warcie”);  
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4. Popularyzacja nadwarciańskich łowisk (oznakowanie stanowisk wędkarskich, budowa 

miejsc piknikowych i pól biwakowych, obiektów małej gastronomii) - (produkt „WARTO-

branie”). 

II. Turystyka aktywna i rekreacja: 

1. Modernizacja i rozbudowa nabrzeży i brzegów rzeki oraz ich zaplecza jako terenów 

biernego i czynnego wypoczynku: plaże piaszczyste i trawiaste, miejsca postojowe 

z zadaszeniami, ławami i stołami, promenady i ścieżki spacerowe, obiekty infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej, obiekty odnowy biologicznej (produkt „WARTO odpocząć”); 

2. Poprawa dostępności komunikacyjnej doliny rzeki - rozwój systemu szlaków i tras 

turystycznych, ścieżek rowerowych i spacerowych, w tym wypromowanie nadwarciańskiej 

trasy rowerowej oraz samochodowej (produkt „WARTO-strada”); 

3. Tworzenie punktów zintegrowanej obsługi turystyki aktywnej (punkty przesiadkowe - 

dworce i przystanki komunikacji zbiorowej), miejsca parkingowe, punkty udostępniania 

i naprawy sprzętu turystycznego, punkty informacji turystycznej) (produkty: „WARTO 

odpocząć” i „WARTO-strada”). 

III. Turystyka przyrodnicza (poznawcza i edukacyjna): 

1. Promocja potencjału ekologicznego doliny Warty oraz jego znaczenia dla jakości życia 

i wypoczynku. Inicjowanie projektów i inwestycji proekologicznych (edukacja lokalnych 

społeczności, powstawanie stowarzyszeń i szkół ekologicznych np. zielone szkoły, zajęcia 

z edukacji regionalnej) (produkt „NATURA-lnie z Wartą”); 

2. Tworzenie stacji ekologicznych, ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, miejsc obserwacji 

przyrody (birdwatching) oraz infrastruktury towarzyszącej (np. kładki i platformy pływające, 

tarasy i wieże widokowe), opracowanie jednolitego systemem informacji i identyfikacji 

wizualnej na terenach cennych przyrodniczo oraz w strefie przybrzeżnej i na obszarach 

starorzeczy i rozlewisk (produkt „WARTO wiedzieć”);  

3. Tworzenie gospodarstw ekoturystycznych, organizacja imprez i wydarzeń propagujących 

wypoczynek „przyjazny naturze”, (produkt  „NATURA-lnie z Wartą”). 

IV. Turystyka miejska (kulturowa, biznesowa, rozrywkowa): 

1. Efektywne wykorzystanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego miejskich odcinków 

doliny Warty (produkt  „Z NURTEM HISTORII”); 

2. Dbałość o wysoką jakość nadbrzeżnych przestrzeni publicznych (frontów wodnych) 

w miastach  poprzez integrowanie funkcji kulturowych, komercyjnych, mieszkaniowych 

i rekreacyjnych oraz rewitalizację terenów zdegradowanych (produkt  „FRONTEM do 

Warty”); 

3. Ochrona wartości przyrodniczych i jakości środowiska poprzez tworzenie „zielonych rzek” 

(nadbrzeżne tereny zieleni urządzonej i pół urządzonej, zielone ciągi pieszo-rowerowe) 

(produkt  „ZIELONA WSTĘGA Warty”);  

4. Organizacja imprez i wydarzeń dla potrzeb turystyki: eventowej, sportowej, festiwalowej 

(otwarte przestrzenie koncertowe, tematyczne parki rozrywki nadbrzeżne tereny 

sportowe, nadbrzeżne strefy gastronomiczne) (produkt „Warta – 

KULTUROWO//ROZRYWKOWO”).  

Wdrażanie koncepcji produktów turystycznych dla obszaru funkcjonalnego „Dolina Warty” 

związane będzie z realizacją określonych rozwiązań infrastrukturalnych, których wybrane elementy 

ujęto na mapie kierunkowej oraz w zestawieniu tabelarycznym (mapa 27. oraz tab. 31.).     
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Tab. 31. Zagospodarowanie turystyczne doliny Warty – stan istniejący i projektowany  

  

Miejscowość Infrastruktura Kilometraż Brzeg

Radzewice przys tań ka jakowa 277 prawy

Pus zczykowo
przystań 

żeglarska/ka jakowa
260 lewy

Kątnik przys tań ka jakowa 255 lewy

Poznań przys tań ka jakowa 250 prawy

Poznań
port rzeczny/ przystań 

żeglars ka
242 lewy

Owińs ka przys tań ka jakowa 229 prawy

Oborniki
przystań 

żeglarska/ka jakowa
206 lewy

Kis zewo przys tań ka jakowa 195 prawy

Brzeg lewy Brzeg prawy

Luboń Czapury
kładka/przeprawa 

promowa
253-254

Radojewo Owińs ka
kładka/przeprawa 

promowa
229-230

Brzeg lewy Brzeg prawy

Pus zczykowo          

Kątnik
Wiórek 256-263 lewy

Umultowo   

Radojewo    

Biedrus ko

Czerwonak           

Owińs ka          

Promnice

220-235 prawy/lewy

Gołaszyn
Mś cis zewo   

Starczanowo    Łukowo
210-218 prawy

Jaryszewo      

Brączewo
Kis zewo          Stobnica           184-192 prawy/lewy

Śrem Śrem 290-295 prawy/ewy

Poznań Poznań 238-247 prawy/lewy

Oborniki Oborniki 205-206 prawy/lewy

Miejscowość Gmina Kilometraż Brzeg

Śrem Śrem 292-293 lewy

Mos ina Mosina 266-267 lewy

Pus zczykowo Pus zczykowo 260-259 lewy

Luboń Luboń 251-252 lewy

Poznań Poznań 243-242 lewy

Czerwonak 234-235 prawy

Owińs ka 228-229 prawy

Oborniki Oborniki 205-206 prawy

Kotowo 303 prawy

Kawcze 295 prawy

Psarskie 290 lewy

Zbrudzewo 289 prawy

Kra jkowo 273 lewy

Sowinki  

(Korzonkowo)
272 lewy

Sowiniec 267 lewy

Wiórek 256 prawy

Bolechówko 227 prawy

Bolechowo 226-225 prawy

Promnice 224-223 prawy

Mś ciszewo Murowana Gośl ina 219 prawy

Łukowo 211 prawy

Słonawy 202 prawy

Niemieczkowo 199 lewy

Bąbl inek 197 prawy

Kis zewko 196-195 prawy

Stobnica 189-188 prawy

Źródło: Opracowanie własne

Czerwonak

Miejscowość do aktywizacji funkcji turystycznych

Śrem

Mosina

Czerwonak

Oborniki

Miejscowość
Kilometraż Brzeg

Tarasy widokowe, bulwary portowe, promenady spacerowe, zielone ciągi pieszo-

rowerowe, otwarte przestrzenie koncertowe, nadbrzeżne parki i tereny sportowe

Miejscowości turystyczne

Centrum zintegrowanej obsługi ruchu turystycznego

Porty i przystanie turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Mosty drogowe, kładki pieszo-rowerowe, promy turystyczne

Miejscowość
Infrastruktura Kilometraż

Pomosty stacjonarne i pływające, tarasy widokowe, ścieżki przyrodniczo-

krajobrazowe, zielone ciągi pieszo-rowerowe

Zagospodarowanie doliny Warty - stan projektowany

Miejscowość Infrastruktura Kilometraż Brzeg

Kotowo przystań ka jakowa 303,7 prawy

Śrem przystań ka jakowa 291,8 prawy

Śrem przystań żeglarska 291,1 lewy

Jaszkowo przystań ka jakowa 285,7 lewy

Sowiniec przystań ka jakowa 266,8 lewy

Sowiniec przystań ka jakowa 266,8 prawy

Rogal inek przystań ka jakowa 265,9 prawy

Puszczykowo przystań ka jakowa 262,3 lewy

Luboń przystań ka jakowa 251 lewy

Poznań przystań ka jakowa 245 lewy

Poznań przystań ka jakowa 244,2 prawy

Poznań przystań ka jakowa 245 prawy

Poznań przystań ka jakowa 243,5 lewy

Poznań przystań ka jakowa 242,5 prawy

Poznań przystań ka jakowa 242,5 prawy

Czerwonak przystań ka jakowa 234 prawy

Mś ciszewo przystań ka jakowa 219,8 prawy

Oborniki przystań ka jakowa 206,3 prawy

Oborniki przystań ka jakowa 205,7 lewy

Oborniki przystań ka jakowa 205 prawy

Stobnica przystań ka jakowa 188,2 prawy

Brzeg lewy Brzeg prawy

Śrem Śrem most drogowy 294,3

Śrem Śrem most drogowy 291,98

Rogal inek Rogal inek most drogowy 264,8

Poznań Poznań most drogowy 249,5

Poznań Poznań most drogowy 246

Poznań Poznań most drogowy 244,2

Poznań Poznań most drogowy 243,6

Poznań Poznań most drogowy 242,6

Poznań Poznań most drogowy 239,6

Biedrusko Biedrusko most drogowy 224,9

Oborniki Oborniki most drogowy 206,3

Oborniki Oborniki most drogowy 206

Gmina Kilometraż Gmina Kilometraż

296-302

283-289

Puszczykowo 

Mosina
265-280

Komorniki       

Puszczykowo
255-263

Suchy Las     

Poznań
220-231 Czerwonak 226-233

193-203
Oborniki   

Murowana Goś l ina
204-218

184-188 Oborniki  184-199

Miejscowość Gmina Kilometraż Brzeg

Poznań Poznań 238-250 prawy/lewy

Śrem              Śrem 291-294 prawy/lewy

Rogal in 270 prawy

Mosina 265-267 lewy

Puszczykowo  Puszczykowo 259-263 lewy

Luboń Luboń 250-254 lewy

Owińska Czerwonak    228-229 prawy

Mechl in Śrem 297 prawy

Radzewice 276 prawy

Świątniki 270 prawy

Rogal inek 260 prawy

Koziegłowy 236-237 prawy

Czerwonak    233-235 prawy

Biedrusko Suchy Las 224-225 lewy

Oborniki Oborniki 203-207 prawy/lewy

Zagospodarowanie doliny Warty - stan istniejący

Porty i przystanie turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Mosty drogowe, kładki pieszo-rowerowe, promy turystyczne

Miejscowość
Infrastruktura Kilometraż

Odcinki doliny atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo szczególnie predysponowane 

do rozwoju turystyki i rekreacji

Brzeg lewy Brzeg prawy

Śrem Śrem 294-303

Pus zczykowo 

Kórnik            

Mos ina               

Śrem

257-283

Oborniki

Miejscowości turystyczne

Centrum turystyczne

Wielofunkcyjna miejscowość turystyczna

Mosina

Miejscowość turystyczna o funkcjach wypoczynkowych

Mosina

Miejscowość turystyczna o funkcjach usługowych

Czerwonak    
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Mapa 25. 

WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE DOLINY WARTY 
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Mapa 26. 

SPOŁECZNA OCENA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO DOLINY WARTY 
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Mapa 27. 

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W DOLINIE WARTY 
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 Damian Łowicki, Andrzej Mizgajski  

5.2.3. Krajobraz kulturowy otwarty 

Wprowadzenie 

Celem opracowania jest zidentyfikowanie zróżnicowania walorów krajobrazu wizualnego na 

terenie metropolii, a na tej podstawie sformułowanie rekomendacji dotyczących ochrony 

kulturowego krajobrazu otwartego w wymiarze ponadgminnym. Założono, że ze względów 

widokowych, najistotniejsze znaczenie ma krajobraz postrzegany z często używanych dróg i kolei. 

Głównym kryterium oceny był stopień otwartości krajobrazu. Kartograficznym efektem 

opracowania jest mapa przedstawiająca fragmenty Metropolii Poznań, które powinny być chronione 

ze względu na walory otwartego krajobrazu kulturowego oraz odcinki dróg o wysokich walorach 

widokowych. Takie podejście wynika z jednej strony ze specyfiki krajobrazu terenu silnie 

zurbanizowanego, jakim jest obszar Metropolii Poznań, a z drugiej strony z rekomendacji 

Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK).  

Potrzebę kształtowania przebiegu drogi uwzględniającego otaczający krajobraz dostrzegł już 

w 1945 roku Jerzy Hryniewiecki, który w referacie wygłoszonym w Krakowie podczas pierwszego 

dnia zjazdu reaktywowanej Państwowej Rady Ochrony Przyrody wypowiedział następujące słowa: 

„Krajobraz drogi i droga w krajobrazie są to dwa zagadnienia. Trasy dróg muszą przebiegać zgodnie 

z warunkami natury. Trzeba wreszcie zrozumieć, że droga nie jest wyłącznie zagadnieniem 

linearnym. Musi być komponowana jako cała przestrzeń widoczna z drogi i przestrzeń, z której ta 

droga jest widoczna”.  

Zdefiniowanie krajobrazu w EKK jako obszaru postrzeganego przez ludzi, którego charakter jest 

wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich, a także specyfika 

krajobrazów silnie zurbanizowanych, oznaczają, że w zakresie pojęciowym krajobrazu przenika się 

aspekt przyrodniczy i kulturowy. Oba te aspekty należy traktować łącznie jako współwystępujące 

cechy. Elementy kulturowe zawiera krajobraz przyrodniczy w rozumieniu Ustawy o ochronie 

przyrody, podobnie jak elementy przyrodnicze występują w krajobrazie kulturowym chronionym na 

podstawie Ustawy o ochronie zabytków. Powodem prac nad nową ustawą dotyczącą ochrony 

krajobrazu była nieskuteczność dotychczasowej polityki ochrony krajobrazu opartej na dwóch 

różnych podstawach prawnych, czyli jako formy ochrony przyrody lub ochrony walorów kultury.  

Najważniejszym, z punktu widzenie niniejszego opracowania, zapisem Ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu jest wprowadzenie 

powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów. Zadanie to zostało przypisane jako zadanie 

własne samorządowi wojewódzkiemu. Audyt krajobrazowy będzie identyfikował i opisywał typy 

krajobrazu, dokona waloryzacji krajobrazu w skali całego województwa, ustali zagrożenia dla 

rozpoznanych krajobrazów priorytetowych i w oparciu o ich analizę zaplanuje sposoby ich ochrony. 

Nowa ustawa daje też gminom możliwość ustalenia w postaci uchwały zasad i warunków sytuowania 

reklam, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

Niestety ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów. Dotyczy to zwłaszcza sytuowania 
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negatywnych dominant krajobrazowych typu stacje bazowe telefonii komórkowej, czy elektrownie 

wiatrowe. 

Obecnie na terenie Poznania i jego strefy podmiejskiej chronione ustawami są tylko niewielkie 

powierzchnie krajobrazu, które stanowią enklawy wśród spontanicznej zabudowy. Jednym 

z największych, zdaniem autorów, problemów struktury przestrzennej Metropolii Poznań jest 

spontaniczne rozlewanie się zabudowy wzdłuż dróg, zwłaszcza w kierunku szybko rozwijających się 

gospodarczo ośrodków podmiejskich. W wymiarze krajobrazowym efektem tego procesu jest 

kurczenie się pola widokowego. 

W kontekście realizacji EKK oraz prac nad nową ustawą mającą na celu ochronę krajobrazu, 

rzeczą pierwszoplanową jest sformułowanie przejrzystej i powtarzalnej metodyki oceny walorów 

krajobrazowych. Intencją EKK jest ochrona krajobrazu „codziennego”, postrzeganego z najczęściej 

uczęszczanych miejsc, nie tylko tego, który podziwiamy podczas wakacji, czy weekendowych 

wyjazdów. Jednym z ważnych elementów oceny krajobrazu powinno być wyznaczenie atrakcyjnych 

pól widokowych oparte na analizie widoczności z dróg. Dotyczy to zwłaszcza terenów silnie 

zurbanizowanych, gdzie szybko kurczy się powierzchnia krajobrazu otwartego na skutek „palczasto” 

rozwijającej się zabudowy wzdłuż ważniejszych dróg. Względy ekologiczne, ekonomiczne 

i estetyczne przemawiają za tym, aby nie dopuszczać do dalszego kurczenia się krajobrazu 

otwartego. Proponowane działania wpisują się w cele Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej 

w ramach programu strategicznego „Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego”. Ochrona 

krajobrazu jest też jednym z priorytetów Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa 

i rybactwa na lata 2012 – 2020. Strategia ta wskazuje na niebezpieczeństwa wynikające z rosnącej 

powierzchni terenów wyłączonych z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego, choć 

prognozuje dalszy wzrost wyłączeń w perspektywie roku 2030. 

 

Diagnoza krajobrazu otwartego w metropolii 

Rozpoznanie struktury przestrzennego zagospodarowania Metropolii Poznań wykazuje daleko 

idącą zbieżność z tendencjami zmian krajobrazu otwartego ukazanymi w raporcie pt. Przestrzeń 

życia Polaków (Łowicki i Mizgajski, 2014). Stwierdza się w nim, że ekspansja miernej jakości 

zabudowy i infrastruktury drogowej, energetycznej i telekomunikacyjnej powoduje obniżenie 

walorów krajobrazowych kraju. Jest to skutek z jednej strony niskiej wrażliwości społeczeństwa na 

estetykę krajobrazu, z drugiej strony braku skutecznych działań ochronnych państwa. Raport 

wskazuje też, że chociaż kształtowanie harmonijnego krajobrazu odwołuje się do wymiaru 

estetycznego, to ma jednak konsekwencje dalej idące. Ocena walorów krajobrazowych jest jednym 

z podstawowych kryteriów atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej terenu, co ma wymiar 

ekonomiczny powiązany z rozwojem infrastruktury turystycznej i usług towarzyszących. Według 

badań ankietowych przeprowadzonych na osobach wyprowadzających się z Poznania (Beim i Tölle, 

2008) o wyborze nowej konkretnej lokalizacji decydowały przede wszystkim walory środowiskowe, 

w tym krajobrazowe. Dopiero po nich wpływ na decyzję lokalizacji miały warunki finansowe zakupu, 

budowy, bądź wynajmu lokum.  

Podstawowym źródłem danych do analizy krajobrazu otwartego Metropolii Poznań była Baza 

Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) w skali 1:10 000. Procedurę analizy pola widzenia 

z głównych dróg rozpoczęto od utworzenia numerycznego modelu terenu. Analizę pola widzenia 
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prowadzono z „punktów obserwacji” rozmieszczonych w interwale 500 m na liniach kolejowych oraz 

wszystkich istotnych drogach. Były to: autostrada, drogi ekspresowe, drogi główne ruchu 

przyspieszonego, drogi główne oraz zbiorcze. Po utworzeniu modelu pokrycia terenu 

przeprowadzono analizę pola widzenia w siatce o wymiarach 1x1 km przeanalizowano stopień 

przekształcenia krajobrazu widzianego z dróg. Jako miarę przekształcenia przyjęto powierzchnie: 

elementów najmniej przekształconych przez człowieka (lasów i wód), terenów zabudowanych oraz 

liczbę widocznych obiektów zakłócających harmonię krajobrazu. Za elementy zakłócające harmonię 

krajobrazu, na podstawie danych BDOT, uznano negatywne dominanty krajobrazowe takie jak 

kominy, maszty i słupy energetyczne oraz kompleksy przemysłowo-gospodarcze np. składowiska 

odpadów, oczyszczalnie ścieków i zakłady produkcyjne. W efekcie uzyskano mapy występowania 

wymienionych elementów w każdym z 2788 pól podstawowych. Rezultaty ujęte statystycznie 

w podziale na gminy przedstawiono w tabeli 32. 

Tab. 32. Stan otwartego krajobrazu kulturowego w gminach Metropolii Poznań 

Gmina 

Widoczność z dróg Powierzchnia 
obszarów war-

tościowych 
krajobrazowo 

Długość odcinków 
dróg widokowych 

ogólna 
wód 
(ha) 

lasów 
(ha) 

elementów 
zakłócają-

cych harmo-
nię krajo-

brazu (liczba) 

terenów 
za-

budowany
ch (ha) 

o wyso- 
kich 

walorach 

o podwyż-
szonych 

walorach (ha) % (ha) % 

Buk 354,0 3,9 5,6 45,0 6,0 16,6 454,3 5,0 0,0 13,7 

Czerwonak 415,1 5,0 2,6 292,4 140,0 15,6 1547,0 18,8 9,3 22,8 

Dopiewo 788,9 7,3 6,9 174,3 81,0 53,8 1129,0 10,5 3,5 33,7 

Kleszczewo 1105,3 14,9 1,4 52,2 3,0 49,3 163,4 2,2 0,0 1,5 

Komorniki 881,1 13,3 1,5 354,8 139,0 69,2 1356,2 20,4 0,0 12,2 

Kostrzyn 973,7 6,3 1,8 188,1 3,0 58,9 1133,8 7,3 7,3 13,0 

Kórnik 1290,0 6,9 8,0 458,9 36,0 57,6 3903,7 21,0 15,8 23,8 

Luboń 73,7 5,5 1,5 23,5 80,0 27,1 173,5 12,9 0,0 0,0 

Mosina 1506,1 5,8 12,9 444,7 405,0 13,9 3758,4 14,4 1,6 30,7 

Murowana 
Goślina 

719,0 4,2 3,9 564,4 288,0 12,4 2955,4 17,3 35,5 12,1 

Oborniki 680,8 4,0 1,3 471,0 0,0 9,9 1947,5 11,3 0,0 15,8 

Pobiedziska 990,3 2,9 1,7 482,7 2,0 22,6 1263,0 3,7 9,3 35,2 

Poznań 487,1 2,6 2,3 267,7 17,0 12,1 1591,3 8,4 0,0 25,5 

Puszczykowo 261,3 16,0 0,6 238,0 0,0 3,7 736,1 45,0 0,0 4,2 

Rokietnica 343,2 4,3 2,7 56,9 41,0 22,2 281,9 3,6 0,0 1,0 

Skoki 374,2 1,9 0,9 267,6 0,0 2,5 709,9 3,6 7,7 0,0 

Stęszew 868,5 5,0 6,0 228,6 5,0 20,9 2023,3 11,6 1,6 40,8 
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Gmina 

Widoczność z dróg Powierzchnia 
obszarów war-

tościowych 
krajobrazowo 

Długość odcinków 
dróg widokowych 

ogólna 
wód 
(ha) 

lasów 
(ha) 

elementów 
zakłócają-

cych harmo-
nię krajo-

brazu (liczba) 

terenów 
za-

budowany
ch (ha) 

o wyso- 
kich 

walorach 

o podwyż-
szonych 

walorach (ha) % (ha) % 

Suchy Las 692,2 6,0 1,8 470,1 9,0 39,2 2784,7 24,0 2,6 17,2 

Swarzędz 442,9 4,4 0,7 158,3 31,0 62,1 262,1 2,6 0,0 16,6 

Szamotuły 564,5 3,2 1,9 172,5 12,0 25,8 938,1 5,3 0,3 17,4 

Śrem 579,6 2,8 3,4 252,4 46,0 28,2 1600,0 7,8 10,8 29,3 

Tarnowo 
Podgórne 

359,4 3,5 5,2 93,9 76,0 42,1 487,1 4,8 0,0 23,9 

* Wytłuszczono wielkości najniższe i najwyższe w każdej z kolumn 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że największe walory krajobrazowe posiadają 

gminy Kórnik, Mosina, Murowana Goślina i Suchy Las. Jest to efekt występowania w tych gminach 

dużych powierzchni otwartego krajobrazu w pobliżu dróg i stosunkowo niewielkiego udziału 

terenów przekształconych. Najmniejsze walory wizualne krajobrazu stwierdzono w rolniczej gminie 

Kleszczewo, gdzie niewielkie walory krajobrazowe są skutkiem małej lesistości. Bardzo mała 

możliwość oglądania krajobrazu z drogi na skutek silnego rozlewania się zabudowy ma miejsce 

przede wszystkim w Luboniu. Podobna przyczyna spowodowała niską jakość krajobrazu w gminach 

Rokietnica i Swarzędz.  

Na podstawie analizy pola widokowego wytyczono odcinki dróg, które ze względu na swoje 

otoczenie, przy podjęciu odpowiednich działań ochronnych, mogą stać się drogami widokowymi. 

Działania w celu w rozwijania walorów trasy widokowej są szczególnie ważne w przypadku gmin 

Murowana Goślina i Kórnik, a także Mosina i Stęszew. W pierwszym przypadku przyczyną wytyczenia 

znacznej długości dróg widokowych jest mały udział zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, 

znaczny udział lasów w polu widzenia oraz możliwość łączenia dróg widokowych z drogami gmin 

sąsiadujących tworząc pętle („Pętla biedruska” oraz „Pętla Puszczy Zielonka - północ”). W gminie 

Kórnik zostały wytyczone drogi widokowe znacznej długości mimo, że stopień zabudowy wzdłuż 

dróg był większy. Powodem była duża otwartość krajobrazu, znaczna widoczność z dróg lasów i wód 

oraz możliwość tworzenia pętli widokowych, przede wszystkim „Pętli rogalińskiej” i „Pętli 

kórnickiej”.  

 

Kierunki działań w zakresie zachowania krajobrazu 
kulturowego 

Przyjmując za podstawę Strategię rozwoju Aglomeracji Poznańskiej (2011) sformułowano 

następującą wizję stanu krajobrazu kulturowego w Metropolii Poznań, którą powinny realizować 

działania podejmowane w gminach: 

1. Cenne kulturowo obszary metropolii, zwłaszcza tereny rolnicze, zachowają swoją specyfikę 

krajobrazową. 
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2. Przestrzeń historyczno-kulturowa metropolii będzie czytelna i rozpoznawalna na zewnątrz. 

3. Wzmocni się identyfikacja lokalnych społeczności z miejscem zamieszkania, w którym szanuje 

się i podkreśla walory krajobrazowe. Władze samorządowe i mieszkańcy uznają krajobraz 

kulturowy za ważny i wymierny potencjał rozwoju lokalnego. 

4. Zasoby krajobrazu kulturowego będą właściwie wykorzystywane dla potrzeb turystyki 

i rekreacji. 

5. Stworzone zostaną skuteczne narzędzia realizacji spójnej polityki krajobrazowej (koncepcje 

strategiczne, struktury organizacyjne, rozwiązania prawne, system finansowania) oparte na 

założeniach Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Ochrona krajobrazu kulturowego włączona 

zostanie do dokumentów programowych dotyczących nie tylko planowania przestrzennego, 

ale także rozwoju infrastruktury, rolnictwa, leśnictwa itp. 

6. Popularyzowane będzie tworzenie parków kulturowych oraz innych form ochrony krajobrazu.  

7. Nastąpi rozwój edukacji krajobrazowej i podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry gminnej, 

projektantów, planistów i decydentów. Problematyka krajobrazowa wprowadzona zostanie do 

programów szkół różnych szczebli. 

Realizacja wizji polegać powinna na podejmowaniu działań ochronnych na terenach 

predystynowanych do ochrony wskazanych w niniejszej ekspertyzie. Efektywna ochrona krajobrazu 

uwarunkowana jest przede wszystkim wzajemną współpracą sąsiednich gmin oraz współpracą 

poszczególnych gmin z Powiatem Poznańskim.  

 

Tab. 33. Rekomendacje dla polityk lokalnych w zakresie ochrony krajobrazu otwartego 

Gmina Planowane działania w celu ochrony otwartego krajobrazu kulturowego 

Buk 
Ochrona krajobrazu w rejonie  jez. Niepruszewskiego, współpraca z gminami Dopiewo i Stęszew 

w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla niepruszewska”. 

Czerwonak 

Ochrona krajobrazu w okolicach południowej części Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, 

działania w celu w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla Puszczy Zielonki - południe” 

pomiędzy miejscowościami Owińska-Koziegłowy-Mielno, współpraca z gminami Suchy Las, 

Oborniki i Murowana Goślina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla biedruska”. 

Dopiewo 

Ochrona krajobrazu w rejonie  jez. Niepruszewskiego, krajobrazu polno-leśnego w okolicach 

miejscowości Zakrzewo i Dąbrówka oraz krajobrazu rolno-leśno-wodnego w okolicach Dąbrowy, 

współpraca z gminami Buk i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla niepru-

szewska”. 

Kleszczewo Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicach miejscowości Tulce. 

Komorniki 

Ochrona krajobrazu polno-leśnego w południowej części gminy oraz krajobrazu rolno-leśno-

wodnego w okolicach jezior Chomęcickiego i Rosnowskiego, współpraca  z gminami Puszczy-

kowo, Mosina i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „pętla WPN”. 

Kostrzyn 
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w południowo-wschodniej części gminy, współpraca  z gminą 

Pobiedziska w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla pobiedziska”. 

Kórnik 

Ochrona krajobrazu polno-leśnego w południowo-zachodniej części gminy oraz krajobrazu 

polno-leśno-wodnego w okolicach jezior Skrzyneckiego, Kórnickiego i Bnińskiego, współpraca  

z gminą Mosina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla rogalińska” oraz gminami Za-

niemyśl i Śrem w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla kórnicka”. 

Luboń Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad Wartą, w południowo-wschodniej części gminy. 



 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

 

196
5 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

Gmina Planowane działania w celu ochrony otwartego krajobrazu kulturowego 

Mosina 

Ochrona krajobrazu polno-leśnego  w obrębie WPN i jego otuliny oraz w okolicy miejscowości 

Drużyna i Pecna oraz krajobrazu polno-leśno-wodnego nad Wartą, w okolicach miejscowości 

Czapury i Wiórek oraz Baranowo i Krajkowo, współpraca z gminami Puszczykowo, Komorniki 

i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „pętla WPN” oraz z gminą Kórnik w rozwijaniu 

walorów trasy widokowej „Pętla rogalińska”.  

Murowana 

Goślina 

Ochrona krajobrazu polno-leśnego  w okolicy miejscowości Nieszawa i Nieszawka, Mściszewo, 

Białęgi, Starczanowo i Szymankowo oraz krajobrazu leśno-wodnego w Puszczy Zielonce, 

w okolicach miejscowości Kamińsko i Pławno, współpraca z gminami Suchy Las, Oborniki 

i Czerwonak w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla biedruska” oraz z gminą Skoki 

w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla Puszczy Zielonka - północ”. 

Oborniki 

Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Dąbrówka Leśna oraz krajobrazu 

rolno-wodnego w okolicach stawów w Objezierzu, współpraca z gminami Suchy Las, Murowana 

Goślina i Czerwonak w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla biedruska”. 

Pobiedziska 

Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicach miejscowości Stęszewko i Zbierkowo oraz kra-

jobrazu leśno-wodnego okolicach miejscowości Jerzykowo i Wronczyn, współpraca  z gminą 

Kostrzyn w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla pobiedziska”. 

Poznań 

Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego wzdłuż brzegów Warty, przy granicy z gminą Czer-

wonak, krajobrazu polno-leśnego w okolicach Lasku Marcelińskiego i Skórzewa, Lasu Suchole-

skiego oraz Darzyboru, współpraca z gminami Rokietnica i Tarnowo Podgórne w rozwijaniu 

walorów trasy widokowej „Pętla jez. Kierskiego”. 

Puszczykowo 

Ochrona krajobrazu leśnego i polno-leśnego w północno-zachodniej części gminy, w obrębie 

WPN, współpraca z gminami Mosina, Komorniki i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy wido-

kowej „Pętla WPN”. 

Rokietnica 
Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad Samicą Kierską, w okolicach miejscowości Paw-

łowice, w obrębie Pawłowicko-Sobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Skoki 
Współpraca z gminą Murowana Goślina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla Puszczy 

Zielonka - północ”. 

Stęszew 

Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad jeziorami Strykowskim, Witobelskim i Łódzkim 

oraz krajobrazu polno-leśnego w okolicy Będlewa, współpraca z gminami Puszczykowo, Ko-

morniki i Mosina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla WPN”. 

Suchy Las 

Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Złotniki i Złotkowo oraz we 

wschodniej części gminy, współpraca z gminami Czerwonak, Oborniki i Murowana Goślina 

w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla biedruska”. 

Swarzędz Ochrona krajobrazu leśno-wodnego w miejscowości Gruszczyn. 

Szamotuły 
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Lipnica oraz krajobrazu polno-leśno-

wodnego nad jeziorem Pamiątkowskim oraz nad zalewem rzeki Samy. 

Śrem 

Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Dąbrowa i Nochowo oraz krajobrazu 

polno-leśno-wodnego nad jez. Grzymysławskim oraz w miejscowości Psarskie oraz nad Wartą 

w miejscowości Góra, współpraca z gminami Zaniemyśl i Kórnik w rozwijaniu walorów trasy 

widokowej „Pętla kórnicka”. 

Tarnowo 

Podgórne 

Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad jez. Lusowskim oraz w okolicach miejscowości 

Batorowo, współpraca z gminami Rokietnica i Poznań w rozwijaniu walorów trasy widokowej 

„Pętla jez. Kierskiego”. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Mapa 28. 
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5.3. STAN I KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU 
5.3.1. Sieć drogowa 
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Radosław Bul, Jeremi Rychlewski  

5.3.1. Sieć drogowa 

Wprowadzenie 

 Celem opracowania jest przygotowanie koncepcji kierunków rozwoju sieci drogowej na 

obszarze Metropolii Poznań będącej podstawowym elementem wielofunkcyjnego multimodalnego 

węzła transportowego o znaczeniu europejskim i krajowym. Na skutek realizacji wskazanych 

kierunków nastąpić powinna poprawa dostępności transportowej metropolii, poszczególnych miast 

i gmin wchodzących w jej skład oraz zwiększenie spójności całego obszaru. 

 Potrzeba rozbudowy i poprawy funkcjonowania układu drogowego wynika z rosnącej skali 

przewozów osób i towarów w Metropolii Poznań. Konieczność poprawy dostępności drogowej 

metropolii w układzie krajowym i europejskim podkreśla się w wielu dokumentach strategicznych 

i planistycznych rangi krajowej, m.in. Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju Transportu do 2020, 

czy też Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Z kolei dokumenty na szczeblu 

regionalnym oraz lokalnym wskazują również na potrzebę wzmacniania spójności metropolii. 

Konieczność poprawy dostępności transportowej w ujęciu zewnętrznym oraz wewnętrznym 

zapisano m.in. w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020, Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, a także projekcie Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego POM. Precyzyjne zapisy dotyczące potrzeby rozbudowy sieci 

drogowej znajdują się w dokumentach strategicznych (ogólnych i sektorowych) oraz planistycznych 

rangi lokalnej. Konieczność stworzenia multimodalnego wielofunkcyjnego węzła transportowego, 

którego podstawą będzie układ drogowy podkreśla się w Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej 

– Metropolia 2020. Informacje o planach rozbudowy dróg  można odnaleźć także w strategiach 

rozwoju oraz dokumentach studialnych i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

gmin wchodzących w skład metropolii.  

 

Diagnoza infrastruktury drogowej 

 W pierwszym etapie prowadzonych prac dokonano identyfikacji stanu infrastruktury drogowej 

na obszarze Metropolii Poznań. Podstawowe informacje o aktualnej sieci drogowej pozyskano 

z instytucji zarządzających szlakami drogowymi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

o. w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządów Dróg Powiatowych 

w Poznaniu, Śremie, Wągrowcu, Szamotułach i Obornikach oraz urzędów gmin. Ponadto informacje 

przestrzenne o aktualnych oraz planowanych przebiegach dróg uzyskano na podstawie analizy 

dokumentów planistycznych szczebla regionalnego oraz gminnego. Do najważniejszych z nich 

należały: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, projekt Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz dokumenty 

studialne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym. Dodatkowe 

źródło informacji stanowiły: baza danych CBM UAM oraz informacje pozyskane z jednostek naukowo 
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badawczych (m.in. opracowania Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Biura 

Inżynierii Transportu).  

 Przeprowadzona inwentaryzacja dróg posłużyła do analizy przyszłych kierunków rozwoju 

transportu drogowego. Pierwszym krokiem w kierunku wyznaczenia nowych przebiegów szlaków 

drogowych była analiza potrzeb przewozowych, oraz sprawdzenie zakresu realizacji tak określonych 

potrzeb w ramach istniejącej infrastruktury. W miejscach, gdzie stwierdzono deficyty istniejącej 

infrastruktury zbadano uwarunkowania techniczne i infrastrukturalne oraz aktualny stan 

zagospodarowania przestrzennego metropolii. Przy wyznaczaniu szlaków kluczowym kryterium 

decydującym o ich przebiegu i parametrach była informacja o potencjale demograficznym miejsca, 

pozyskana na podstawie analizy rozmieszczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

w dokumentach studialnych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Przy projektowaniu szlaków 

drogowych uwzględniano także potencjał gospodarczy danego miejsca. Istotnym kryterium branym 

pod uwagę przy projektowaniu nowych dróg były uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe oraz 

wynikające z nich ograniczenia. W ramach prac analizie poddano także uwarunkowania planistyczne 

i polityczne (szczególnie na szczeblu lokalnym), uwarunkowania techniczne i infrastrukturalne oraz 

uwarunkowania prawne, wynikające z obowiązujących aktów normatywnych.  

 Obecnie istniejący układ drogowy Metropolii Poznań tworzą drogi krajowe (autostrada, 

drogi ekspresowe i główne) drogi administrowane przez samorząd terytorialny (wojewódzkie, 

powiatowe, gminne) oraz drogi pozostałe (prywatne, spółdzielcze). Szkielet drogowy metropolii 

stanowią 2 szlaki europejskie: E30 – jedna z najważniejszych dróg przebiegająca przez kontynent, 

łącząca m.in. Berlin z Moskwą, oraz droga E261 – Gdańsk – Poznań – Wrocław, będąca trasą 

łącznikową sieci europejskiej. Trasa E30, w polskiej nomenklaturze drogowej oznaczona numerem 

2, na obszarze metropolii w całości posiada klasę autostrady. Równolegle do autostrady przebiega 

droga krajowa nr 92, o klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Trasa E261, oznaczona jako 

droga krajowa nr 5 posiada w większości klasę drogi GP, a od 2012 roku przebiega nowym śladem, 

m.in. tzw. Wschodnią (klasy S) i Południową (klasy A) Obwodnicą Poznania. Sieć dróg krajowych 

w metropolii uzupełnia droga nr 11 z Bytomia do Kołobrzegu, której trasa do końca 2014 r. 

prowadziła częściowo ulicami miasta Poznania (formalnie przebieg ten ma nadal status drogi 

krajowej). Obecnie droga ta na odcinku od Kórnika do węzła Poznań Północ posiada klasę drogi 

ekspresowej (S11), a na odcinku wspólnym z drogą nr 2 (A2) – klasę autostrady. Ostatnim szlakiem 

dróg krajowych w metropolii jest trasa nr 32, w kierunku Zielonej Góry. 

 Długość dróg krajowych w Metropolii Poznań wynosi łącznie 229,4 km. Główny szlak 

transportowy metropolii -  autostrada A2 - ma długość 52,9 km, jego administratorem jest 

Autostrada Wielkopolska S.A. Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 

administruje 64,9 km dróg ekspresowych, oraz pozostałymi drogami krajowymi o łącznej długości 

111,6  km. Stan ponad połowy istniejącej infrastruktury dróg krajowych na podstawie Systemu 

Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) oceniany jest jako dobry (51,2%). Jednocześnie 20,5% odcinków 

znajduje się w złym stanie technicznym. 

 Ważną rolę w przemieszczeniach na obszarze metropolii odgrywają drogi, które z uwagi na 

przebudowę podstawowego układu drogowego w ostatnich latach, utraciły status dróg krajowych. 

Zgodnie z obowiązującymi zapisami zawartymi w Ustawie o drogach publicznych pojawienie się 

nowej, równoległej drogi krajowej (najczęściej o klasie S) oznacza zmianę kategorii drogi, która 

wcześniej posiadała ten status - jeżeli wyższe jednostki samorządu terytorialnego nie zgłoszą chęci 
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przejęcia danej drogi,  przechodzi ona na własność gminy, która od tego momentu odpowiada m.in. 

za jej utrzymanie. Tymczasem funkcje, które taka droga nadal pełni (w tym natężenie ruchu 

kołowego) oraz jej klasa (najczęściej GP lub G) wskazują jednoznacznie, że gmina nie powinna być 

nią obarczana. Z tego też względu, z uwagi na inne przepisy prawne wspomnianej ustawy (droga 

klasy GP lub G nie powinna być drogą gminną, poza tym automatyczna jej kategoryzacja jako 

gminnej powoduje niespójność sieci dróg wyższych kategorii) oraz na  brak zgody części samorządów 

lokalnych na przejmowanie powyższych szlaków, w ramach niniejszego opracowania wprowadzono 

dodatkową kategorię dróg publicznych, tzw. dawne drogi krajowe. W Metropolii Poznań powyższy 

problem dotyczy byłych dróg krajowych nr 5 i 11, przebiegających przez obszar miasta Poznania oraz 

gmin: Swarzędz, Pobiedziska oraz Suchy Las. Długość tych dróg wynosi łącznie 63,5 km, z czego 28,8 

km stanowią drogi o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku.  

 Drogi wojewódzkie na obszarze metropolii tworzą sieć transportową między gminami 

a miastem Poznaniem o łącznej długości 333,3 km. Do najważniejszych szlaków wojewódzkich 

należą drogi, które prowadzą do głównego miasta metropolii, tj. DW 184 biegnąca z Przeźmierowa 

do Szamotuł, DW 430 łącząca Poznań przez Luboń i Puszczykowo z Mosiną, DW 434 w kierunku 

Śremu, DW 196 będąca głównym szlakiem komunikacyjnym w kierunku północno-wschodnim, 

biegnącym przez Murowaną Goślinę do Wągrowca, oraz droga DW 307 łącząca Poznań z Bukiem 

i Opalenicą. Warto też wspomnieć o biegnących obrzeżem metropolii drogach wojewódzkich 

tworzących niedomknięty pierścień zewnętrzny – przebiegają one przez Murowaną Goślinę, 

Oborniki, Szamotuły, Buk, Stęszew, Mosinę, Kórnik i Kostrzyn. 

 Ważnym uzupełnieniem sieci dróg krajowych i wojewódzkich są drogi powiatowe i gminne. 

Łączna długość tych dróg na obszarze metropolii wynosi ponad 4 tys. km. Warto podkreślić, że ponad 

50% dróg gminnych stanowią drogi gruntowe. Szczególnie dużo dróg o nawierzchni nieutwardzonej 

jest w silnie urbanizujących się gminach pierwszego pierścienia wokół miasta Poznania. Największą 

gęstością sieci drogowej w metropolii charakteryzują się gminy miejskie (Poznań, Luboń 

i Puszczykowo), najniższa gęstość sieci cechuje rozległe gminy miejsko – wiejskie (Pobiedziska, 

Stęszew, Murowana Goślina i Skoki). 

 Jak wskazuje się w Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (2014) sieć 

drogowa pełni istotną rolę w kształtowaniu skali i kierunków przemieszczeń w metropolii. Jej 

ukształtowanie ma bezpośrednie przełożenie na przebieg ścieżek migracyjnych, w pewnym stopniu 

warunkuje też ich długość. Konieczne jest prowadzenie działań na rzecz wzmacniania spójności 

obszaru poprzez budowę zarówno głównej (drogi krajowe) jak i lokalnej (drogi wojewódzkie 

i powiatowe) sieci drogowej, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu procesom suburbanizacji 

i dezurbanizacji.  

 Silną stroną układu drogowego w metropolii jest duża gęstość sieci oraz korzystny ramowy 

(pierścieniowy) układ wokół miasta głównego. Na tle innych podobnych jednostek w kraju należy 

wskazać również na nienajgorsze (choć mimo to w wielu miejscach niedostateczne) parametry 

techniczne dróg oraz ukończony w dużym stopniu docelowy – podstawowy układ sieci drogowej 

o znaczeniu krajowym. Najsłabszą stroną istniejącego układu jest jego stan techniczny (wiele dróg, 

w szczególności samorządowych, wymaga natychmiastowej wymiany nawierzchni, część dróg 

powiatowych i gminnych stanowią szlaki nieutwardzone). Problemem są też ograniczone możliwości 

przejęcia przez miasta ruchu samochodowego z podmiejskich części metropolii. Istotnym 

problemem występującym na sieci drogowej jest także brak obwodnic miast i miejscowości 
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(mieszanie ruchu lokalnego i tranzytowego), co znacząco wpływa na stopień bezpieczeństwa i jakość 

życia mieszkańców. 

 Podstawowym wyzwaniem dla rozwoju układu drogowego jest potrzeba zapewnienia 

wysokiej klasy technicznej i funkcjonalnej głównego szkieletu drogowego, którego celem jest 

usprawnienie ruchu tranzytowego oraz lokalnego. Głównym zadaniem inwestycyjnym w zakresie 

infrastruktury drogowej jest dokończenie budowy obwodnicy Poznania oraz stopniowa przebudowa 

pozostałych odcinków dróg nr 5 i nr 11 do klasy dróg ekspresowych (S). W celu poprawy spójności 

sieci i zapewnienia zrównoważonego rozwoju metropolii (2. zasada rozwoju przestrzennego 

metropolii) niezbędne są też inwestycje w infrastrukturę drogową administrowaną przez Urząd 

Marszałkowski oraz jednostki powiatowe i gminne. Na drogach wojewódzkich szczególnie istotną 

potrzebą jest konieczność budowy obwodnic, co pozwoli  na uspokojenie ruchu w miejscowościach 

oraz poprawi bezpieczeństwo. Niezbędne inwestycje w drogi powiatowe obejmują dostosowanie 

ich sieci do nowych przebiegów dróg krajowych i wojewódzkich, zapewnienie dojazdu do nowych 

osiedli, prowadzenie nowych linii transportu autobusowego, a w ograniczonym zakresie również 

ukształtowanie nowych połączeń. Należy jednak zaznaczyć, że bardzo ważnym elementem jest 

podniesienie i poprawa spójności parametrów technicznych dróg powiatowych, co pozwoli znacząco 

poprawić bezpieczeństwo ruchu. Realizacja powyższych zadań wiąże się z koniecznością poniesienia 

dużych wydatków finansowych. Zdobycie finansowania w celu realizacji projektów oraz poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego będą podstawowym wyzwaniem dla rozwoju transportu 

drogowego w metropolii. 

 Zauważalne są problemy związane z niedostosowaniem sieci drogowej do obecnych 

przepisów. Konieczna jest weryfikacja kategorii dróg, a także zadbanie o spójność technicznych 

parametrów dróg i ich dostosowanie do wymogów klasy funkcjonalnej danej drogi.  

 Konieczność realizacji zadania w sposób zintegrowany wynika ze specyfiki sieci 

transportowych. Układ drogowy metropolii tworzy jedną całość, w której bardzo często jeden 

element (tzw. wąskie gardło) waży o przepustowości całej sieci. Takie wąskie gardło na ważnej 

drodze może też powodować przenoszenie się ruchu na drogi niższych klas i kategorii, 

niedostosowanych do tego ruchu funkcjonalnie i technicznie. Ponadto natężenie ruchu na szlakach 

zależy od czynników niezależnych od jego położenia administracyjnego (istotniejszymi czynnikami 

są chociażby: rozmieszczenie generatorów ruchu, czy też parametry szlaków). Z tego też względu 

problemy komunikacyjne na obszarze metropolii należy rozwiązywać w ramach współpracy 

pomiędzy wszystkimi administratorami dróg.  

 

Kierunki rozwoju sieci drogowej 

 Działania w postaci rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej mają na celu 

ukształtowanie docelowego układu drogowego, podniesienie jakości przemieszczania się i poprawę 

dostępności metropolii w układzie krajowym i europejskim oraz poprawę dostępności 

poszczególnych miast i gmin wchodzących w jej skład.  

 Niniejsza koncepcja zakłada budowę sieci drogowej, której podstawą będzie hierarchiczny 

układ pierścieniowy wokół miasta centralnego, zwany ramami. Na podstawowy układ drogowy 

składać się będą autostrada A2, drogi ekspresowe S5 i S11 oraz droga krajowa stanowiąca 

obwodnicę północno-wschodnią miasta Poznania. Powyższy układ, tzw. IV rama, umożliwi 
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prowadzenie płynnego ruchu tranzytowego i lokalnego na obszarze metropolii. Sprawne 

przemieszanie się pomiędzy gminami graniczącymi z Poznaniem oraz w samym Poznaniu zapewni 

także planowana III rama komunikacyjna w Poznaniu – bezkolizyjna droga krajowa o klasie GP . Rolą  

dróg wojewódzkich będzie, zapewnienie odpowiedniej przepustowości na wjazdach do miasta oraz 

tranzyt międzydzielnicowy (tzw. II rama) w Poznaniu. Uzupełnieniem szkieletu drogowego będą 

drogi powiatowe, których sieć powinna przyczynić się do wzmocnienia spójności całego obszaru.  

 Poza siecią miasta Poznania i układem ram przyjęto zachowanie istniejących szlaków dróg 

krajowych i wojewódzkich, zakładając jednakże, że drogi te powinny omijać miejscowości, a każde 

miasto powinno mieć w swojej bliskości drogę krajową lub wojewódzką. Zmiany w sieci dróg 

powiatowych zaproponowano w celu dowiązania tych dróg do nowych przebiegów dróg krajowych 

i wojewódzkich, a w kilku miejscach również dla poprawy logiki sieci. Nowe przebiegi dróg 

powiatowych wyznaczono m.in. w oparciu o prognozy natężenia ruchu oraz analizy potencjału 

istniejących i planowanych terenów pod zabudowę mieszkaniową i przemysłowo-usługową. 

 Proponowane zmiany kategorii dróg oparto o następujące przepisy Ustawy o drogach 

publicznych: 

� funkcję dróg krajowych, w tym prowadzenie szlaków międzynarodowych (drogi nr 2, 5), 

ważne połączenia w skali kraju (11, 32), prowadzenie ruchu obwodowego (pasażerskiego 

i towarowego) dużych miast (III i IV rama), zapewnienie alternatywy dla płatnych autostrad 

(92), zapewnienie połączeń istotnych dla obronności kraju (IV rama i A2 łączące poligon w 

Biedrusku, lotnisko na Krzesinach i pomniejsze obiekty wojskowe), 

� funkcję dróg wojewódzkich, zapewniających połączenia między miastami, 

� konieczność zapewnienia spójności sieci drogowej, 

� dostosowanie klas dróg do ich kategorii, stąd tzw. IV i III rama (klasy S i ulepszona GP) 

powinny być drogami krajowymi, a inne drogi klasy GP co najmniej wojewódzkimi (II rama, 

dawne przebiegi dróg krajowych nr 5 i nr 11). 

Założono też prowadzenie regularnych linii autobusowych po drogach co najmniej 

powiatowych  (nie dotyczy miast) oraz dążenie do usunięcia dróg krajowych z terenu miast, 

z wyjątkiem Poznania, Lubonia (istniejąca autostrada) i Swarzędza (droga nr 92).  

Najważniejsze zadania w celu realizacji docelowego układu drogowego w Metropolii Poznań 

stanowią:  

� rozbudowa autostrady A2 do 3 pasów ruchu na odcinku Poznań Zachód – Poznań Wschód; 

� budowa drogi ekspresowej S11 na odcinkach: Poznań Północ – granica metropolii (Rożnowo) 

oraz Kórnik Południe – granica metropolii (Dębiec, gm. Kórnik), 

� budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku: Poznań Zachód – granica metropolii (Wronczyn); 

� budowa drogi krajowej stanowiącej obwodnicę północno-wschodnią miasta Poznania na 

odcinkach od węzła Kórnik Północ do węzła Poznań Wschód i od węzła Kleszczewo do węzła 

Poznań Północ, 

� budowa III ramy komunikacyjnej jako obwodnicy Poznania, 

� przebudowa i rozbudowa układu dróg wojewódzkich, w tym m.in. budowa obwodnic: 

Obornik, Szamotuł, Mrowina, Buku, Niepruszewa, Mosiny, Owińsk, 

� budowa i przebudowa dróg powiatowych oraz podniesienie parametrów szlaków gminnych 

do rangi dróg powiatowych, w tym m.in budowa obwodnic: Dopiewa, Swarzędza i Czapur 

czy też budowa nowego mostu na Warcie w Luboniu. 
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 Analiza dynamiki zmian sieci drogowej w ostatnich latach pozwala na przypuszczenie, że wiele 

z powyższych projektów ma szansę na realizację. Z uwagi na prowadzone procesy inwestycyjne 

wydaje się realne ukończenie sieci podstawowych dróg krajowych (autostrada A2, drogi ekspresowe 

S5 i S11) do roku 2022. Pomimo promowania przez UE innych form transportu nadal istnieje 

możliwość współfinansowania inwestycji ze środków europejskich.  

 Zagrożeniem mogącym ograniczyć realizację inwestycji drogowych wskazanych w niniejszym 

dokumencie jest ograniczony zasób środków finansowych. Problemem może okazać się także 

konieczność utrzymania infrastruktury z uwagi na znaczny wzrost długości szlaków. Konieczne jest 

więc zwiększenie wydatków na bieżące utrzymywanie dróg, szczególnie szlaków tworzących układ 

podstawowy. Warto podkreślić także problem niezgodności dokumentów planistycznych na 

szczeblu gminnym i regionalnym oraz zróżnicowanie interesów jednostek tworzących metropolie. 

Problem stanowi także brak uwzględnienia niektórych przebiegów dróg w dokumentach 

strategicznych i planistycznych oraz planach zarządców dróg, np. brak obwodnicy północno-

wschodniej w planach GDDKiA. 

 Podstawową rekomendacją wskazaną w niniejszym dokumencie jest potrzeba rozbudowy 

podstawowego układu drogowego, który umożliwi poprawę dostępności i spójności obszaru 

metropolii. Należy wspierać działania i lobbować na rzecz poprawy warunków transportu 

drogowego poprzez budowę obwodnic miejscowości, przez które przebiegają kluczowe ciągi 

komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu. Należy dążyć do integracji form transportu drogowego 

z innymi formami transportu w celu redukcji kosztów przemieszczania się i ograniczenia 

zanieczyszczenia środowiska generowanego przez pojazdy mechaniczne.   
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Mapa 29. 
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Mapa 30. 
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 Radosław Bul, Jeremi Rychlewski  

5.3.2. Sieć kolejowa i kolej metropolitalna 

Wprowadzenie 
Celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju transportu kolejowego na obszarze 

Metropolii Poznań w zakresie rozbudowy i poprawy parametrów sieci kolejowej oraz uruchomienia 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Planowana infrastruktura kolejowa (zarówno sieciowa jak 

i punktowa) umożliwi integrację funkcjonalną i przestrzenną różnych form transportu, przez co 

wpłynie na poprawę powiązań transportowych między gminami na terenie metropolii. Realizacja 

planu przyczyni się do poprawy dostępności transportowej metropolii i wzmocnienia spójności 

całego obszaru.  

Transport kolejowy ma wciąż za mały w stosunku do możliwości udział w ogólnej pracy 

przewozowej na obszarach zurbanizowanych, takich jak Metropolia Poznań. Z uwagi na 

niewykorzystany potencjał przewozowy tej formy transportu wskazuje się, by kolej pełniła dużo 

istotniejszą rolę w transporcie pasażerskim na obszarze metropolii.  Znaczenie poprawy dostępności 

transportu kolejowego w obszarze metropolitalnym Poznania  podkreśla się w Strategii Rozwoju 

Transportu do 2020. O potrzebie rozbudowy i poprawy parametrów linii kolejowych na obszarze 

zurbanizowanym Poznania przekonują także zapisy dokumentów na szczeblu regionalnym. 

Wskazuje się w nich na potrzebę poprawy spójności regionu i zapewnienia dostępności do głównego 

miasta układu osadniczego (Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020, Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. W projekcie Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego przedstawiono m.in 

propozycję modelu funkcjonowania transportu zbiorowego na obszarze metropolii, w którym 

wskazuje się na konieczność utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Podobny zapis znalazł 

się także w Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (Program 2.2).  

W dokumentach rangi lokalnej, m.in. strategiach rozwoju (w tym sektorowych strategiach rozwoju 

transportu) oraz dokumentach studialnych zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących 

w skład metropolii wskazuje się także na potrzebę integracji transportu publicznego. Ważna w tym 

kontekście jest rola transportu kolejowego, który stanowić powinien szkielet transportu zbiorowego 

w Metropolii Poznań.  

 

Diagnoza transportu kolejowego w metropolii 

 Punktem wyjścia w diagnozie transportu kolejowego na terenie metropolii jest inwentaryzacja 

infrastruktury kolejowej w tej skali przestrzennej. Informacje o aktualnej sieci kolejowej pozyskano 

z instytucji zarządzającej liniami kolejowymi, tj. PKP PLK S.A. Odział Regionalny w Poznaniu. 

Informacje przestrzenne o aktualnych oraz planowanych przebiegach linii kolejowych uzyskano na 

podstawie analizy dokumentów planistycznych szczebla regionalnego oraz gminnego. Do 

najważniejszych z nich należały: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
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Wielkopolskiego, projekt Planu zagospodarowania Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz 

dokumenty studialne i miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na szczeblu gminnym. 

Dodatkowe źródło informacji (m.in. o lokalizacji przystanków, stanie infrastruktury kolejowej) 

stanowiły bazy danych Centrum Badan Metropolitalnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu oraz Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej.  

Przeprowadzona inwentaryzacja posłużyła do wyznaczenia kierunków rozwoju transportu 

kolejowego w obszarze funkcjonalnym Poznania. Pierwszym krokiem w kierunku wyznaczenia 

nowych przebiegów linii kolejowych była analiza potrzeb przewozowych, oraz sprawdzenie zakresu 

realizacji tak określonych potrzeb w ramach istniejącej infrastruktury. W miejscach, gdzie 

stwierdzono deficyty istniejącej infrastruktury, zbadano uwarunkowania techniczne 

i infrastrukturalne oraz aktualny stan zagospodarowania przestrzennego metropolii. Przy 

wyznaczaniu nowych linii kolejowych, a także lokalizacji nowych przystanków, kluczowym kryterium 

decydującym o ich przebiegu i parametrach była informacja o potencjale demograficznym miejsca 

oraz możliwości zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, pozyskana na podstawie 

analizy rozmieszczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w dokumentach studialnych na 

szczeblu regionalnym i lokalnym. Uwzględniano także potencjał gospodarczy danego miejsca. 

Istotnym kryterium branym pod uwagę przy projektowaniu nowych i modernizacji starych linii 

kolejowych były uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe oraz wynikające z nich ograniczenia. 

W ramach prac analizie poddano także uwarunkowania planistyczne i polityczne (szczególnie na 

szczeblu lokalnym), oraz uwarunkowania prawne, wynikające z obowiązujących aktów 

normatywnych. 

 Infrastrukturę kolejową w Poznaniu i powiecie cechuje duża spójność oraz korzystny 

gwiaździsty układ (wszystkie linie prowadzą promieniście do głównego dworca w Poznaniu). 

Ponadto większość z nich ma również bezpośrednie (i omijające główną stację osobową) połączenie 

ze stacją rozrządową Poznań Franowo. Miasto i metropolia są również bardzo korzystnie położone 

w układzie sieci krajowej. Sprawia to, że Metropolia Poznań dzięki stosunkowo dużej liczbie połączeń 

kolejowych jest jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce. Stacja Poznań Główny 

zajmuje drugie miejsce pod względem liczby odprawianych pasażerów w kraju (większą liczbę 

pasażerów obsługuje jedynie dworzec Warszawa Centralna).  

Podstawę układu kolejowego w metropolii stanowią najważniejsze linie kolejowe, według 

polskiej nomenklatury nazywane magistralami kolejowymi. Są to linie:  

� E20 (według polskiej klasyfikacji linia nr 3) Kunowice – Terespol, tj. szlak w kierunku Wrześni, 

Konina i Warszawy oraz Buku, Opalenicy i Berlina, 

� E59 (linia nr 351 i nr 271) Świnoujście – Chałupki, tj. szlak w kierunku Rokietnicy, Szamotuł 

i Szczecina oraz Mosiny, Kościana, Leszna i Wrocławia, 

� linie kolejowe nr 352, 395, 801, 802, 804 które stanowią towarową obwodnicę Poznania. 

 Następne w hierarchii ważności są linie główne, zwane także pierwszorzędnymi:  

� linia kolejowa nr 353 w kierunku Gniezna, Bydgoszczy i Gdańska, 

� linia kolejowa nr 272 w kierunku Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego, 

� linia kolejowa nr 354 w kierunku Obornik, Piły i Kołobrzegu, 

� oraz krótkie odcinki łącznic kolejowych. 

 Powyższe linie są liniami znaczenia państwowego. Uzupełnieniem tego układu są 

jednotorowe niezelektryfikowane linie drugorzędne, zwane także regionalnymi: 
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� linia kolejowa nr 356 ze stacji Poznań Wschód w kierunku Wągrowca, 

� linia kolejowa nr 357 ze stacji Luboń w kierunku Wolsztyna. 

Poznański węzeł kolejowy skupia linie prowadzące w 9 kierunkach. Stan techniczny 

infrastruktury kolejowej jest zróżnicowany: część linii zostało w ostatnim okresie 

zmodernizowanych. Dotyczy to przede wszystkim linii nr 3 w kierunku Warszawy i Berlina (cała linia 

została dostosowana do prędkości 160 km/h, z wyjątkiem wybranych odcinków), linii nr 356 do 

Wągrowca i nr 357 do Wolsztyna oraz linii do nr 353 w kierunku Gniezna.  Aktualnie modernizowana 

jest linia nr 271 do Wrocławia, a w najbliższym czasie modernizacja ma objąć linię nr 351 w kierunku 

Szczecina. W najgorszym stanie technicznym są linie: nr 272 w kierunku Jarocina (szczególnie tor 

w stronę Poznania oraz odcinek linii na terenie miasta), a także nr 354 do Piły (na której prędkość 

rozkładowa na rzadko którym odcinku szlaku przekracza 80km/h, a licznie występują ograniczenia 

prędkości nawet do 40 km/h).Ponadto w ostatnich dziesięcioleciach część linii zostało wyłączonych 

z eksploatacji: w przeszłości w obszarze Metropolii Poznań uruchamiano pociągi m.in z Poznania 

przez Rokietnicę do Pniew, z Poznania do Osowej Góry przez stację Puszczykówko, z Szamotuł do 

Międzychodu, z Obornik do Wronek, z Mieszkowa przez Śrem do Czempinia, ze Skoków do Janowca 

Wielkopolskiego i ze Sławy Wielkopolskiej do Gniezna. Aktualnie ruch pasażerski jest na tych liniach 

zawieszony. Część szlaków wykorzystuje się w przewozach towarowych (m.in. linię kolejową 369 

prowadząca do Śremu czy też 377 ze Sławy Wlkp. do Gniezna. 

Słabymi stronami sieci kolejowej w metropolii są, obok stanu technicznego poszczególnych 

szlaków, także ograniczona przepustowość węzła poznańskiego (szczególnie odcinków: Poznań 

Wschód – Poznań Główny oraz Poznań Główny – Poznań Jeżyce (POD), podporządkowanie 

przewozów lokalnych przewozom międzyregionalnym, zbyt mała częstotliwość kursowania 

pociągów regionalnych, a także niekorzystna lokalizacja części przystanków, która ogranicza dostęp 

do kolei dla mieszkańców (Transport w aglomeracji poznańskiej, 2010). 

Kolej spełnia ważną funkcję w połączeniach regionalnych i w ruchu podmiejskim. Likwidacja 

niektórych połączeń doprowadziła do obniżenia standardów dostępności kolei dla obsługi 

Metropolii Poznań, co spowodowało odpływ pasażerów, w małym stopniu na rzecz komunikacji 

autobusowej, a przede wszystkim do samochodów (Strategia ZIT dla MOF Poznania, 2014). 

Transport kolejowy wciąż ma stosunkowo zbyt mały udział w stosunku do możliwości ogólnej pracy 

przewozowej na obszarach zurbanizowanych, takich jak Metropolia Poznań. W rozwiązaniu tej 

kwestii pomóc ma utworzenie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz budowa zintegrowanych 

centrów przesiadkowych w Poznaniu i gminach metropolii. Pierwszym krokiem do realizacji projektu 

koordynowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest stworzenie dokumentu: 

„Masterplan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Utworzenie PKM, obok potrzeby modernizacji 

infrastruktury i określenia zasad prowadzenia pociągów akceptowalnych dla systemu kolei 

metropolitalnej, jest głównym wyzwaniem rozwojowym dla transportu kolejowego w Metropolii 

Poznań. Kluczowym zadaniem jest także potrzeba integracji przestrzennej, taryfowej i organizacyjnej 

kolei z innymi formami transportu. Aby zrealizować to zadanie niezbędne jest zintegrowane 

podejście do tematu rozwoju kolei na obszarze metropolii. Ważnym wyzwaniem jest także potrzeba 

zakupu nowego taboru w celu poprawy komfortu podróżowania. 
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Kierunki rozwoju sieci kolejowej 

Działania w postaci rozbudowy i modernizacji infrastruktury szynowej mają na celu 

stworzenie docelowego układu transportowego, który pozwoli na podniesienie jakości 

przemieszczania się i poprawę dostępności transportu publicznego na obszarze metropolii, a także 

będzie konkurencyjny w stosunku do transportu samochodowego.  Realizacja planów zawartych 

w Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań pozwoli na wzrost 

konkurencyjności obszaru z uwagi na poprawę dostępności transportowej w układzie krajowym 

i europejskim oraz lokalnym. 

Sieć transportu kolejowego na obszarze Metropolii Poznań powinna zostać rozbudowana 

i zmodernizowana. Planuje się zachowanie obecnego układu sieci kolejowej, której podstawą jest 

układ gwiaździsty z punktem centralnym w Poznaniu (dla ruchu towarowego – w Poznaniu 

Franowie). Planuje się modernizacje linii/tras i podnoszenie ich parametrów technicznych – dotyczy 

to niemalże wszystkich linii wchodzących w skład Poznańskiego Węzła Kolejowego (PWK). Z uwagi 

na plany rozwoju systemu kolei dużej prędkości (KDP) w Polsce w dokumencie uwzględnia się także 

jej przebieg przez obszar metropolii. Dodatkowo istniejąca sieć kolei konwencjonalnej zostanie 

rozbudowana o linię kolejową do Tarnowa Podgórnego przez terminal lotniczy na Ławicy. 

Kluczowym zadaniem związanym z rozwojem transportu kolejowego będzie utworzenie Poznańskiej 

Kolei Metropolitalnej – jej celem ma być uzupełnienie oferty przewozowej kolei do standardów 

metropolitalnych w relacjach aglomeracja – miasto, a także pomiędzy wybranymi lokalizacjami 

w ramach pozamiejskiej aglomeracji. Jakość tego przejazdu powinna być na tyle wysoka, aby 

zachęcić dotychczasowych kierowców do skorzystania z pociągu; jej uzyskanie (szczegółowo opisane 

przez Rychlewskiego, 2011) wymaga jednak zapewnienia odpowiedniej prędkości, gwarancji 

dowozu i powrotu, oraz właściwego kształtowania stacji i przystanków, a więc działań na obszarze 

całej aglomeracji (Bul, Rychlewski, 2012).  Istotnym zagadnieniem związanym z systemem PKM 

będzie integracja czasowa, przestrzenna i taryfowa różnych form transportu. 

Koncepcja kolei metropolitalnej koncentruje się na przewozach pasażerskich, jednakże 

strategia transportowa nie może pomijać przewozów towarowych. Dla aglomeracji istotny jest 

kompromis pomiędzy ruchem towarowym i osobowym, uwzględniający konieczność zaopatrywania 

w towary (w tym dostaw na określony czas w normalnych godzinach pracy) bez nadmiernego 

obciążania sieci drogowej. 

Najważniejszymi zadaniami w sferze rozbudowy i modernizacji sieci kolejowej w metropolii 

są: 

� budowa linii KDP przebiegającej przez metropolię na kierunku wschód – zachód, 

� modernizacja i podnoszenie parametrów infrastruktury kolejowych, przede wszystkim linii 

nr 3, 271, 272, 341, 351, 353, 354, 369, 

� rozbudowa układu torowego Poznańskiego Węzła Kolejowego (PWK) poprzez dobudowę 

torów na odcinkach Poznań Główny – Poznań Wschód i Poznań Główny – Poznań POD), 

ograniczenie kolizyjności południowej głowicy stacji Poznań Główny (w tym wykorzystanie 

dawnego połączenia do stacji towarowej), zwiększenie przepustowości stacji Poznań 

Starołęka, 

� budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi: nr 354 w kierunku Piły i nr 395 towarową 

obwodnicą Poznania, która umożliwi uruchomienie w przyszłości połączeń pomiędzy 
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centrum miasta a jego północną częścią, 

� budowa jednotorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej do Tarnowa Podgórnego, 

� utworzenie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (siedem tras PKM), 

� budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych przy przystankach kolejowych. 

Kluczowym projektem infrastrukturalnym finansowanym i realizowanym przez władze 

centralne będzie budowa linii Kolei Dużych Prędkości. Projekt aktualnie znajduje się w fazie 

koncepcyjnej z możliwością realizacji po roku 2020. Z uwagi na charakterystykę Poznańskiego Węzła 

Kolejowego rozważa się dwa warianty przebiegu linii KDP przez obszar metropolii.  

Pierwszy wariant zakłada wejście linii KDP do Poznania od strony wschodniej w śladzie 

obecnej linii nr 272. Linia ta docierać ma do stacji Poznań Główny. Wyjście linii KDP w kierunku 

zachodnim przebiegać ma równolegle do linii nr 3. Z uwagi na duże straty czasowe generowane przez 

konieczność dojazdu pociągów dalekobieżnych do głównej stacji w mieście uwzględnia się w drugim 

etapie prac nad linią KDP (przedłużenie w kierunku zachodnim) możliwość przejścia linii przez 

południową część miasta z ominięciem stacji Poznań Główny. W okolicach stacji Poznań Starołęka 

szlak miałby prowadzić w kierunku zachodnim w ciągu linii nr 801. W ramach tego wariantu zakłada 

się utworzenie nowego przystanku (Poznań Południe) w okolicach skrzyżowania ulic 28 Czerwca 

i Południowej. We wskazanym miejscu powstałaby wówczas główna stacja przesiadkowa miasta 

w relacjach dalekobieżnych. Ponadto planuje się utworzenie przystanków kolejowych na liniach nr 3 

i nr 272 w bliskiej odległości od nowej stacji. W niniejszym wariancie zakłada się dalszy przebieg linii 

KDP w kierunku zachodnim równolegle do linii nr 3 z niewielkimi modyfikacjami w okolicach Palędzia 

i Buku (z uwagi na konieczność innego profilowania łuków aniżeli w przypadku konwencjonalnej linii 

kolejowej). 

Wariant drugi zakłada budowę pod miastem na potrzeby KDP specjalnego tunelu. W okolicach 

stacji Poznań Krzesiny linia odbijałaby na północ i przebiegała równolegle do ulicy Krzywoustego. 

Odcinek tunelowy o długości 7,2 km zaczynałby się przed rondem Rataje, a kończył w okolicach 

skrzyżowania ulic Bukowskiej i Prostej.  Dalej linia biegłaby równolegle do ulicy Bukowskiej 

w okolicach Portu Lotniczego Ławica, a następnie odbijałaby na północ w kierunku Gorzowa 

Wielkopolskiego lub na południe gdzie w okolicach Buku łączyłaby się z linią kolejową nr 3. 

W przypadku obu wariantów zakłada się lokalizację przystanków na linii KDP w również w okolicach 

portu lotniczego (Ławica lub Krzesiny – w przypadku zmiany lokalizacji lotniska).  

Warto podkreślić, że oba warianty mają określone wady i zalety. Zaletą wariantu I są niższe 

koszty budowy nowej infrastruktury oraz możliwość utworzenia nowego centrum komunikacyjnego 

Poznania na mało obecnie atrakcyjnych terenach przeznaczonych pod funkcje transportowe. Zaletą 

wariantu tunelowego jest wzmocnienie roli dworca Poznań Główny jako głównego punktu 

przesiadkowego miasta oraz możliwość obsługi portu lotniczego. Podstawową wadą wariantu 

tunelowego jest koszt budowy infrastruktury, który może sięgnąć na obszarze metropolii 5 mld 

złotych.  

Kolejnym projektem wskazywanym do realizacji w niniejszym dokumencie jest koncepcja 

budowy nowej linii kolejowej, o długości 19,1 km, łączącej Poznań z silnie urbanizującą się gminą 

Tarnowo Podgórne. Projekt zakłada, że linia będzie rozpoczynać się w okolicach kompleksu 

rekreacyjnego Tarnowskie Termy, a następnie przebiegać ma równolegle do DK 92, by w okolicach 

węzła drogowego Poznań – Tarnowo Podgórne odbić na południowy wschód. Koncepcja zakłada 

przejście linii kolejowej między Przeźmierowem a Wysogotowem i jej przebieg po północnej stronie 
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ul. Bukowskiej w Poznaniu w okolicach terminala lotniczego PL Ławica.  Koniec linii przewidziano 

w okolicach ul. Przelot w Poznaniu, gdzie projektowana linia kolejowa będzie łączyć się z linią nr 351 

Poznań – Szczecin. W ramach koncepcji przewiduje się budowę 8 przystanków kolejowych. Szacuje 

się, że koszt budowy tej jednotorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej wyniesie około 250 – 300 

mln zł.  

Największym projektem organizacyjno-techniczno-finansowym przedstawionym 

w niniejszej koncepcji jest plan utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Idea kolei 

metropolitalnej ma swoją kilkudziesięcioletnią historię. Obecne warunki demograficzne 

i gospodarcze wymusiły jednak zmianę jej charakteru: konkurencja indywidualnego transportu 

samochodowego stała się bowiem bardzo silna, a cele podróży w centrum aglomeracji – Poznaniu – 

zwiększyły swoje rozproszenie. Oparcie systemu transportowego aglomeracji na samochodach 

prowadzi do wielu niekorzystnych zjawisk, którym sprawna kolej metropolitalna może 

przeciwdziałać. 

 Celem kolei metropolitalnej jest zapewnienie sprawnego, komfortowego i konkurencyjnego 

wobec samochodu transportu do centrum aglomeracji, a także umożliwienie przejazdu między 

poszczególnymi miejscowościami metropolii. Efektami uruchomienia kolei metropolitalnej będą: 

� ograniczenie konieczności rozbudowy układu drogowego, a w rezultacie znaczące obniżenie 

kosztów budowy infrastruktury transportowej w całej aglomeracji (również po uwzględnieniu 

kosztów rozbudowy infrastruktury kolejowej), 

� ograniczenie konieczności rozbudowy infrastruktury parkingowej na drogich terenach 

śródmieścia Poznania, 

� ograniczenie zatłoczenia dróg w centrum Poznania i na granicy z powiatem ziemskim, 

� poprawę bezpieczeństwa na drogach aglomeracji, w szczególności na drogach powiatowych, 

� poprawę jakości życia (obniżenie hałasu, uspokojenie ruchu) mieszkańców Poznania, 

� umożliwienie efektywniejszego wykorzystania czasu przez mieszkańców aglomeracji – 

mieszkańcy ci będą mogli, zamiast prowadzić pojazd czy szukać miejsca parkingowego, 

wykorzystać czas jazdy na wypoczynek, czytanie czy inne ważne czynności, 

� zapewnienie lepszego dostępu do centralnych usług metropolii (szkolnictwo, kultura, usługi) 

dla osób pozbawionych możliwości prowadzenia samochodu – z przyczyn stałych 

(ekonomicznych, zdrowotnych, wiekowych) bądź chwilowych (zdrowotnych, 

gastronomicznych), 

� zapewnienie dostępności transportowych węzłów metropolitalnych o zasięgu 

ponadregionalnym (połączenia kolejowe i lotnicze, a także łączność dużej jakości), 

� zapewnienie możliwości szybkiego przemieszczania się dla osób gotowych za to zapłacić – 

z jednej strony obejmuje to osoby których czas jest bardzo cenny, z drugiej dostawców, 

mogących dzięki temu obsłużyć więcej klientów, z trzeciej natomiast tych którzy okazjonalnie 

potrzebują ponadstandardowej dostępności, 

� włączenie społeczne osób gorzej radzących sobie w życiu oraz niepełnosprawnych, 

� realizację zasady zrównoważonego rozwoju, w tym efektywności energetycznej, ochrony 

środowiska i egalitarności, 

� realizację założeń inteligentnego rozwoju metropolii. 

Postulat istotnego ograniczenia kosztów przy zapewnianiu dobrego systemu transportu 

w aglomeracji wymaga wykorzystania istniejącej sieci kolejowej i posiadanych przez nią rezerw 
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przepustowości. Sieć Poznańskiego Węzła Kolejowego obejmuje 9 linii radialnych (plus jedną po 

której pociągi już nie jeżdżą), obsługujących prawie wszystkie (z wyjątkiem 2) gminy aglomeracji. 

O potencjale sieci kolejowej świadczy też skuteczność przyciągania nowych pasażerów przez pociągi 

na zmodernizowanej linii nr 356, a także ilość pasażerów jadących od strony Gniezna i Kościana. 

Należy się spodziewać, że poprawa jakości oferty kolejowej przyciągnie znaczącą liczbę kolejnych 

pasażerów, w tym tych, którzy dzisiaj dojeżdżają do Poznania własnymi samochodami. 

Powyższy sukces odnotowały pociągi kursujące jako pociągi regionalne. W godzinach szczytu 

pociągi te kursują z częstotliwością odpowiednią dla pociągów metropolitalnych, na niektórych 

odcinkach wypełniając optymalną intensywność ruchu kolejowego – w tych godzinach brakuje więc 

przepustowości dla kolejnego segmentu przewozów kolejowych. Z tego względu założono 

komplementarność planowanego systemu metropolitalnego z istniejącym systemem regionalnym – 

pociągi regionalne/metropolitalne, opisywane dalej jako pociągi aglomeracyjne, powinny razem 

kształtować takt metropolitalny, a także realizować wzajemne skomunikowanie. 

Aby zachęcić pasażerów do korzystania z pociągów aglomeracyjnych, a jednocześnie być 

w zgodzie z wymogami ekonomicznymi, konieczne jest zapewnienie wielu elementów, które 

pozwolą na stworzenie marki kolei metropolitalnej. Ważne jest, aby uruchomienie tego nowego 

segmentu przewozów rzeczywiście gwarantowało dużą jakość obsługi. Wśród wymogów można 

wymienić czas podróży, komfort pasażera i integrację taryfową. Ważne są więc działania 

towarzyszące, takie jak: 

� kształtowanie osiedli w sposób zapewniający krótkie (do 500 m) dojścia do przystanku, 

możliwość zaparkowania roweru, a także zapewnienie połączeń autobusowych 

skomunikowanych z koleją aglomeracyjną; 

� punktualność kursowania kolei, nadrzędną w segmentach czasowych przeznaczonych dla kolei 

aglomeracyjnej wobec pociągów kwalifikowanych; 

� częstotliwość kursowania kolei, nie mniejszą niż godzinną, ale docelowo 30, 20 lub 15 

minutową, w zależności od trasy; pociągi powinny kursować między godzinami 4 i 24, przy 

czym można dopuścić redukcję o połowę częstotliwości w godzinach wczesnorannych (do 7-

mej), wieczornych (po 19-tej), czy południowych; 

� gwarancja przewozu, a więc posiadanie sprawnego taboru z odpowiednimi rezerwami, 

a w razie wypadku zapewnienie dobrej informacji na temat zastępczego i alternatywnego 

transportu; elementem gwarancji przewozu jest też zapewnienie mało opłacalnych kursów 

wieczornych, pozwalających wrócić do domu po zrealizowaniu różnych spraw lub potrzeb (np. 

kulturalnych) w centrum metropolii; 

� prędkość, w tym prędkość maksymalna na poziomie 140 – 160 km/h na liniach 

zelektryfikowanych, 120 km/h na liniach niezelektryfikowanych i 80 – 120 km/h na szlakach 

graniczących ze stacją Poznań Główny, z dopuszczeniem lokalnych ograniczeń; 

� odpowiednie kształtowanie przystanków dla minimalizacji wydłużenia drogi i czasu dojścia 

z osiedli oraz przy przesiadaniu się do autobusów i tramwajów; 

� dostosowanie kolejowych przewozów towarowych do potrzeb odbiorców, w tym 

ukształtowanie i wykorzystanie aglomeracyjnych i lokalnych centrów logistycznych. 

  Istotnymi elementami zapewnienia pasażerom komfortu podróży są: 

� kształtowanie wygodnych i bezpiecznych dojść do przystanków (a także węzłów 

przesiadkowych), z ograniczeniem konieczności pokonywania różnic wysokości; 
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� zapewnienie parkingów dla rowerów i samochodów, a także możliwości podwiezienia 

pasażera lub klienta taksówki w bezpośrednią bliskość peronów; 

� ochrona pasażerów na przystankach przed warunkami atmosferycznymi, zapewnienie dojścia 

wolnego od przeszkód (np. koszy na śmieci czy słupów), utrzymanie peronów w czystości 

i dobrym stanie technicznym; 

� zapewnienie miejsc siedzących, przynajmniej dla pasażerów jadących dłużej niż 15 minut; 

� taktowanie rozkładu jazdy, a także skomunikowanie rzadziej kursujących pociągów 

aglomeracyjnych na stacji Poznań Główny; 

� eksploatacja taboru o odpowiednim standardzie, w tym dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Dla realizacji powyższego programu jakościowego przewiduje się uruchomienie systemu kolei 

aglomeracyjnej, łączącego kolej metropolitalną i regionalną. Planuje się etapowe wdrażanie 

systemu, uzależnione od możliwości finansowych, inwestycji poprawiających przepustowość 

i rzeczywistego zagospodarowania terenów aglomeracji – z tego też powodu niektóre decyzje 

dotyczące kształtu sieci należy pozostawić otwarte. System zakłada: 

� ukształtowanie 6 tras (S1, S2, S3, S4, S5, S7) regionalnych, orientacyjnie sięgających stolic 

powiatów sąsiadujących z poznańskim powiatem ziemskim, kursujących z częstotliwością 

godzinną (dla trasy S1 – półgodzinną); 

� ukształtowanie 6 tras (S11, S22, S33, S55, S66) metropolitalnych o orientacyjnym zasięgu 

powiatu ziemskiego, kursujących z częstotliwością godzinną lub częściej; dopuszcza się aby ich 

trasy były skrócone bądź łączone. 

� dopuszczenie zmniejszenia częstotliwości w godzinach wczesnorannych, wieczornych 

i południowych; 

� przy małej częstotliwości skomunikowanie pociągów na stacji Poznań Główny, a przy dużej – 

wydzielenie peronów dla pociągów aglomeracyjnych (integrację przestrzenną segmentu ); 

� zagwarantowanie taktowania w rozkładzie jazdy i realizacji punktualnych kursów. 

  Uruchomienie pierwszego etapu kolei nie wymaga inwestycji infrastrukturalnych, natomiast 

dla rozwoju tego systemu w kierunku docelowego układu konieczne jest: 

� stopniowe modernizowanie linii nr 272, 351, 354 i 357 oraz linii Poznańskiego Węzła 

Kolejowego; 

� odbudowa fragmentów linii nr 363 i budowa nowej linii na lotnisko Ławica i do Tarnowa 

Podgórnego; 

� zwiększenie liczby torów na szlakach graniczących ze stacjami Poznań Główny oraz Poznań 

Starołęka, a także obniżenie kolizyjności na południowej głowicy stacji Poznań Główny poprzez 

odbudowanie wiaduktu kolejowego i przebudowę układu torowego; 

� poprawa systemu sterowania ruchem kolejowym na terenie Poznania i na wybranych 

przejazdach kolejowych; 

� modernizacja stacji i przystanków ukierunkowana na poprawienie obsługi pasażerów. 

Analiza dynamiki procesów inwestycyjnych zachodzących w sieci kolejowej na obszarze 

Metropolii Poznań w ostatnich latach pozwala na przypuszczenie, że powyższe projekty zostaną 

zrealizowane. Największe wątpliwości dotyczą Kolei Dużych Prędkości. Budowa linii KDP to projekt 

skali ogólnopolskiej, przygotowywany przez władze centralne, stąd wpływ samorządu na jego 

realizację jest bardzo ograniczony. Warto jednakże prowadzić działania na rzecz realizacji projektu 
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oraz wskazać ostateczny przebieg linii przez obszar metropolii. Szanse na realizacje projektu 

w ostatnim czasie rosną, przede wszystkim z uwagi na możliwość współfinansowania tej inwestycji 

ze środków europejskich.  

Zagrożeniem mogącym ograniczyć realizację inwestycji infrastrukturalnych wskazanych 

w niniejszym dokumencie jest potencjalny brak środków finansowych. Problemem może okazać się 

także konieczność utrzymania infrastruktury i wysokie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 

systemu kolei metropolitalnych. Nie należy też zapominać o konieczności zmiany podejścia do 

punktualności i gwarancji realizacji przewozu przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK.  

Dużo też zależy od uzyskania efektu synergii transportu lokalnego (gminnego i miejskiego), 

metropolitalnego i dalekobieżnego, w tym odpowiedniej integracji przestrzennej, czasowej 

i taryfowej. 

 

Rekomendacje dla polityk lokalnych 

Wskazane powyżej działania wynikają z potrzeby realizacji strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania (2014).  Przeprowadzenie wyżej wymienionych projektów przyczyni się do 

realizacji celu nadrzędnego rozwoju metropolii „Umiejętne połączenie potencjału miasta Poznania, 

sąsiednich gmin i powiatu poznańskiego w celu budowy zintegrowanej i nowoczesnej metropolii 

sukcesu”. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej pozwolą na zwiększenie udziału 

transportu publicznego w strukturze przemieszczeń na obszarze metropolii. Plany przedstawione 

w Koncpecji przyczynią się do realizacji celu szczegółowego 2. Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania „Rozwój infrastruktury transportowej z preferencją dla niskoemisyjnej 

i zintegrowanej komunikacji publicznej”.  Struktura celów i priorytetów ZIT dla MOF Poznania została 

oparta na osiach i programach strategicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 – uzgodnionej pomiędzy wszystkimi podmiotami 

samorządowymi tworzącymi Metropolię oraz szeroko konsultowanej społecznie. Realizacja działań 

przyjętych w Koncepcji Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Metropolii Poznań pozwoli na 

realizację zapisów powyższych dokumentów strategicznych. Wynikiem zmian zaproponowanych 

w dokumencie będzie powstanie układu transportu kolejowego, który zapewni dobrą dostępność 

i zrównoważony rozwój metropolii, a także przyczyni się do poprawy dostępności Poznania. 

Podstawową rekomendacją jest potrzeba modernizacji szlaków kolejowych i uruchomienia 

kolei metropolitalnej na obszarze Metropolii Poznań i powiatów ościennych. Realizacja działania 

przyczyni się do poprawy dostępności i spójności obszaru metropolii. Istotne są działania na rzecz 

integracji form transportu szynowego z innymi formami transportu w celu redukcji kosztów 

przemieszczania się i poprawy dostępności czasowej. Władze gmin powinny również prowadzić 

politykę przestrzenną i transportową, której celem będzie zwiększenie udziału przemieszczeń przy 

wykorzystaniu transportu zbiorowego. W ramach działań gmin wskazuje się przede wszystkim na 

potrzebę przejmowania dworców kolejowych i tworzenie w ich rejonie zintegrowanych punktów 

przesiadkowych.  

Z uwagi na niewykorzystany potencjał oraz charakterystykę poszczególnych środków 

transportu postuluje się by kolej pełniła najistotniejszą rolę w podróżach w Metropolii Poznań. 

Ważne są działania na rzecz poprawy warunków podróżowania poprzez zwiększenie częstotliwości 

połączeń, gwarancję punktualnego przejazdu i podniesienie komfortu podróży. 
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Realizacja rekomendacji powinna odbywać się poprzez przygotowanie i wdrożenie 

programów strategicznych w lokalnych dokumentach strategicznych i planistycznych. Postuluje się 

wskazanie potrzeby uruchomienia kolei metropolitalnej w zakresie wskazanym w powyższym 

dokumencie w Planie Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania. 

Ważnym zadaniem w celu realizacji zamierzeń jest pozyskanie środków finansowych.  Realizacja 

zadań związanych z rozwojem transportu szynowego powinna uwzględniać przede wszystkim środki 

samorządowe oraz środki z Unii Europejskiej, szczególnie w zbliżającej się perspektywie finansowej 

2014 – 2020. W tym przypadku niezbędne jest wpisanie powyższych inwestycji infrastrukturalnych 

jako istotnych projektów realizowanych w ramach kontraktu terytorialnego, WRPO oraz puli 

przeznaczonej na MOF Poznania w ramach ZIT. Dotyczy to szczególnie projektu kolei 

metropolitalnej, która powinna stać się podstawowym środkiem transportu zbiorowego 

w metropolii. 
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Mapa 31. 
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Mapa 32. 



 
 

 

 

219 

5.3. STAN I KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU 
5.3.2. Sieć kolejowa i kolej metropolitalna 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

  

Mapa 33. 
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Mapa 34. 
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5.3.3. Sieć tramwajowa 

Wprowadzenie 

 Celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju transportu tramwajowego na obszarze 

Metropolii Poznań. W ramach opracowania przewidziano rozbudowę i poprawę parametrów sieci 

tramwajowej oraz powstanie zintegrowanych punktów przesiadkowych. Planowana infrastruktura 

(zarówno sieciowa jak i punktowa) umożliwi integrację funkcjonalną i przestrzenną różnych form 

transportu, przez co wpłynie na intensyfikację powiązań transportowych pomiędzy jednostkami 

gminnymi. Realizacja planu przyczyni się do poprawy dostępności transportowej metropolii 

i wzmocnienia spójności całego obszaru. Rezultatem wdrożenia zapisów dokumentu kierunkowego 

będzie także poprawa pozycji konkurencyjnej Metropolii Poznań w układzie krajowym 

i kontynentalnym.  

 Potrzeba rozbudowy i poprawy funkcjonowania transportu szynowego, w tym tramwajowego, 

wynika z rosnących potrzeb przewozowych i skali mobilności w Metropolii Poznań. Konieczność 

poprawy dostępności transportu publicznego w tym przede wszystkim szynowego w metropolii 

podkreśla się w wielu dokumentach strategicznych i planistycznych rangi krajowej, m.in. Strategii 

Rozwoju Transportu do 2020. O potrzebie rozbudowy tras tramwajowych na obszarze 

zurbanizowanym Poznania przekonują zapisy dokumentów na szczeblu lokalnym. Szczególnie 

wskazuje się w nich na potrzebę poprawy spójności obszaru i zapewnienia dostępności na obszarze 

głównego miasta układu osadniczego. W dokumentach rangi lokalnej, m.in. strategiach rozwoju 

(w tym sektorowych strategiach rozwoju transportu) oraz dokumentach studialnych i miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład metropolii wskazuje się także 

na potrzebę integracji transportu publicznego. Ważna w tym kontekście jest rola transportu 

szynowego (w tym tramwajowego), który stanowić powinien jeden z kluczowych elementów 

szkieletu transportu publicznego w Metropolii Poznań.  

 

Stan sieci tramwajowej 

 Informacje o aktualnej sieci tramwajowej pozyskano z instytucji zarządzającej trasami 

tramwajowymi, tj. MPK Poznań. Informacje przestrzenne o aktualnych oraz planowanych 

przebiegach tras tramwajowych uzyskano na podstawie analizy dokumentów planistycznych szczebla 

gminnego, przede wszystkim SUiKZP Miasta Poznania. Dodatkowe źródło informacji (m.in. 

o lokalizacji przystanków, stanie infrastruktury transportowej) stanowiły bazy danych CBM UAM oraz 

Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. 

 Sieć tramwajowa pełni istotną rolę z punktu widzenia funkcjonowania transportu na obszarze 

miasta Poznania i  metropolii.  Z uwagi na dobrą dostępność, niezłe parametry techniczne oraz 

relatywnie krótkie czasy przejazdu tramwaj stanowi podstawowy środek transportu publicznego na 

obszarze miasta. Łączna długość tras tramwajowych w Poznaniu wynosi 69,8 kilometra, a długość 19 
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dziennych linii tramwajowych liczy 229,3 kilometra. Dodatkowo należy wspomnieć o jednej linii 

nocnej, kursującej po trasie PST, której długość wynosi 13,2 km. 

Gęstość sieci tramwajowej w ścisłym centrum miasta (liczonym jako obszar wewnątrz I ramy 

komunikacyjnej) jest duża i wynosi 6,8 kilometra pojedynczego toru na km2 powierzchni (dla całego 

miasta wskaźnik ten wynosi 0,51 km/km2). W celu poprawy efektywności miasto Poznań planuje 

zmianę ukształtowania sieci zarówno poprzez jej uproszczenie w centrum miasta, jak i poprzez 

budowę nowych peryferyjnych tras. Z punktu widzenia metropolii podstawowym problemem 

poznańskiej sieci tramwajowej jest jej zbyt mały zasięg przestrzenny. Tramwaj nie tylko nie 

przekracza granicy administracyjnej Poznania, ale nawet nie dociera do wszystkich gęsto 

zaludnionych osiedli w mieście. Obecna sieć tramwajowa Poznania wyznacza w zasadzie granicę 

szeroko rozumianego śródmieścia (obszar do około 5-7 km od Ronda Kaponiera), z niewielkimi 

odstępstwami od tej reguły: jedynie trasy na Junikowo, Miłostowo oraz trasa PST docierają niemalże 

do granic miasta. W każdym z wymienionych kierunków budownictwo mieszkaniowe intensywnie 

rozwija się jednak również poza granicami Poznania (m.in. Plewiska, Swarzędz, Suchy Las).  Dużym 

problemem sieci tramwajowej jest też jej stan techniczny (część odcinków nie remontowano od 

ponad 20 lat, prowadzono jedynie naprawy bieżące) oraz słaba integracja przestrzenna z siecią 

kolejową. Problemem są też niektóre odcinki poprowadzone ulicami bez wydzielenia z ruchu 

samochodowego, co naraża pasażerów na utknięcie w zatorach drogowych. 

Z uwagi na zmieniającą się gęstość zaludnienia poszczególnych dzielnic miasta oraz zmiany 

w redystrybucji ludności na obszarze metropolii podstawowym wyzwaniem dla poprawy 

funkcjonowania sieci tramwajowej jest rozwój sieci. Głównym jej celem powinno być usprawnienie 

ruchu tramwajów w centrum miasta oraz budowa nowych tras do dzielnic zamieszkanych przez dużą 

liczbę osób.  Istotną potrzebą jest także poprawa integracji przestrzennej sieci z innymi formami 

transportu, a także poprawa komfortu podróżowania i dostępności transportu zbiorowego poprzez 

kontynuację wymiany taboru na nowoczesny. 

 

Kierunki rozwoju sieci tramwajowej 

 Pierwszym krokiem w kierunku wyznaczenia nowych przebiegów tras tramwajowych była 

analiza potrzeb przewozowych, oraz sprawdzenie zakresu realizacji tak określonych potrzeb 

w ramach istniejącej infrastruktury. W miejscach gdzie stwierdzono deficyty przeanalizowano 

uwarunkowania techniczne i infrastrukturalne oraz aktualny stan zagospodarowania przestrzennego 

metropolii. Przy wyznaczaniu nowych tras tramwajowych, a także lokalizacji nowych przystanków, 

kluczowym kryterium decydującym o ich przebiegu i parametrach była informacja o potencjale 

demograficznym miejsca oraz możliwości zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, 

pozyskana na podstawie analizy rozmieszczenia terenów planowanych pod budownictwo 

mieszkaniowe. Istotnym kryterium branym pod uwagę przy projektowaniu nowych i modernizacji 

starych tras tramwajowych były uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe oraz wynikające z nich 

ograniczenia. W ramach prac analizie poddano także uwarunkowania planistyczne i polityczne 

(szczególnie na szczeblu lokalnym), oraz uwarunkowania prawne, wynikające z obowiązujących 

aktów normatywnych.  

Działania w postaci rozbudowy i modernizacji infrastruktury tramwajowej mają na celu 

stworzenie docelowego układu transportowego, który pozwoli na podniesienie jakości 

przemieszczania się i poprawę dostępności transportu publicznego na obszarze metropolii, a także 
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będzie konkurencyjny w stosunku do transportu samochodowego.  Realizacja planów zawartych 

w Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań pozwoli na wzrost 

konkurencyjności obszaru z uwagi na poprawę dostępności transportowej w układzie krajowym 

i europejskim oraz lokalnym. 

W ramach dokumentu proponuje się budowę nowych tras tramwajowych, modernizacje tras 

istniejących oraz integrację przestrzenną sieci tramwajowej z innymi formami transportu. 

Podstawowym celem rozwoju sieci tramwajowej jest potrzeba optymalizacji układu torowego 

w centrum miasta oraz poprawa dostępności tramwaju poprzez przedłużenie tras w kierunku gęsto 

zaludnionych osiedli mieszkaniowych.  

Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej pozwoli na zwiększenie udziału 

transportu publicznego w strukturze przemieszczeń na obszarze metropolii. Plany przedstawione 

w Koncepcji przyczynią się do realizacji celu szczegółowego 2 Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania „Rozwój infrastruktury transportowej z preferencją dla niskoemisyjnej 

i zintegrowanej komunikacji publicznej”.  Struktura celów i priorytetów ZIT dla MOF Poznania została 

oparta na osiach i programach strategicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Poznańskiej „Metropolia Poznań 2020” – uzgodnionej pomiędzy wszystkimi podmiotami 

samorządowymi tworzącymi Metropolię oraz szeroko konsultowanej społecznie. Realizacja działań 

przyjętych w Koncepcji Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Metropolii Poznań pozwoli na 

realizację zapisów powyższych dokumentów strategicznych.  Wynikiem zmian zaproponowanych 

w dokumencie będzie powstanie układu transportu tramwajowego, który zapewni dobrą 

dostępność i zrównoważony rozwój miasta i metropolii, a także przyczyni się do poprawy 

dostępności centrum Poznania. 

 Najważniejsze zadania inwestycyjne przedstawione w koncepcji podzielono na 3 kategorie. 

W dokumencie wskazano inwestycje zalecane do szybkiej realizacji, trasy rekomendowane do 

realizacji w dalszej konieczności oraz potencjalne kierunki rozwoju sieci tramwajowej.   

W tabeli 34. przedstawiono trasy zalecane do realizacji w pierwszej kolejności. W tabeli 

wskazano także ew. zmiany w stosunku do obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania w którym to przedstawiono przebieg 

planowanych tras tramwajowych.   

 

Tab. 34. Trasy tramwajowe zalecane do realizacji w Poznaniu w pierwszej kolejności 

Trasa tramwajowa Uwagi 
Zmiany w stosunku do SUiKZP 

miasta Poznania 

w ciągu ul. Ratajczaka 
Trasa zalecana do realizacji w pierwszej kolej-
ności, umożliwi skrócenie czasu dojazdu 
z Dębca i Wildy do centrum miasta 

- 

na osiedle Naramowice 

Trasa zalecana do realizacji w pierwszej kolej-
ności, umożliwi poprawę dostępności komuni-
kacyjnej silnie urbanizującego się osiedla Nara-
mowice 

Rekomenduje się budowę trasy 
wzdłuż istniejącej ulicy Naramowic-
kiej lub Nowej Naramowickiej, loka-
lizacja pętli tramwajowej przy pro-
jektowanym przystanku kolejowym 
Poznań Naramowice 

na osiedle Kopernika 

Trasa zalecana do realizacji w pierwszej kolej-
ności. Trasa umożliwi poprawę dostępności ko-
munikacji tramwajowej wzdłuż ul. Promieni-
stej, poprawie ulegnie obsługa komunikacyjna 
Osiedla Kopernika w Poznaniu 

- 
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Trasa tramwajowa Uwagi 
Zmiany w stosunku do SUiKZP 

miasta Poznania 

na osiedle Dębina 

Budowa trasy wpłynie na poprawę dostępności 
transportu tramwajowego w południowej czę-
ści miasta i metropolii (osiedla: Zielony Dębiec, 
Świerczewo, pn. część Lubonia). Lokalizacja pę-
tli tramwajowej w okolicach przystanku Poznań 
Świerczewo umożliwi integrację wszystkich 
kluczowych środków transportu (kolei, tram-
waju, autobusów, samochodów, rowerów) 

Rekomenduje się przeniesienie pę-
tli tramwajowej na osiedlu Dębina 
w okolice planowanego przystanku 
kolejowego Poznań Świerczewo 
w celu poprawy dostępności 
i integracji różnych form transportu 
szynowego 

na stację Poznań Wschód 

Budowa trasy wpłynie na poprawę dostępności 
transportu tramwajowego we wschodniej czę-
ści miasta. Lokalizacja pętli tramwajowej 
w okolicach przystanku Poznań Wschód 
umożliwi integrację wszystkich kluczowych 
środków transportu (kolei, tramwaju, 
autobusów, samochodów, rowerów) 

- 

do ul. Falistej 
Trasa umożliwi poprawę dostępności komuni-
kacji tramwajowej wzdłuż ul. Unii Lubelskiej 
i ul. Falistej 

- 

do kampusu UAM 

Proponowany przebieg wzdłuż ul. Dzięgielo-
wej, pętla wraz z parkingiem P&R przy skrzyżo-
waniu z ul. Zagajnikową. Budowa trasy umoż-
liwi uruchomienie bezpośredniego połączenia 
tramwajowego łączącego centrum miasta i wy-
działy UAM zlokalizowane na Morasku i Umul-
towie 

Trasa nie wskazana bezpośrednio 
w SUiKZP Miasta Poznania – 
rekomendowana do 
przeprowadzenia analiz 
o zasadności realizacji 

w ciągu  ul. Garbary 

Trasa umożliwi skrócenie czasu dojazdu z pół-
nocnych części miasta (Naramowice, Piątkowo)  
w stronę Wildy, Dębca i Rataj. 

Trasa nie wskazana bezpośrednio 
w studium miasta Poznania – reko-
mendowana do przeprowadzenia 
analiz o zasadności realizacji 

do al. Polskiej 

Budowa trasy umożliwi przeniesienie zintegro-
wanego punktu przesiadkowego z pętli Ogrody 
w okolice skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Al. 
Polskiej. We wskazanym miejscu powstanie 
węzeł przesiadkowy oraz parking P&R 

- 

w ciągu ul. Solnej 

Budowa trasy pozwoli na zamknięcie pierście-
nia sieci tramwajowej wokół ścisłego centrum 
miasta, poprawi spójność sieci oraz pozwoli na 
prowadzenie objazdów w trakcie trwania re-
montów 

- 

w ciągu ul. Młyńskiej 
Trasa umożliwi skrócenie czasu dojazdu z cen-
trum miasta w kierunku wschodnim 

- 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
W tabeli 35. przedstawiono trasy zalecane do realizacji w dalszej kolejności oraz ew. zmiany 

w stosunku do obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Poznania w którym to przedstawiono przebieg planowanych tras 
tramwajowych.  

Obok potrzeby budowy nowych tras tramwajowych należy modernizować istniejące szlaki. 
Część tras tramwajowych z uwagi na długi okres eksploatacji wymaga modernizacji. W pierwszej 
kolejności należy przeprowadzić modernizacje tras w ciągu ul. Dąbrowskiego, 28 Czerwca oraz 
Chartowo. Przebudowy wymaga także trasa w ciągu ul. Królowej Jadwigi. 
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Tab. 35. Trasy zalecane do realizacji w dalszej kolejności 

Trasa tramwajowa Zmiany w stosunku do  SUiKZP miasta Poznania 

do przystanku Poznań 
Przelot 

Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania – rekomendowana do 
przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji. Rekomendowana z uwagi na możli-
wość integracji transportu tramwajowego i kolejowego (w przypadku realizacji linii 
kolejowej do Tarnowa Podgórnego) 

w ciągu ul. Grochowskiej 
Trasa wskazana w obowiązującym SUiKZP Miasta Poznania. Z uwagi na brak umoż-
liwienia relacji z centrum miasta oraz dublowanie trasy wzdłuż ul. Reymonta i Przy-
byszewskiego rekomendowana do realizacji w dalszej kolejności 

w ciągu ul. Żeromskiego 
i  Małopolskiej 

Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania – rekomendowana do 
przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji. Rekomendowana z uwagi na możli-
wość poprawy obsługi komunikacyjnej północno – zachodniej części miasta oraz in-
tegracji transportu tramwajowego z kolejowym w okolicach projektowanego przy-
stanku Poznań Jeżyce. 

w ciągu ul. Jawornickiej 
Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania – rekomendowana do 
przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji. Wskazana do realizacji z uwagi po-
trzebę poprawy spójności sieci w zachodniej części miasta. 

w ciągu ul. Bożydara 
Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania. Rekomenduje się bu-
dowę połączenia z uwagi na możliwość poprawy obsługi kampusu UAM na Morasku 
i Umultowie. 

do przystanku Poznań 
Junikowo 

Trasa uwzględniona w SUiKZP Miasta Poznania. Rekomendowana z uwagi na możli-
wość integracji rożnych środków transportu w rejonie stacji Poznań Junikowo. 

na Wolne Tory 
Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania – rekomendowana do 
przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji. Wskazana z uwagi na poprawę do-
stępności i zwiększenie atrakcyjności terenu Wolnych torów w Poznaniu 

do Lubonia (w ciągu ul. 
Opolskiej i Żabikowskiej) 

Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania – rekomendowana do 
przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji. Wskazuje się na potrzebę realizacji 
trasy z uwagi na konieczność poprawy dostępności południowych części miasta Po-
znania (Osiedla: Zielony Dębiec, Świerczewo) oraz miasta Lubonia. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tab. 36. Potencjalne kierunki rozwoju sieci tramwajowej 

Trasa tramwajowa Zmiany w stosunku do  SUiKZP miasta Poznania 

na Podolany 
Trasa rekomendowana w SUiKZP Miasta Poznania do przeprowadzenia analiz o za-
sadności realizacji. 

wzdłuż Mostu Wino-
gradzkiego 

Trasa rekomendowana w SUiKZP Miasta Poznania do przeprowadzenia analiz o za-
sadności realizacji. 

z Mostu Winogradzkiego 
do Katedry 

Trasa rekomendowana w SUiKZP Miasta Poznania do przeprowadzenia analiz o za-
sadności realizacji. 

w ciągu ul. Piłsudskiego Kierunek nie uwzględniany w SUiKZP Miasta Poznania 

w przedłużeniu ul. Het-
mańskiej w kierunku Ga-
raszewa 

Trasa wskazana w obowiązującym SUiKZP Miasta Poznania – z uwagi na niską gę-
stość zaludnienia oraz perspektywę czasową przyjętą w niniejszym dokumencie re-
komenduje się przeprowadzenie analiz funkcjonalnych, technicznych, ekonomicz-
nych przesadzających o 
zasadności realizacji trasy. 

przedłużenie trasy PST 
do stacji Poznań Połu-
dnie 

Trasa rekomendowana w SUiKZP Miasta Poznania do przeprowadzenia analiz o za-
sadności realizacji. 
W przypadku przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości omijającej centrum miasta po-
stuluje się realizację w pierwszej kolejności trasy tramwajowej łączącej Poznań 
Główny i nową stację Poznań Południe. 

na osiedle Marcelin 
Trasa rekomendowana w SUiKZP Miasta Poznania do przeprowadzenia analiz o za-
sadności realizacji w korytarzu ul. Bułgarskiej lub alternatywnym 

Źródło: Opracowanie własne   
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Mapa 35. 
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Jędrzej Gadziński 

5.3.4. Organizacja transportu publicznego 

Wprowadzenie 

Organizacja sprawnego i efektywnego transportu publicznego na obszarach metropolitalnych 

stanowi spore wyzwanie dla lokalnych władz. Głównymi problemami są najczęściej wysokie koszty 

jego funkcjonowania, problemy z płynnością ruchu (kongestia) powodowane przez ogólny wzrost 

motoryzacji, a także ograniczona przestrzeń pod nowe inwestycje na obszarach zurbanizowanych. 

Jednocześnie decyzje związane ze zmianami w funkcjonowaniu transportu publicznego bardzo 

często budzą silne emocje wśród mieszkańców, gdyż bezpośrednio wpływają na warunki 

przemieszczania się po danym ośrodku. Łatwo zauważyć, że w jednym czasie bardzo trudno jest 

pogodzić interesy użytkowników różnych środków transportu, co może budzić poczucie 

niezadowolenia u części z nich. W literaturze z zakresu geografii transportu oraz w działaniach 

włodarzy wielu miast europejskich dają się jednak zauważyć tendencje zmierzające do 

zdecydowanego preferowania transportu publicznego w przestrzeniach miejskich. Jak podaje 

Banister (2005) jest on zdecydowanie mniej emisyjny, energochłonny i przede wszystkim pozwala 

ograniczyć w miastach przestrzeń zajmowaną przez funkcje transportowe. Znajduje to swoje 

odzwierciedlenie w strategiach rozwoju sektora transportu przyjętych dla obszaru Unii Europejskiej 

(Plan działania na rzecz mobilności w miastach, 2009, Biała Księga Transportowa, 2011,), które silnie 

akcentują konieczność wprowadzania zasadniczych zmian w myśleniu o transporcie miejskim. Wiąże 

się to z ograniczeniem roli indywidualnego transportu samochodowego postrzeganego jako 

rozwiązanie nieefektywne o znaczącej emisyjności (m.in. poprzez wprowadzenie zasad „użytkownik 

płaci” i „zanieczyszczający płaci”, zasadnicze zmniejszenie liczby aut o napędzie konwencjonalnym ). 

W efekcie wydaje się, że „krwioobieg” nowoczesnej europejskiej metropolii w niedalekiej przyszłości 

stanowić będą sprawne, szybkie i komfortowe połączenia obsługiwane niskoemisyjnym transportem 

publicznym. Takie wyzwanie stoi także przed Metropolią Poznań. 

Zmiana akcentów w transporcie miejskim związana z intensywnym promowaniem przewozów 

zbiorowych widoczna jest również w Polsce. Potwierdza to przegląd dokumentów strategicznych 

i planistycznych (zarówno europejskich jak i krajowych – regionalnych i lokalnych) dotyczących 

sektora transportu. Na jego podstawie możliwe jest określenie najważniejszych kierunków rozwoju 

transportu miejskiego, co ma stanowi również istotną wskazówkę dla przyszłej organizacji 

przewozów w Metropolii Poznań. Należą do nich:  

1. Zwiększanie roli transportu szynowego w dużych aglomeracjach miejskich, w tym np.: 

� Promowanie i wspomaganie w dużych miastach roli transportu szynowego w tym 

w szczególności kolei i tramwaju, jako podstawowych środków transportu publicznego 

(Polityka transportowa państwa na lata 2006 – 2025, 2005). 

� Zwiększenie możliwości przewozów środkami transportu szynowego na obszarach 

aglomeracji (Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r., 2013). 

2. Podjęcie działań na rzecz integracji różnych form transportu zbiorowego oraz 

indywidualnego, w tym np.: 
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� Tworzenie warunków do integracji rożnych gałęzi transportu, poprzez wdrażanie systemów 

intermodalnych (węzły przesiadkowe, systemy "parkuj i jedź", itp.), wspólnych rozkładów 

jazdy, jednolitych systemów taryfowych, wprowadzenia biletu ważnego na wszystkie środki 

transportu u wszystkich przewoźników w skali regionów i kraju (biletu elektronicznego), 

(Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (2013). 

3. Usprawnienie transportu publicznego nawet kosztem pogorszenia warunków ruchu innych 

środków transportu, w tym np.: 

� Zachęcanie do rozwijania systemów zarządzania ruchem zapewniających priorytet w ruchu 

środkom transportu publicznego (Polityka transportowa państwa na lata 2006 – 2025, 

2005). 

� Promocja transportu zbiorowego w miastach przez tworzenie ułatwień dla transportu 

zbiorowego (Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 

2020. Wielkopolska 2020, 2013). 

4. Integracja działań na rzecz rozwoju transportu z działaniami z zakresu planowania 

przestrzennego i ochrony środowiska. 

� W kontekście miejskim dla ograniczenia zatorów i emisji niezbędna jest strategia łączona 

obejmująca planowanie przestrzenne, systemy cen, wydajne usługi transportu publicznego, 

infrastrukturę dla niezmotoryzowanych środków transportu (Biała Księga Transportowa…, 

2011). 

� Upowszechnienie i wdrożenie zasady inwestowania w systemy transportu przed 

inwestycjami w zabudowę (Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020. Wielkopolska 2020, 2013). 

Dobrym podsumowaniem i potwierdzeniem postępujących zmian w myśleniu o transporcie 

miejskim może być podstawowe założenie Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego 

Aglomeracji Poznańskiej (obowiązującego w latach 2007-2014), które brzmi: „Jako fundament 

racjonalnego rozwoju transportu w Aglomeracji Poznańskiej przyjmuje się opcję zrównoważoną 

odrzucającą politykę prosamochodową a promującą działania na rzecz wzmocnienia roli transportu 

publicznego.”  

O konieczności  ograniczenia roli indywidualnego transportu samochodowego mówią także 

zapisy, które znalazły się w polityce transportowej Miasta Poznania na lata 2014-2025 (PZRPTZ, 

2014). Sugerują one podjęcie określonych działań zmierzających do zrównoważonego systemu 

transportowego: „Z punktu widzenia interesu transportu zbiorowego działania w transporcie 

samochodowym powinny iść w trzech kierunkach: integracji transportu samochodowego 

z transportem zbiorowym […], restrykcji dla transportu samochodowego […], inwestycji 

transportowych,  [przy czym] nie może głównym celem tych inwestycji być usprawnienie ruchu 

samochodowego.” 

 

Diagnoza transportu publicznego 

Do podstawowych źródeł informacji wykorzystanych w opracowaniu należą: 

� dane przestrzenne pozyskane przez Centrum Badań Metropolitalnych (z różnych źródeł), 

� rozkłady jazdy, schematy połączeń i inne informacje umieszczone na stronach 

internetowych gmin i przewoźników, 

� informacje pozyskane bezpośrednio od gmin, na temat funkcjonowania transportu 

publicznego, 
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� informacje z opublikowanych wcześniej badań i analiz dotyczących kwestii transportowych 

– m.in. KBR,  

� rozmieszczenie ludności w gminach MP – dla obrębów geodezyjnych.  

W pierwszym etapie prowadzonych prac dokonano inwentaryzacji stanu obecnego transportu 

publicznego na obszarze Metropolii Poznań (aktualizacja informacji zawartych w Studium oraz 

pozyskanie dodatkowych danych). Posłużyło to następnie do analizy przyszłych kierunków rozwoju 

sieci połączeń. W opracowaniu zdecydowano się na wyznaczenie obszarów, które wymagają (lub 

będą wymagały) lepszej obsługi transportem publicznym. Zrezygnowano ze szczegółowych 

propozycji dotyczących proponowanego przebiegu nowych linii komunikacji autobusowej, ze 

względu na specyfikę tej formy transportu zbiorowego. Natomiast propozycje dotyczące rozwoju 

sieci tramwajowej i kolejowej znajdują się części opracowania poświęconej infrastrukturze 

transportowej.  

W ramach badań wyznaczonych zostało kilka klas obszarów wymagających podjęcia działań na 

rzecz poprawy funkcjonowania sieci transportu publicznego, w tym: 

a) obszary wymagające poprawy dostępności transportu publicznego, 

b) obszary wymagające poprawy konkurencyjności transportu publicznego. 

Podstawą do wyznaczenia ww. obszarów były charakterystyki dotyczące sieci transportu 

publicznego, a w szczególności: 

− udział zabudowy w promieniu 300, 400 i 500 metrów od przystanków, 

− udział mieszkańców w promieniu 300, 400 i 500 metrów od przystanków, 

− liczba kursów przez przystanek na liczbę mieszkańców jednostki, 

− liczba dostępnych kierunków podróży na liczbę mieszkańców, 

− czasy podróży do ośrodka gminnego, węzła przesiadkowego oraz centrum aglomeracji 

(zestawione z liczbą mieszkańców jednostki), 

− czasy podróży i dostępność przystanków na obszarach inwestycyjnych przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową. 

Transport publiczny w Metropolii Poznań tworzy skomplikowaną sieć, obejmującą przewozy 

o charakterze międzynarodowym, międzyregionalnym, regionalnym, aglomeracyjnym i gminnym, 

obsługiwane przez transport autobusowy (w tym komunikację gminną, PKS, przewozy prywatne, 

dowozy do szkół), kolejowy, tramwajowy i lotniczy. Głównym przedmiotem zainteresowania 

opracowania jest przede wszystkim organizacja transportu publicznego w granicach Metropolii 

Poznań. W analizowanych gminach funkcjonuje ponad dwudziestu przewoźników, którzy zatrzymują 

się na ponad trzech tysiącach przystanków. Najbardziej rozwinięta jest sieć połączeń autobusowych 

docierająca do wszystkich ważniejszych jednostek osadniczych. Z kolei sieć tramwajowa ogranicza 

się jedynie do obszaru Poznania. Całą organizację transportu publicznego w Metropolii Poznań 

przedstawiono na mapie 36.. Z kolei na mapie 37. zaprezentowano czasy podróży uzyskiwane przy 

korzystaniu z różnych środków transportu publicznego. Jak wynika z przedstawionego obrazu 

dostępności, jej poziom jest na analizowanym obszarze zróżnicowany i w wielu przypadkach 

wymaga znaczącej poprawy. Bardziej szczegółowa analiza dostępności transportu publicznego 

w Poznaniu i powiecie poznańskim została zaprezentowana w Studium uwarunkowań rozwoju 

przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej (2011).  

 Dokonana na etapie wstępnym prac analiza funkcjonowania transportu publicznego na 

obszarze Metropolii Poznań pozwala na określenie jego silnych i słabych stron. Zebrano je 

i  zaprezentowano w poniższej tabeli.  
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Tab. 37. Mocne i silne strony transportu publicznego w Metropolii Poznań 

Silne strony Słabe strony 

� duża i różnorodna oferta przewozowa, 
� integracja transportu międzyregionalnego, 

regionalnego i lokalnego w jednym punkcie (Poznań 
Główny) w Poznaniu, 

� dostępne powiązania z najważniejszymi ośrodkami 
w kraju i regionie, 

� sieć połączeń obejmująca wszystkie najważniejsze 
jednostki osadnicze gmin MP, 

� rozpoczęty proces integracji gminnego transportu 
publicznego w zakresie wspólnej jego organizacji 
i polityki taryfowej (w tym wdrożenie systemu PEKA), 

� transport kolejowy obecny w zdecydowanej większo-
ści gmin MP, 

� oferta przewozów realizowanych na zlecenie gmin 
uzupełniana przez prywatnych przewoźników, 

� sprawny transport tramwajowy (w większości po wy-
dzielonych torowiskach) realizowany w części wyso-
kiej jakości niskopodłogowym taborem, 

� duży udział niskopodłogowego taboru autobuso-
wego, 

� stopniowa poprawa jakości infrastruktury transportu 
publicznego, 

� w przypadku części gmin – ustalanie przebiegu gmin-
nej komunikacji autobusowej w zależności od po-
trzeb zgłaszanych przez mieszkańców 
 
 

� niewielka płynność ruchu w transporcie autobuso-
wym na głównych drogach dojazdowych do Pozna-
nia i w samym Poznaniu, 

� znikoma ilość rozwiązań usprawniających  trans-
port autobusowy (buspasy, sygnalizacje z prioryte-
tem), 

� zatłoczenie pojazdów w godzinach szczytów ko-
munikacyjnych (szczególnie na kierunkach dojaz-
dowych do Poznania),  

� niewielka liczba połączeń międzygminnych z pomi-
nięciem Poznania, 

� słaba obsługa obszarów peryferyjnych transpor-
tem publicznym (brak przystanków, znikoma liczba 
kursów), 

� w niektórych przypadkach – duża odległość obsza-
rów zabudowanych od przystanków, 

� znaczny chaos informacyjny wynikający z dużej 
liczby przewoźników, 

� brak jednolitej polityki taryfowej dla wszystkich 
gmin MP, 

� ograniczona liczba rozwiązań multimodalnych 
(system parkingów tzw. P&R, B&R), 

� utrudnione przesiadki na węzłach i dworcach prze-
siadkowych (duże odległości między przystankami, 
brak oznaczeń), 

� niska jakość części infrastruktury torowej, drogo-
wej i przystankowej wpływająca na pogorszenie 
komfortu podróży, 

� spadająca dostępność transportu publicznego wy-
nikająca z rozpraszania zabudowy 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Główne problemy i wyzwania organizacji transportu publicznego 

Szczegółowa diagnoza stanu transportu publicznego w Poznaniu i gminach powiatu 

poznańskiego została zaprezentowana w Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego 

Aglomeracji Poznańskiej (2011). Najważniejsze kwestie problemowe, które wynikają z tego 

opracowania i mają znaczenie dla przyszłej organizacji sieci transportowej są następujące :    

� rozwój sieci transportu publicznego nie nadąża za przyrostem obszarów mieszkaniowych na 

terenie gmin Metropolii Poznań, 

� problem z dostępem do usług transportu publicznego mają przede wszystkim mieszkańcy 

obszarów położonych w niewielkich jednostkach osadniczych na peryferiach Metropolii 

Poznań oraz nowych osiedli mieszkaniowych, 

� czas podróży z wykorzystaniem transportu publicznego do centrum Poznania w większości 

wypadków nie jest konkurencyjny w stosunku do czasu podróży samochodem, wyjątek 

stanowią podróże z wykorzystaniem kolei oraz tramwajów (warunek: wydzielone torowisko), 



 
 

 

 

231 

5.3. STAN I KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU 
5.3.4. Organizacja transportu publicznego 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

� bardzo ograniczone są możliwości bezpośredniego podróżowania pomiędzy gminami 

Metropolii Poznań (z wyłączeniem Poznania). 

Za główne wyzwania na przyszłość należy uznać kwestie takie jak: 

� zapewnienie sprawnego funkcjonowanie transportu publicznego przy rosnącej kongestii na 

drogach,  

� lepszą organizację transportu zbiorowego na obszarach rozlewającej się zabudowy,  

� większe wykorzystanie infrastruktury kolejowej w przewozach, 

� wzrost spójności sieci połączeń, tak by zapewnić możliwość dotarcia do głównych celów 

podróży mieszkańców, 

� konieczność ściślejszego uzależnienia inwestycji w zabudowę od możliwości zapewnienia 

obsługi obszaru transportem publicznym,  

� ułatwienie możliwości przesiadania się między różnymi środkami transportu na głównych 

węzłach przesiadkowych, 

� budowę wspólnego dla wszystkich środków transportu drogowego systemu informacji 

pasażerskiej. 

Konieczność organizacji transportu publicznego na wysokim poziomie jest również 

podstawowym warunkiem właściwego rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Dzięki poprawie 

dostępności i konkurencyjności tego sektora transportu, jak również jego integracji (także 

z transportem indywidualnym) możliwa będzie realizacja następujących zasad (przyjętych jako 

najważniejsze w przestrzennym rozwoju Metropolii Poznań): 

1. Zasady zrównoważonego rozwoju. 

2. Zasady zwartej Metropolii. 

3. Zasady dobrego dostępu do usług na obszarze całej Metropolii. 

 

Kierunki rozwoju transportu publicznego 

Za główny cel związany z organizacją transportu publicznego na obszarze Metropolii Poznań 

uznać można: 

Budowę sprawnej i efektywnej sieci transportu publicznego, która zapewnia realizację 

potrzeb mieszkańców związanych z mobilnością, jest konkurencyjna względem innych form 

transportu i przyjazna dla środowiska przyrodniczego. 

Celem opracowania jest wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju sieci transportu 

publicznego oraz rozwiązań poprawiających jakość funkcjonowania transportu publicznego 

w Metropolii Poznań, które zwiększą jego dostępność i konkurencyjność względem transportu 

indywidualnego. 

Cel ten wpisuje się w cele szczegółowe rozwoju Metropolii Poznań, w szczególności w: 

� cel 1.3. Polepszanie dostępności komunikacyjnej Metropolii w skali regionalnej, krajowej 

i europejskiej, 

� cel 2.3. Poprawa wewnętrznej spójności sieci transportowej Metropolii, z preferencją dla 

rozwoju zintegrowanej komunikacji publicznej, polepszającej dostępność miejsc zamieszkania, 

pracy, usług i wypoczynku. 

W wyniki realizacji tego celu w roku 2030 w Metropolii Poznań powinna funkcjonować taki 

system transportowy, który: 
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� zapewni łatwy i bezpieczny dostęp do transportu publicznego dla jak największej liczby 

mieszkańców, w tym także dla osób mających problemy z poruszaniem się 

(niepełnosprawnych,  starszych, matek z dziećmi itd.), 

� umożliwi mieszkańcom szybkie podróże transportem publicznym pomiędzy wszystkimi 

istotnymi źródłami i celami podróży, których czas i cena będą konkurencyjne w stosunku do 

podróży indywidualnym transportem samochodowym, 

� zintegruje różne formy transportu publicznego i indywidualnego, co pozwoli mieszkańcom 

ograniczyć czas spędzany w podróżach oraz ograniczy ruch samochodowy na obszarze całej 

Metropolii Poznań (a szczególnie w centralnej części Poznania) i w efekcie przyczyni się również 

do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego. 

W ramach celu głównego dla działań kierunkowych związanych z rozwojem transportu 

publicznego w Metropolii Poznań można wyznaczyć także cztery cele szczegółowe, które dotyczą 

poszczególnych aspektów jego funkcjonowania: 

� Cel szczegółowy 1: Poprawa dostępności transportu publicznego w Metropolii Poznań 

Do roku 2030 należy dążyć do ściślejszego powiązania sieci transportowej z rozmieszczeniem 

ludności i zabudowy na obszarze Metropolii Poznań. Szczególne znaczenie ma to dla obszarów 

podlegających intensywnej urbanizacji (przede wszystkim gminy sąsiadujące z Poznaniem). 

Należy zadbać by droga do przystanków była bezpieczna i możliwie krótka, tak by nie 

zniechęcała do korzystania z transportu publicznego. 

� Cel szczegółowy 2: Poprawa konkurencyjności transportu publicznego w Metropolii Poznań 

Do 2030 roku Metropolia Poznań powinna posiadać sprawny system transportu publicznego 

opierający się o szybkie przewozy transportem kolejowym (w ramach funkcjonowania kolei 

metropolitalnej) i na obszarze Poznania również transportem tramwajowym. Przewozy 

autobusowe powinny stanowić uzupełnienie, a na obszarach peryferyjnych zapewniać szybki 

dojazd do przystanków kolei metropolitalnej. Należy dążyć do przyspieszenia wszystkich 

środków transportu publicznego poprzez odpowiednie rozwiązania inżynieryjne, 

a w niektórych przypadkach również poprzez ograniczenie ruchu samochodowego.  

� Cel szczegółowy 3: Integracja transportu publicznego na różnych płaszczyznach   

Metropolia Poznań do roku 2030 powinna podjąć próby skutecznej integracji różnych form 

transportu publicznego i indywidualnego na różnych płaszczyznach. Konieczna jest intensywna 

współpraca międzygminna w zakresie organizacji przewozów. Niemniej ważne są kwestie takie 

jak wspólny dla wszystkich przewoźników system taryfowy oraz jednolita informacja 

pasażerska. Należy także zainwestować w rozwój centrów przesiadkowych (przede wszystkim 

w pobliżu stacji kolei metropolitalnej lub pętli tramwajowych) wyposażonych w bezpieczne 

parkingi, co pozwoli (szczególnie mieszkańcom obszarów peryferyjnych) korzystać z podróży 

łączonych (ryc. 22. i 23.).  

� Cel szczegółowy 4: Integracja działań z zakresu rozwoju transportu publicznego, planowania 

przestrzennego i ochrony środowiska 

Do 2013 roku na obszarze Metropolii Poznań należy podjąć próbę ściślejszego powiązania 

procesów urbanizacyjnych z rozwojem sieci transportu publicznego. Zasada zapewnienia jego 

dostępności powinna być podstawowym warunkiem „uruchamiania” nowych obszarów pod 

zabudowę mieszkaniową. Należy również zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane 

z ochroną środowiska i dążyć do ograniczenia najbardziej emisyjnego transportu 

samochodowego na najcenniejszych przyrodniczo obszarach oraz w miejscach koncentracji 

ludności.  
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Ryc. 22. Schemat postulowanych kierunków integracji transportu publicznego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Ryc. 23. Schemat postulowanych kierunków integracji transportu publicznego i samochodowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Poszczególnym celom szczegółowym zostały przyporządkowane konkretne działania, które są 

niezbędne do ich realizacji. Zaprezentowano je poniżej.  

1. Poprawa dostępności transportu publicznego w Metropolii Poznań: 

A. Budowa nowych przystanków kolejowych (w ramach budowy kolei metropolitalnej) 

i tramwajowych (na nowych odcinkach linii). 

stan obecny 

stan obecny stan docelowy 

stan docelowy 
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Lokalizacja: na liniach kolejowych i tramwajowych istniejących i planowanych. 

B. Korekta przebiegu linii autobusowych i dostosowanie lokalizacji przystanków do istniejącej 

i powstającej zabudowy. 

Lokalizacja: w szczególności nowe osiedla mieszkaniowe w gminach sąsiadujących 

z Poznaniem. 

C. Wyznaczenie standardów związanych z dostępnością przystanków (ich odległością od 

zabudowy oraz od obiektów użyteczności publicznej) i częstotliwością kursów. 

Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań. 

D. Zapewnienie bezpiecznej drogi do przystanków, infrastruktury przystankowej o wysokiej 

jakości oraz taboru dostępnego również dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań. 

2. Poprawa konkurencyjności transportu publicznego w Metropolii Poznań: 

A. Budowa nowych linii tramwajowych na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. 

Lokalizacja: Poznań – obszary osiedli wielorodzinnych.  

B. Zapewnienie priorytetu dla transportu publicznego w ruchu ulicznym. 

C. Ograniczenie ruchu samochodowego na odcinkach o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania 

sieci transportu publicznego. 

Lokalizacja: centrum Poznania.  

D. Przeniesienie części potoków pasażerskich na kolej metropolitalną (poprzez dostosowanie 

rozkładów jazdy i przebiegu linii autobusowych). 

Lokalizacja: obszary obsługiwane przez kolej. 

E. Rozpoznanie głównych celów podróży mieszkańców i zapewnienie bezpośredniości połączeń 

na najważniejszych relacjach. 

Lokalizacja: obszary o dużej koncentracji źródeł i celów podróży mieszkańców. 

3. Integracja transportu publicznego na różnych płaszczyznach:   

A. Poprawa spójności sieci transportu publicznego lokalnego i ponadlokalnego (regionalnego, 

krajowego, międzynarodowego) poprzez usprawnienie funkcjonowania centrum 

przesiadkowego „Poznań Główny” oraz lepszą obsługę lotniska (docelowo transportem 

szynowym). 

Lokalizacja: Poznań Główny, Port Lotniczy Poznań-Ławica. 

B. Dalsza integracja organizacyjna gminnych sieci transportu publicznego. 

Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań (ryc. 22.). 

C. Budowa jednego, wspólnego dla wszystkich przewoźników systemu informacji pasażerskiej, 

Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań. 

D. Korekta przebiegu połączeń autobusowych i rozwój sieci połączeń międzygminnych. 

Lokalizacja: obszary przy granicach sąsiadujących gmin (ryc. 22.). 

E. Wprowadzenie na obszarze Metropolii jednego systemu taryfowego. 

Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań. 

F. Budowa/rozbudowa węzłów przesiadkowych. 

Lokalizacja: miejsca krzyżowania się linii transportu publicznego oraz miejsc gdzie użytkownicy 

samochodów mogliby pozostawić swoje pojazdy i skorzystać z transportu szynowego (ryc. 22. 

i 23.). 
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G. Integracja rozkładów jazdy różnych przewoźników i określenie standardów dotyczących 

maksymalnego czasu przesiadek. 

Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań. 

4. Integracja działań z zakresu rozwoju transportu publicznego, planowania przestrzennego 

i ochrony środowiska 

A. Wprowadzenie (w gminnej polityce przestrzennej) preferencji dla inwestycji na obszarach 

o dobrej dostępności transportowej. 

Lokalizacja: obszary wokół przystanków kolei metropolitalnej. 

B. Zapewnienie rezerwy terenu pod przyszłe (zawarte w długoterminowych planach) inwestycje 

w infrastrukturę transportu publicznego. 

Lokalizacja: obszary urbanizujące się, gdzie istnieje lub w przyszłości będzie istniała 

konieczność poprowadzenia linii transportu zbiorowego. 

C. Ograniczenie negatywnych oddziaływań na obszarach szczególnie narażonych na emisję 

zanieczyszczeń komunikacyjnych poprzez częściowe zastąpienie tam ruchu samochodowego 

transportem publicznym. 

Lokalizacja: drogi o znacznych natężeniach ruchu położone w pobliżu obszarów cennych 

przyrodniczo. 

D. Promocja transportu publicznego jako przyjaznej środowisku formy transportu, która 

ograniczy poziom zanieczyszczeń i kongestię. 

Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań. 

 

Tab. 38. Szanse i zagrożenia transportu publicznego w Metropolii Poznań 

Szanse Zagrożenia 

� znaczne fundusze dostępne na inwestycje 
w transport publiczny w perspektywie finansowej 
2014-2020, 

� przychylność Komisji Europejskiej dla inwestycji 
w rozwój transportu publicznego i jego integrację 
ze środkami transportu indywidualnego, 

� zacieśnienie współpracy międzygminne i aktywne 
działania na rzecz wspólnej polityki przestrzennej 
i  transportowej, 

� coraz większa świadomość społeczna dotycząca 
wagi zrównoważonego rozwoju i korzyści dla śro-
dowiska wynikających z ograniczenia transportu 
samochodowego, 

� aktywna działalność organizacji pozarządowych na 
rzecz promocji transportu zbiorowego, 

� możliwość uczenia się i podpatrywania „dobrych 
praktyk” w miastach w zachodniej Europie,  

� świadome rezygnowanie części mieszkańców 
z podróży samochodowych na rzecz transportu ro-
werowego i pieszego (co zmniejszy zatłoczenie na 
drogach) 

� niechęć części przedstawicieli administracji samo-
rządowej do przeprowadzenia kompleksowych 
zmian, 

� opór niektórych grup społecznych przed nowymi 
inwestycjami i preferencjami dla transportu pu-
blicznego, 

� problemy prawne (np. dotyczące organizacji związ-
ku międzygminnego), 

� duże koszty ponoszone na remonty i utrzymanie 
istniejącej infrastruktury transportowej, 

� duże zadłużenie budżetów gminnych i niewielkie 
możliwości inwestycyjne, 

� brak przyzwyczajania mieszkańców obszarów pod-
miejskich do transportu publicznego, 

� wzrost liczby samochodów na drogach Metropolii 
Poznań i w efekcie rosnąca kongestia, 

� zaniechania i błędy w planowaniu przestrzennym 
(które mogą być jednym z czynników prowadzących 
do niekontrolowalnego rozpraszania zabudowy) 
utrudniające organizację efektywnego transportu 
publicznego 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 



 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

 

236
5 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

Realizacja zaprezentowanych działań jest możliwa przy aktywnej współpracy różnych 

podmiotów i efektywnym wykorzystaniu pojawiających się szans rozwojowych. Z drugiej strony 

należy mieć jednak świadomość, że wiele zadań może napotkać na różnego rodzaju bariery. Zarówno 

szanse jak i zagrożenia dla realizacji postulowanych działań zebrane zostały w powyższej tabeli.  

 

Rekomendacje dla polityk lokalnych 

Wykonane analizy i próby określenia kierunków rozwoju transportu publicznego w Metropolii 

Poznań skłaniają do przedstawienia następujących rekomendacji dla polityk lokalnych: 

1. Stosowanie bezwzględnego priorytetu dla transportu publicznego w planowaniu obsługi 

transportowej gęsto zaludnionych obszarów. 

2. Respektowanie zasady: w pierwszej kolejności – koncepcja obsługi obszaru transportem 

publicznym, a dopiero potem – inwestycje mieszkaniowe. 

3. Preferencje dla lokalizacji zabudowy na obszarach o dobrej dostępności komunikacyjnej 

i niskich czasach przejazdów (przede wszystkim wokół przystanków kolejowych). 

4. Rozszerzenie zakresu działań w ramach wspólnego (międzygminnego) planowania rozwoju 

sieci transportu publicznego i jego integracji z innymi środkami transportu. 

5. Przyjęcie standardów dotyczących dostępności transportu publicznego w gminie, które 

dotyczyć powinny kwestii takich jak: oddalenie przystanków od zabudowy, maksymalne czasy 

podróży do ośrodka gminnego, maksymalne czasy podróży do centrum Metropolii Poznań itd. 

6. Budowa gminnych punktów przesiadkowych integrujących możliwie jak najwięcej środków 

transportu publicznego i umożliwiających jednocześnie bezpieczne pozostawienie samochodu 

oraz roweru. 

7. Poprawa gminnej informacji o transporcie publicznym z aktualnymi rozkładami jazdy, 

„planerami podróży”, informacjami o taryfach i możliwych przesiadkach. 

8. Aktywna promocja transportu publicznego jako ekologicznego sposobu przemieszczania się. 

9. Kształtowanie sieci transportu publicznego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców oraz 

współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym w zakresie 

przygotowywanych koncepcji rozwojowych.   
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Mapa 36. 
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Mapa 37. 



 
 

 

 

239 

5.3. STAN I KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU 
5.3.4. Organizacja transportu publicznego 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

  

Mapa 38. 
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Mapa 39. 
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Mapa 40. 
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Tomasz Kossowski 

5.3.5. Infrastruktura rowerowa 

Wprowadzenie  

 Transport rowerowy należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach 

gałęzi transportu. Jego rozwój spowodowany jest przez popularyzację zdrowego trybu życia, niski 

koszt tego środka transportu oraz odporność na kongestię i inne niekorzystne zjawiska w szeroko 

rozumianym transporcie. Następuje zmiana postrzegania roweru jako środka transportu służącego 

rekreacji, na rzecz środka pozwalającego na codzienne dojazdy do pracy oraz innych regularnych 

celów podróży. Niestety, wzrost zainteresowania wykorzystaniem roweru w charakterze 

codziennego środka transportu, nie idzie w parze z równie szybkim rozwojem infrastruktury 

rowerowej. 

W kontekście lokalnym obszar Metropolii Poznań ma dobre i bardzo dobre warunki 

umożliwiające wykorzystanie roweru w charakterze codziennego środka transportu. Warunki 

terenowe można uznać za korzystne, gdyż obszar metropolii ma w znacznym stopniu przebieg 

równinny, z występującymi w jego północnych i południowych obszarach ciągami niewysokich 

wzgórz. Z klimatycznego punktu widzenia, okolice Poznania zaliczają się do regionów 

o  łagodniejszym w skali Polski klimacie i cieplejszych zimach. Pod względem warunków terenowych 

Metropolia Poznań nie odbiega od sytuacji w aglomeracji warszawskiej, wrocławskiej i łódzkiej, 

a w przypadku uwarunkowań klimatycznych jest bardzo zbliżona do aglomeracji wrocławskiej. Nie 

występują więc żadne dodatkowe uwarunkowania, które w szczególny sposób odróżniałyby sytuację 

aglomeracji poznańskiej od podobnych obszarów funkcjonalnych w Polsce. 

Obszar metropolii jest pod względem stopnia rozwoju infrastruktury rowerowej mocno 

zróżnicowany, ale nie odbiega od innych tego rodzaju obszarów funkcjonalnych w Polsce. Ruch 

rowerowy, podobnie jak w pozostałych polskich aglomeracjach, ma tendencję wzrostową. Strategia 

rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 podaje, że w latach 1988 – 2000 ruch ten 

zwiększył się czterokrotnie. Podobną skalę zjawiska można zaobserwować w latach 2000 – 2014. 

Według Planu Transportowego dla Poznania w latach 2014 – 2025, ruch rowerowy ma około 4% 

udział w przemieszczeniach na obszarze miasta, natomiast w obszarze metropolii poza Poznaniem 

udział ten wynosi 5,3%. 

 Dotychczasowe badania wskazują, że rower jest najlepszym środkiem transportu w podróżach 

do 5 – 7 km w obszarze zurbanizowanym. Należy jednak nadmienić, że jest również optymalnym 

środkiem transportu na dystansie do 10 km, a więc około 30 – 40 minut jazdy. Może więc realizować 

znaczną część dojazdów do pracy i miejsc nauki. Z badań zrealizowanych przez Centrum Badań 

Metropolitalnych wynika, że średnia odległość pokonywana przez rowerzystę w Poznaniu, to około 

7,5 km w pojedynczej podróży (Identyfikacja problemów funkcjonowania i wyzwań rozwoju ruchu 

rowerowego na terenie Metropolii Poznań, 2014). 

Proponowane w niniejszym opracowaniu działania kierunkowe najpełniej nawiązują do treści 

zawartych w Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. Sformułowane 
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w powyższej Strategii Osie i Programy zostały uznane za priorytetowe dla dalszego rozwoju 

aglomeracji poznańskiej. Uzasadnieniem proponowanych działań można odnaleźć w osi:  

Infrastruktura i Organizacja Transportu. Spośród czterech programów strategicznych przypisanych 

od tej osi, Program 2.4. zatytułowany Infrastruktura i Ruch Rowerowy w znacznym stopniu pokrywa 

się z postulowanymi kierunkami rozwoju infrastruktury rowerowej. 

Niniejsze opracowanie jest próbą ustalenia sposobu realizacji postulatów zawartych 

w programie strategii Metropolia Poznań 2020. Program 2.4. tej strategii, składa się z sześciu działań, 

które mogą zostać scharakteryzowane skrótowo w następujący sposób: 1) wypracowanie 

jednolitych standardów projektowania dróg rowerowych w celu zwiększenia ich spójności 

i czytelności; 2) stworzenie systemu Bike and Ride i sieci wypożyczalni rowerów; 3) stworzenie 

jednolitego systemu informacyjnego dróg i szlaków rowerowych w metropolii z uwzględnieniem 

narzędzi teleinformatycznych; 4) budowa spójnego i przyjaznego systemu dróg rowerowych, w tym 

również parkingów rowerowych i stosowanie rozwiązań niskobudżetowych; 5) promocja ruchu 

rowerowego w dojazdach do szkół i pracy; 6) utworzenie społecznego forum wymiany doświadczeń 

i dobrych praktyk w infrastrukturze rowerowej. W ramach tych działań, niniejsze opracowanie 

koncentruje się na działaniu czwartym. Tylko odpowiednia infrastruktura rowerowa może przyczynić 

się do wzrostu popularności tego środka transportu w obszarze Metropolii Poznań. Podjęcie tych 

działań umożliwi także realizację celów Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r., 

a konkretnie celu operacyjnego 1.1. Zwiększenie spójności sieci drogowej”. Dzięki temu możliwe 

będzie również rozwiązanie kilku kluczowych problemów występujących na obszarze Metropolii 

Poznań takich, jak: 

� ograniczenie kongestii na drogach, 

� zmniejszenie kosztów podróży, wyrażane zarówno w sposób finansowy oraz w sensie 

czasowym, 

� wzrost jakości życia mieszkańców Metropolii na skutek zanieczyszczeń komunikacyjnych, 

� zaspokojenie potrzeb mobilności osób zamieszkujących tereny zurbanizowane, 

� obniżenie stopnia uprzywilejowania ruchu samochodowego, w głównej mierze generującego 

zanieczyszczenia typu komunikacyjnego, w tym również ograniczenie stopnia hałasu. 

Celem tego opracowania była także diagnoza stanu dróg rowerowych na obszarze Metropolii 

Poznań. W ramach tych badań przeprowadzono inwentaryzację dróg rowerowych na obszarze 

metropolii, ich klasyfikację, rozmieszczenie przestrzenne oraz ich stan. 

 

Diagnoza stanu dróg rowerowych 

W badaniach wykorzystano materiały dotyczące sieci dróg rowerowych uzyskane z urzędów 

gminnych. Ponadto wykorzystano informacje w postaci ścieżek GPS otrzymanych z Sekcji 

Rowerzystów Miejskich (dla obszaru miasta Poznania), oraz warstwę dróg rowerowych z Google 

Maps oraz OpenStreetMap. Wiarygodność cyfrowych źródeł informacji sprawdzono w trakcie badań 

terenowych. Ewentualne korekty błędów map cyfrowych oraz ich uzupełnienia przeprowadzono 

wykorzystując zarejestrowane w czasie badań terenowych ścieżki GPS. 

Wykorzystano materiały kartograficzne oraz Bazę Danych Obiektów Topograficznych  (BDOT) 

dostarczaną przez WUGiK w Poznaniu. Ponadto wykorzystano wyniki badań terenowych 

przeprowadzanych w okresie maj – sierpień 2014 roku na obszarze aglomeracji poznańskiej. Celem 
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badań terenowych było: 1) kartowanie wybranych dróg rowerowych oraz kartowanie przebiegu 

proponowanych uzupełnień w sieci dróg rowerowych, 2) identyfikacja barier przestrzennych 

i infrastrukturalnych rozwoju sieci dróg rowerowych, 3) identyfikacja generatorów ruchu oraz 

punktów docelowych. Materiał zebrany podczas badań terenowych został następnie przetworzony 

do postaci plików o standardzie zgodnym z ESRI Shapefile i tym samym możliwym do połączenia 

z informacjami zawartymi w BDOT. 

Podstawowym problemem była integracja wielu niekompatybilnych źródeł informacji w jeden 

zbiór danych. Udało się tego dokonać przy wykorzystaniu programów ArcGIS oraz QGIS, w których 

wygenerowano jednolite warstwy w standardzie shapefile. 

 W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące źródła danych: 

� Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, 

� Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, 

� Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014 – 

2025, 

� studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin tworzących 

aglomeracje poznańską, 

� wybrane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Diagnoza stanu infrastruktury rowerowej w Metropolii Poznań jest utrudniona. Podstawowym 

problemem jest brak pełnej inwentaryzacji istniejących dróg rowerowych, dróg dla pieszych 

i rowerów oraz chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym. Konsekwencją jest brak 

poprawnych zasobów kartograficznych. W BDOT drogi dla rowerów są łączone z warstwą dróg 

i chodników przeznaczonych dla ruchu pieszego.  

Do uwarunkowań rozwoju ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej należą: 

� uwarunkowania przyrodnicze, w zasadzie mało istotne, ze względu na mało zróżnicowaną 

rzeźbę terenu oraz niską inwazyjność roweru w środowisko naturalne, 

� uwarunkowania planistyczne, związane głównie z planowaną w dokumentach planistycznych 

i studiach siecią dróg rowerowych, 

� uwarunkowania prawne, dotyczące głównie własności i władztwa gruntów, na których 

prowadzone są, bądź będą prowadzone drogi dla rowerów. Dotyczy to również 

odpowiedzialności zarządów dróg za budowę i utrzymanie sieci dróg rowerowych, 

� uwarunkowania techniczne, dotyczące norm budowlanych oraz innych wytycznych 

obejmujących standardy wykonania i oznakowania dróg dla rowerów. Zawierają również 

istniejące i potencjalne bariery techniczne dla rozwoju infrastruktury rowerowej, oraz 

� uwarunkowania ekonomiczne, które pokazują, że rower jest najtańszym w eksploatacji 

środkiem transportu. Koszt 1 km podróży na przeciętnym rowerze wynosi od 0,08 zł do 0,12 zł, 

wliczając w to koszty zakupu, eksploatacji bieżącej oraz napraw serwisowych, przy założeniu 

żywotności roweru do 40 000 km przebiegu. Ponadto, koszt infrastruktury rowerowej jest 

nieporównywalnie mniejszy od kosztów innej infrastruktury transportowej, przy bardzo 

wysokiej przepustowości tej infrastruktury. Przyjmuje się, że poruszający się rowerzysta 

zajmuje 1-2 m2 powierzchni, natomiast samochód w zależności od prędkości oraz w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, potrzebuje nawet do 100 m2 powierzchni. 

Sieć dróg rowerowych na terenie Metropolii Poznań jest zróżnicowana pod względem 

rozmieszczenia przestrzennego i gęstości. Niestety, w wyniku wieloletnich zaniedbań w dziedzinie 
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infrastruktury rowerowej, sieć ta nie dorównuje swoją gęstością oraz spójnością sieci dróg 

samochodowych. 

Na obszarze Metropolii Poznań występują następujące typy dróg rowerowych: 

a) drogi dla rowerów, jako wyodrębnione elementy infrastruktury, odseparowane od innych 

użytkowników ruchu (pieszych, samochodów), biegnące z reguły wzdłuż dróg dla 

samochodowych. Na obszarze metropolii jest ich stosunkowo niewiele; 

b) drogi dla pieszych i rowerów, na których ruch pieszy jest łączony z ruchem dla rowerów. 

Występują dwa rodzaje dróg dla pieszych i rowerów: z separacją ruchu pieszego i bez separacji 

ruchu pieszego; przy czym separacja ta odbywa się głównie poprzez oddzielenie linią ciągłą 

części dla pieszych i części dla rowerów bądź, wydzielenie części dla pieszych i dla rowerów 

poprzez zastosowanie różnych typów nawierzchni. Drogi tego typu dominują w strukturze sieci 

dróg dla rowerów; 

c) chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Występują w zasadzie tylko na obszarze miasta 

Poznania (np. w ul. Garbary). Rozwiązanie to bywa stosowane w miejscach, w których nie jest 

możliwe, ze względu na przepisy prawa, wyznaczenie drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych 

i rowerów.  

d) pasy dla rowerów i kontrapasy. Stosowane głównie na obszarze miasta Poznania, jako 

wydzielone z jezdni pasy ruchu przeznaczone dla rowerzystów. Umożliwiają one im jazdę w 

kierunku zgodnym z ruchem samochodów (np. w ul. Kazimierza Wielkiego), w kierunku 

niezgodnym (np. w ulicy Szamarzewskiego) lub w obydwu kierunkach (np. w ulicy Krakowskiej, 

Mostowej). Zastosowano także np. w drodze powiatowej w obszarze miejscowości Biedrusko; 

e) szlaki rowerowe, prowadzone z reguły po drogach publicznych, oraz duktach i drogach leśnych 

bądź polnych. Mają osobny system oznaczeń i nie mają osobnej, dedykowanej dla nich 

infrastruktury drogowej. Nie są przedmiotem analizy niniejszego opracowania. 

Na obszarze Metropolii Poznań nie występują dopuszczalne prawnie rozwiązania takie jak pasy 

dla autobusów i rowerów oraz śluzy rowerowe umożliwiające rowerzystom poruszanie się odrębnie 

w stosunku do ruchu samochodowego i dające im uprzywilejowanie w obrębie skrzyżowań. Wielość 

„typów” dróg rowerowych stanowi przeszkodę nawet w ustaleniu całkowitej długości sieci. 

 

Struktura przestrzenna sieci dróg dla rowerów w Metropolii Poznań 

Sieć dróg dla rowerów w obrębie Metropolii Poznań jest nierównomierna, a jej strukturę 

przestrzenną przedstawia mapa 41. Największa sieć znajduje się w mieście Poznaniu i ma obecnie 

długość 133 km. Nie tworzy ona spójnej sieci w obrębie miasta, choć jest kilka wyjątków, np. sieć 

infrastruktury rowerowej łączącej Piątkowo i Kampus UAM z centrum miasta i dalej przez Most św. 

Rocha z Kampusem Politechniki Poznańskiej oraz osiedlami mieszkaniowymi na Ratajach. 

Problemem jest brak infrastruktury rowerowej, bądź jej sporadyczne występowanie, w obszarach 

o dużej liczbie potencjalnych celów podróży. Choć utworzenie strefy „tempo 30” w obrębie części 

centrum miasta poprawiło bezpieczeństwo i warunki ruchu rowerowego, to te działania należy 

uznać za niewystarczające. Istotną bolączką jest brak infrastruktury na głównych ulicach 

prowadzących do centrum miasta: Głogowskiej, Dąbrowskiego, Królowej Jadwigi czy Wierzbięcice. 

Poza obszarem miasta Poznania sieć dróg dla rowerów jest słabiej rozwinięta. Rzadko kiedy 

przekracza ona gęstość ponad 40 km długości na 100 km2. Oprócz Poznania, wskaźnik ten jest 

przekraczany jeszcze w Luboniu, Puszczykowie oraz Szamotułach. Obszarami o stosunkowo gęstej 
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sieci dróg dla rowerów jest jeszcze miasto Śrem, Mosina oraz Buk i Tarnowo Podgórne. W obrębie 

Obornik występuje sieć dróg rowerowych wyprowadzających z miasta w kierunku Rogoźna, 

Obrzycka, Dąbrówki Leśnej i Szamotuł. 

Obszarami o bardzo słabo rozwiniętej sieci dróg dla rowerów, nie przekraczającej z reguły 

gęstości 5 km na 100 km2 są gminy Kórnik, Skoki, Kostrzyn, Pobiedziska czy Kleszczewo. Drogi dla 

rowerów nie występują praktycznie w gminach Dopiewo czy Komorniki. 

Rozmieszczenie infrastruktury rowerowej w obszarze poza miastem Poznań ma charakter 

niespójny. Wynika to przede wszystkim z faktu, że tylko w obszarze miasta Poznania jest zasadniczo 

jeden zarządca dróg. Należy jednak zwrócić uwagę, że część dróg rowerowych znajduje się w gestii 

spółdzielni mieszkaniowych czy też zarządców terenów zielonych. W pozostałym obszarze 

metropolii występuje z reguły trzech-czterech zarządców dróg: gminnych, powiatowych, 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Tworzą oni infrastrukturę rowerową w sposób nie do końca skoordynowany. 

W obszarze metropolitalnym, poza miastem Poznań, drogi rowerowe występują głównie jako 

stosunkowo krótkie odcinki przy drogach gminnych (np. Czerwonak, Swarzędz, Szamotuły, 

Oborniki). Stosunkowo długie są odcinki istniejące przy drogach wojewódzkich, np. przy drodze 

wojewódzkiej Poznań – Murowana Goślina – Łopuchowo – Skoki, czy przy drodze wojewódzkiej 

Oborniki – Szamotuły. Istnieje droga rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej Poznań – Szamotuły, 

choć również w niecałym jej przebiegu. W kontraście do tego są działania zarządców dróg 

powiatowych, przy których to drogi rowerowe występują bardzo rzadko, np. Biedrusko – 

Bolechowo, czy budowana droga rowerowa w gminie Szamotuły. Powyższe uwarunkowania 

sprawiają, że sieć dróg rowerowych w obrębie Metropolii Poznań jest niespójna. Ponadto, nawet 

obszary przylegające bezpośrednio do miasta Poznań, jak np. gminy Suchy Las, Tarnowo Podgórne, 

Swarzędz czy Luboń nie są dobrze z nim połączone systemem dróg rowerowych. 

Ostatnie modernizacje nie zawsze sprzyjają rozwojowi infrastruktury rowerowej. Zmarnowano 

szansę przedłużenia drogi dla rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej Murowana Goślina – Skoki, 

ograniczając się do odtworzenia drogi rowerowej w obrębie Skoków i wyznaczenia ciągu pieszo-

rowerowego w Łopuchowie. Odcinki pośrednie wciąż wymagają realizacji. 

 Z powodu braku danych, nie ma możliwości przedstawienia pełnego zestawienia zmian 

długości sieci dróg rowerowych w ujęciu dynamicznym dla całej Metropolii. Dostępne dane są tylko 

dla miasta Poznania i wskazują na powolny, lecz systematyczny wzrost długości sieci dróg 

rowerowych w latach 1992 – 2014 (por. tab. 39.). 

Możliwe jest jednak wyznaczenie aktualnej długości dróg rowerowych oraz ich gęstości 

w poszczególnych gminach na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz analizy materiałów 

źródłowych uzyskanych od gmin. Szacunkowe długości dróg rowerowych otrzymano w wyniku 

obliczenia długości ich śladów w programie ArcGIS. 

Tabela 40. prezentuje rozmieszczenie długości sieci dróg rowerowych w poszczególnych 

gminach. W zestawieniu ujęto zarówno drogi rowerowe przy drogach gminnych jak i drogi rowerowe 

przy drogach należących do innych zarządców dróg. Średnia gęstość dróg rowerowych na obszarze 

metropolii wynosi około 9,30 km na 100 km2, przy łącznej długości sieci ponad 287 km. Jak już 

wspomniano wcześniej, sieć tylko w niektórych gminach osiąga wskaźniki gęstości zbliżone do 

poznańskich, a więc ponad 40 km na 100 km2. Tylko siedem gmin ma średnią gęstość sieci wyższą 

od średniej metropolitalnej. 
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Tab. 39. Długość sieci dróg rowerowych w Poznaniu w wybranych latach 

Rok 
Długość dróg 
rowerowych 

w km 

1992 5,0 

1999 25,4 

2000 31,3 

2001 36,5 

2002 36,5 

2003 45,5 

2004 47,0 

2005 55,0 

2006 57,0 

2007 70,0 

2008 75,0 

2009 88,0 

2010 94,0 

2011 105,0 

2012 120,7 

2013 128,7 

2014 133,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Sekcji Rowerzystów Miejskich i Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 

 

Tab. 40. Długość i gęstość sieci dróg rowerowych w gminach Metropolii Poznań (2014 r.) 

Gmina 

Długość sieci dróg 

rowerowych  

w km 

Gęstość sieci dróg 

rowerowych  

w km na 100 km2 

Buk 9,59 10,62 

Czerwonak 7,74 9,41 

Dopiewo 1,00 0,92 

Kleszczewo 1,93 2,58 

Komorniki 2,49 3,74 

Kostrzyn  1,74 1,13 

Kórnik 0,94 0,50 

Luboń 5,43 40,22 

Mosina 10,31 6,03 

Murowana Goślina 8,93 5,19 

Oborniki 19,54 5,74 

Pobiedziska 3,00 1,58 

Poznań 129,40 49,41 

Puszczykowo 7,10 43,32 

Rokietnica 2,37 2,99 

Skoki 2,26 1,14 

Stęszew 3,00 1,71 

Suchy Las 7,10 6,09 

Swarzędz 10,27 10,07 

Szamotuły 31,94 18,24 

Śrem 10,00 4,86 
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Gmina 

Długość sieci dróg 

rowerowych  

w km 

Gęstość sieci dróg 

rowerowych  

w km na 100 km2 

Tarnowo Podgórne 7,00 6,90 

Metropolia 283,08 9,16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gminnych oraz pomiarów. 

 

 Pod względem długości sieci, aż 46% przypada na miasto Poznań. Sieć dłuższą niż 10 km mają 

jeszcze gminy Szamotuły, Oborniki, Mosina, Swarzędz i Śrem, a blisko tej wartości jest jeszcze gmina 

Buk. W znacznym stopniu są to jednak gminy posiadające rozległe części wiejskie, a zatem nie 

osiągają one wysokiej gęstości dróg rowerowych na swoim obszarze, za wyjątkiem Buku i Swarzędza. 

W obszarze Metropolii Poznań nie wypracowano wspólnego standardu realizacji infrastruktury 

rowerowej. Na ogół stosuje się nawierzchnię z kostki, zamiast zalecanej nawierzchni asfaltowej. 

Nawierzchnia z kostki jest bardzo podatna na odkształcenia i nie utrzymywana odpowiednio może 

zostać opanowana przez roślinność. Dodatkowo poruszanie się po nawierzchni z kostki powoduje 

dyskomfort dla rowerzysty, gdyż drgania kół przenoszone są na ręce i nadgarstki. 

Zbyt często stosuje się, jako rozwiązanie podstawowe, łączenie dróg rowerowych z ciągami 

pieszymi. Nawet w przypadku zastosowania drogi dla pieszych i rowerów z ruchem separowanym, 

bezpieczeństwo tego rozwiązania jest znacznie mniejsze, niż w przypadku wydzielonej drogi 

rowerowej. Wynika to z faktu, że separacja ruchu jest w praktyce nie przestrzegana przez 

pieszych, a także jest konsekwencją wydzielania części dla rowerów z istniejących wiele lat 

chodników dla pieszych (np. Aleje Solidarności w Poznaniu). 

Występują również pewne utrudnienia w ruchu rowerowym, polegające na celowym nie 

wyznaczaniu przejazdów rowerowych w miejscach przecinania się dróg dla samochodów z drogami 

dla rowerów bądź z drogami dla pieszych i rowerów. W Poznaniu stosuje się mylące oznaczenie 

oznakowania poziomego, w którym przejście dla pieszych jest wyznaczone w rysunku przejazdu dla 

rowerów. Powoduje to nieporozumienia pomiędzy kierowcami samochodów, a użytkownikami 

rowerów. Fakt ten był wielokrotnie podnoszony przez organizacje rowerowe: Sekcję Rowerzystów 

Miejskich oraz Poznańską Masę Krytyczną. 

Niebezpieczne jest również obustronne grodzenie dróg dla rowerów barierkami, jak np. na 

odcinku most Biedrusko-Promnice. Stosowanie takiego rozwiązania wymuszają: (1) Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach 

umieszczania ich na drogach, Dz. U. z 2003 roku nr 220, poz. 2181 ze zm. oraz (2) Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 roku nr 43, poz.430, ze 

zm. Wbrew intencjom tych rozporządzeń, rozwiązanie to nie jest bezpieczne, gdyż realnie zmniejsza 

szerokość drogi dla rowerów. Ponadto, rodzi ryzyko zaczepienia kierownicą przez rowerzystę o taka 

barierę i spowodowanie niebezpiecznego upadku przez kierownicę. W wielu miejscach brakuje 

zjazdów z dróg dla rowerów na jezdnię, jak np. przy drodze wojewódzkiej Czerwonak – Owińska, 

bądź ten zjazd jest utrudniony poprzez inne elementy infrastruktury drogowej (wiadukt Narutowicza 

w Poznaniu). Spotykanym rozwiązaniem jest również grodzenie dróg rowerowych barierkami na ich 

końcach (Owińska). 
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Niekorzystne rozwiązania dla rowerzystów występują również w obrębie skrzyżowań. Drogi dla 

rowerów często kończą się przed skrzyżowaniami. Inne rozwiązania, to prowadzenie dróg dla 

rowerów w często niewygodny dla użytkowników sposób (Rondo Starołęka w Poznaniu), które 

oznaczają pokonywanie skrzyżowań poprzez nadmierną liczbę przejazdów z sygnalizacją świetlną. 

Osobnym problemem jest zmiana pierwszeństwa przysługującego rowerzystom na przejazdach dla 

rowerów poprzez stawianie znaków ustąp pierwszeństwa przejazdu (ul. Lechicka w Poznaniu), 

powodujące również dezorientację u kierowców (ul. Garbary w Poznaniu, przejazd dla rowerów 

w ciągu ul. Wszystkich Świętych). 

Dodatkowymi barierami w ruchu dla rowerów są zbyt wąskie wiadukty nad drogami 

ekspresowymi i autostradami, nie przewidujące miejsca dla rowerzystów. Osobnym obszarem 

problemowym jest obręb dworca Poznań Główny i brak możliwości dotarcia w bezpieczny sposób 

do kas biletowych i na perony. 

W zakresie infrastruktury towarzyszącej obserwuje się w ostatnich latach poprawę. 

Przybywa zarówno parkingów rowerowych jak i stojaków rowerowych. Niestety, nie zawsze jakość 

tej infrastruktury jest zadowalająca. Wciąż stosuje się niewłaściwe stojaki dla rowerów, 

umożliwiające przypięcie tylko koła roweru, zamiast całej ramy o co walczą od lat organizacje 

rowerzystów. Nawet podczas przeprowadzanych ostatnio modernizacji zaprzepaszcza się szanse na 

podniesienie jakości infrastruktury towarzyszącej i montuje niewygodne stojaki rowerowe (stacja 

kolejowa w Czerwonaku, rynek w Kórniku). 

W wyniku przeprowadzonych badań i prac studyjnych można wyznaczyć silne i słabe strony 

infrastruktury rowerowej na obszarze aglomeracji poznańskiej. Niewątpliwie silną stroną tego 

zjawiska jest fakt, że sieć dróg rowerowych nieustannie się wydłuża. W ostatnich latach powstało 

wiele odcinków dróg rowerowych w Poznaniu, oraz gminach ościennych. Drogi te powstają 

w ramach przebudowy dróg, z reguły gminnych, a nieco rzadziej wojewódzkich. Bardzo mało jest 

infrastruktury rowerowej przy drogach powiatowych. 

Za pozytywne należy uznać oddziaływanie organizacji rowerowych, zwłaszcza na terenie 

Poznania, które niejako wymuszają uwzględnianie postulatów rowerzystów w procesie planowania 

i realizacji sieci dróg rowerowych. Stały wzrost liczby osób wybierających rower jako nie tylko 

i wyłącznie rekreacyjny środek transportu takie działania intensyfikuje i będzie na nie wywierać 

wpływ w najbliższej przyszłości. Dowodem są liczne propozycje realizacji określonych dróg 

rowerowych (np. w ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu) zgłaszane do projektów budżetu 

obywatelskiego i ubiegających się o realizację z tychże środków. Wyniki prowadzonych w 2014 roku 

badań wśród rowerzystów pokazują, że udział ruchu rekreacyjnego wynosi tylko 11%. 

Słabą stroną infrastruktury rowerowej jest przede wszystkim brak jej spójności oraz często 

niska jakość wykonania i nie do końca przemyślany sposób realizacji przebiegu dróg rowerowych. 

Utrwaliło się postrzeganie roweru jako marginalnego środka transportu, służącego tylko i wyłącznie 

rekreacji. Wciąż funkcjonuje pogląd, że rower jest środkiem transportu o znaczeniu socjalnym i jego 

wykorzystywanie wynika przede wszystkim z niskiego poziomu dochodowego jego użytkowników. 

Tezie tej przeczą nawet pobieżne obserwacje klasy cenowej eksploatowanych rowerów, jak 

i kosztów samej odzieży rowerowej (często przekraczające łącznie koszt tanich, używanych 

wieloletnich samochodów). Nieprawdziwość takiego poglądu potwierdzają także badania wśród 

rowerzystów przeprowadzone przez Centrum Badań Metropolitalnych w 2014 roku. Tylko 9% 
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rowerzystów korzysta z tego środka transportu, ponieważ nie ma innej alternatywy. Dla pozostałej 

części jest to więc w pełni świadomy wybór. 

 

Tab. 41. Drogi rowerowe – analiza SWOT 

Silne strony Słabe strony 

� względnie spójna i rozwinięta sieć na obszarze mia-

sta Poznania, 

� dość dobrze rozwinięte sieci w obszarach miast 

Śrem, Szamotuły, Buk, Luboń i Puszczykowo, 

� niekompletne ciągi dróg rowerowych przy drogach 

wojewódzkich: Poznań – Skoki, Poznań – Szamo-

tuły, Szamotuły – Oborniki, które mogą być szybko 

uzupełnione, 

� możliwość niskonakładowego przyłączenia Su-

chego Lasu, Tarnowa Podgórnego oraz Lubonia do 

sieci poznańskiej, 

� działania organizacji rowerowych i presja środowi-

ska rowerowego na podnoszenie jakości dróg dla 

rowerów i tworzenia przyjaznej infrastruktury 

� brak spójności sieci w obszarze metropolii Poznań, 

� brak jednolitych standardów realizacji dróg rowero-

wych, 

� liczne bariery infrastrukturalne dla ruchu rowerów, 

� niska jakość infrastruktury towarzyszącej, 

� brak infrastruktury rowerowej i dróg rowerowych 

(za wyjątkiem szlaków) w obszarach peryferyjnych 

metropolii, 

� niska jakość realizowanych dróg rowerowych oraz 

ich przypadkowy przebieg, 

� brak jednolitego planowania i koordynacji sieci dróg 

rowerowych na obszarze metropolii, 

� bardzo zróżnicowane podejście do zagadnienia 

dróg rowerowych w dokumentach gminnych i dzia-

łaniach władz gmin, 

� niski udział rowerzystów jeżdżących 

w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Również błędnie przypisuje się transportowi rowerowemu znaczenie tylko i wyłącznie 

sezonowe. W ostatnich latach rośnie liczba rowerzystów poruszających się w ten sposób również 

w warunkach zimowych. Postrzeganie roweru jako środka transportu o charakterze sezonowym 

prowadzi do zaniechania zimowego utrzymania dróg dla rowerów (o ile nie są one elementem 

ciągów pieszych) czy wręcz wykorzystywania ich jako składowiska śniegu. Według wyników badań 

przeprowadzonych w CBM, 44% rowerzystów jeździ bez względu na pogodę. Lekceważący stosunek 

do transportu rowerowego jest widoczny w wielu budżetach gminnych, gdzie nakłady na ich budowę 

nigdy nie są planowane na poziomie większym niż kilka mln złotych, a z reguły nie przekraczają 

kilkuset tysięcy złotych. Również niewiele miejsca poświęca się zagadnieniom transportu 

rowerowego w dokumentach strategicznych oraz w studiach uwarunkowań i kierunków 

przestrzennego zagospodarowania gmin. Niektóre z nich, mają sformułowaną w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego budowę gęstych sieci dróg 

rowerowych. Należą do nich na przykład gminy: Dopiewo, Luboń i Murowana Goślina, Szamotuły 

oraz Poznań. Realizacja tych sieci pozwoliłaby na podniesienie gęstości dróg rowerowych do 

poziomu powyżej 20 km na 100 km2. Część gmin ma w dokumentach zawarte w studiach jedynie 

ogólne uwagi dotyczące możliwej budowy dróg rowerowych. Praktyką jest wskazywanie zarządców 

dróg powiatowych i wojewódzkich jako jednostek zobligowanych do budowy dróg rowerowych. 

Osobnym problemem jest brak spójności terminologicznej w dokumentach gminnych. 

Większość z nich postuluje budowę tak zwanych ścieżek rowerowych na swoich obszarach. Często 

w ten sposób rozumiany jest każdy ciąg pieszo-rowerowy, czy rowerowy. Brak odniesienia do 

zapisów prawnych i zwyczajowych (droga rowerowa, droga dla pieszych i rowerów, szlak rowerowy) 
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utrudnia ustalenie, czy są to drogi rowerowe o charakterze użytkowym, czy szlaki rowerowe 

o charakterze rekreacyjnym. Dokumenty planistyczne i studia gmin nie uwzględniają również 

problemów i zagrożeń ruchu rowerowego. Tylko nieliczne gminy posiadają dokumenty, które można 

nazwać strategią rozwoju ruchu rowerowego. Strategię taką posiada Poznań (obowiązująca w latach 

2007 – 2015, a więc już dezaktualizująca się), oraz Suchy Las (opracowana w 1997 roku). 

Głównym problemem i wyzwaniem jest przede wszystkim zmiana podejścia do transportu 

rowerowego i infrastruktury rowerowej. Rower powinien stać się pełnoprawnym środkiem 

transportu, a jego infrastruktura powinna być stale rozwijana i tworzona na wysokim poziomie. 

Wymaga to zmian przede wszystkim w podejściu planistycznym i projektowym. Należy odejść od 

popularnego obecnie, łączenia infrastruktury rowerowej z infrastrukturą dla pieszych, na rzecz 

łączenia infrastruktury rowerowej z infrastrukturą drogową – pasami dla rowerów lub tworzenia 

niezależnej sieci dróg rowerowych. Należy ujednolicić standardy dotyczące projektowania 

i wykonawstwa dróg dla rowerów. Osobnym problemem jest eliminacja tzw. wąskich gardeł oraz 

pokonywanie barier. Należą do nich przede wszystkim wiadukty i estakady, na których nie ma często 

fizycznie miejsca, aby przeprowadzić przez nie drogi dla rowerów. Barierami często są inne elementy 

infrastruktury transportowej, takie jak: autostrady, drogi ekspresowe czy linie kolejowe. 

Problematyczny jest również sposób pokonywania rozbudowanych układów drogowych 

i skrzyżowań. 

Rozwiązanie powyższych problemów jak i eliminacja słabych stron jest możliwa w sposób 

zintegrowany czy metropolitalny. Należy dążyć do zwiększenia spójności sieci dróg rowerowych 

w analizowanym obszarze oraz podnieść stopień jej zrównoważenia. Obecnie na obszarze 

aglomeracji poznańskiej są gminy, w których gęstość sieci dróg rowerowych jest stosunkowo wysoka 

(Poznań, Murowana Goślina, Swarzędz), jak i takie gdzie tych dróg jest stosunkowo mało 

(Pobiedziska, Kostrzyn, Rokietnica, Dopiewo). W podejściu metropolitalnym możliwe będzie 

ustalenie sieci dróg lokalnych, gminnych, oraz międzygminnych. Te ostatnie mogą obejmować 

swoim zasięgiem cały obszar metropolii. Planowanie sieci dróg powinno być koordynowane na 

granicach jednostek administracyjnych. Takie podejście wydaje się być szczególnie uzasadnione np. 

w strefie podmiejskiej Poznania, gdzie istnieje problem „wejścia” do miasta. 

Infrastruktura rowerowa i jej rozwój może zostać odniesiony do trzech z dziesięciu zasad 

rozwoju metropolii. Pierwszą z nich jest zasada koordynacji, która nakłada na samorządy oraz inne 

podmioty konieczność współpracy przy realizacji sieci dróg rowerowych w celu zwiększenia jej 

spójności. Jako druga może mieć zastosowana zasada solidarności, polegająca na wspólnym 

uczestnictwie w działaniach integracyjnych. Oznacza to nie tylko wspólne ponoszenie kosztów na 

sieć dróg rowerowych, ale również wspólne korzyści płynące ze zintegrowania infrastruktury. Trzecia 

zasada, do której można się w tym miejscu odwołać, to elastyczność. Pozwala ona na adaptację 

rozwiązań metropolitalnych do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz 

procesów wewnątrz metropolii, takich jak urbanizacja. Podążając za wzrostem popularności roweru 

jako środka transportu, zasada elastyczności wymusza niejako dostosowanie infrastruktury 

transportowej do wymagań tego rodzaju ruchu. 

 

 



 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

 

252
5 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

Kierunki rozwoju transportu rowerowego 

Działania kierunkowe rozwoju infrastruktury rowerowej nawiązują do celów, 

wyartykułowanych w Programie 2.4. Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 

2020 oraz są ich częściowym rozwinięciem. Podstawowymi wyzwaniami w realizacji dróg 

rowerowych są: 

1. utworzenie spójnego systemu dróg rowerowych w obrębie Metropolii Poznań, 

2. koordynacja działań prowadzonych na różnych szczeblach: gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim, metropolitalnym oraz przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 

3. wyznaczenie jednolitego standardu realizacji dróg rowerowych, 

4. usunięcie istniejących barier w ruchu rowerowym. 

W te wyzwania wpisują się cele szczegółowe, które powinny być zrealizowane do roku 2030: 

1. poprawa istniejącego stanu infrastruktury rowerowej i dostosowanie do standardów, 

2. budowa spójnej, metropolitalnej sieci dróg rowerowych, łączących miasta i gminy z Poznaniem 

oraz pomiędzy sobą, 

3. rozbudowa systemu bike and ride oraz sieci roweru miejskiego, 

4. zwiększenie dostępności rowerem wszystkich potencjalnych źródeł i celów podróży, 

5. zwiększenie udziału podróży rowerem na obszarze metropolii do 10% w perspektywie 2020 

roku, a do 15% w perspektywie 2030 roku jest zgodne z wytycznymi zawartymi w Strategii 

rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, 

6. przystosowanie transportu publicznego, w tym Kolei Metropolitalnej w szczególności, do 

przewozu rowerów, 

7. promowanie i popularyzacja roweru jako codziennego środka transportu, 

8. wzrost sprawności ruchowej mieszkańców metropolii oraz poprawa stanu ich zdrowia, a także 

rozwój rowerowego ruchu turystycznego na obszarze metropolii. 

Podjęcie wyżej wymienionych wyzwań w znaczącym stopniu pozwoli na zwiększenie stopnia 

bezpieczeństwa ruchu rowerowego na obszarze metropolii, na skutek działań zmierzających do jego 

separacji od ruchu pieszego i eliminacji zagrożeń ze strony ruchu samochodowego. Przyczyni się 

również do wzrostu popularności transportu publicznego poprzez stworzenie systemu węzłów 

przesiadkowych kolej/autobus – rower. Zwiększona zostanie również koordynacja działań różnych 

gmin i zarządców dróg na poszczególnych szczeblach podziału administracyjnego. 

Realizacja celów szczegółowych pozwoli na budowę spójnego, wygodnego systemu dróg 

rowerowych na obszarze Metropolii Poznań, który pozwoli na wygodne i bezpieczne 

przemieszczanie się w ramach mobilności codziennej i turystyki weekendowej. System ten będzie 

umożliwiał dostępność do wszystkich potencjalnych źródeł i celów podróży w obrębie metropolii. 

Za priorytetowe uważa się cele szczegółowe 1. oraz 2. Cel pierwszy obejmuje budowę sieci 

dróg rowerowych na trzech poziomach: lokalnym, gminnym i międzygminnym. Proponowana sieć 

na poziomie gminnym i międzygminnym została zawarta na mapie kierunkowej rozwoju sieci dróg 

rowerowych (mapa 42.).  

Ze względu na skalę opracowania, na mapie nie umieszczono sieci dróg lokalnych. Mogą być 

one planowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb. Drogi na poziomie lokalnym powinny 

łączyć generatory i cele ruchu takie jak osiedla mieszkaniowe, szkoły, urzędy, większe sklepy, ośrodki 

kulturalne i sportowe oraz stacje kolejowe z węzłami bike and ride. Może stanowić również sieć 
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łącznikową pomiędzy drogami rowerowymi o większym zasięgu. Gminy zachowują swobodę 

w planowaniu i realizacji sieci lokalnych dróg rowerowych. Gminy i lokalni zarządcy infrastruktury 

powinni wykorzystywać również inne możliwości tworzenia przyjaznej rowerzystom infrastruktury. 

Należy tutaj przede wszystkim wymienić tworzenie stref uspokojonego ruchu (tempo 30 i mniejsze). 

Ze względu na metropolitalną skalę opracowania, nie jest możliwe wskazanie miejsc tworzenia 

takich stref. Ich wyznaczanie pozostawia się w gestii podmiotów wchodzących w skład Metropolii 

przy uwzględnieniu warunków lokalnych. 

Sieć gminna ma umożliwiać nieodległe przemieszczenia pomiędzy siedzibą gminy, 

a miejscowościami na jej terytorium, o zasięgu 5 – 7 km. Powinna też umożliwiać dojazd do stacji 

kolejowych z miejscowości bardziej odległych na terenie gminy. 

Sieć międzygminna powstanie w wyniku połączenia przygranicznych odcinków sieci gminnych. 

Jej celem jest utworzenie spójnego systemu szkieletowego, pozwalającego na przemieszczenia 

wewnątrz całego obszaru metropolitalnego, oraz ukierunkowanego na Poznań. Drogi te powinny 

charakteryzować się podwyższonym standardem co do jakości nawierzchni, szerokości (min. 3,5 – 4 

m) oraz ograniczonej kolizyjności. Sieć szkieletowa ma umożliwiać wygodne podróżowanie rowerem 

na dystansach 15 – 20 km, czyli około 1 godziny podróży. Zasadniczo powinny to być drogi dla 

rowerów, a łączenie ich z ruchem pieszym powinno mieć charakter wyjątkowy. Zaleca się budowę 

w standardzie jezdni dla rowerów. Sieć szkieletowa jest dołączana do sieci dróg 

międzydzielnicowych w Poznaniu. 

Sieć wewnątrzgminna powinna składać się z dróg rowerowych lub dróg dla pieszych i rowerów 

z ruchem separowanym. Zaleca się wykonywanie nawierzchni asfaltowych, a na częściach z ruchem 

pieszym separowanym stosowanie wyróżników w postaci koloru nawierzchni lub barier fizycznych 

w postaci wyniesienia części drogi bądź odgrodzenia np. krawężnikiem. Nie należy dokonywać 

rozdziału za pomocą barierek części rowerowej i pieszej. 

Sieć lokalna może składać się z dróg dla rowerów, dróg dla rowerów i pieszych z ruchem 

rozdzielonym oraz dróg dla rowerów i pieszych bez wydzielenia części pieszej, przy czym drogi dla 

rowerów powinny być traktowane jako rozwiązanie docelowe, a drogi z łączonym ruchem pieszym 

bez separacji i chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym jako rozwiązanie przewidziane tylko 

w sytuacjach wyjątkowych. Dopuszcza się we wszystkich elementach sieci stosowanie, tam gdzie 

jest to potrzebne, pasów dla rowerów, kontrapasów oraz śluz rowerowych. W strefach 

uspokojonego ruchu zaleca się prowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych 

z dopuszczeniem kontraruchu na drogach jednokierunkowych. 

Uzasadnieniem dla tworzenia sieci międzygminnej jest także możliwość wykorzystania jej do 

turystyki weekendowej oraz konieczność uwzględnienia większej liczby podróży rowerem 

w obszarze bezpośrednio przylegającym do miasta Poznania („wjazdy” do miasta). Sieć ta może 

zostać połączona z drogami rowerowymi na terenie przylegającym do obszaru niniejszego 

opracowania. 

Osobnym elementem sieci metropolii jest Wartostrada pieszo-rowerowa. Ten projektowany 

ciąg pieszo-rowerowym biegnie w dolinie Warty na obszarze funkcjonalnym miasta Poznania. 

Koncepcja Wartostrady zakłada budowę dróg pieszo-rowerowych na wałach przeciwpowodziowych 

i obszarach zalewowych po obu stronach rzeki Warty. 

Celem budowy Wartostrady jest utworzenie podstawowej osi w komunikacji północ – południe 

na obszarze metropolii, o niskim stopniu kolizyjności bądź bezkolizyjna w stosunku do innych 
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elementów infrastruktury transportowej. Przewiduje się powiązania Wartostrady z istniejącą siecią 

dróg rowerowych Poznania poprzez połączenia w układzie poprzecznym. W pierwszym etapie 

przewiduje się realizację projektu na obszarze Poznania, pomiędzy mostem Lecha na północy, 

a mostem Przemysła na południu. 

Realizacja projektu Wartostrady jest działaniem wspierającym rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej oraz wspieranie działań zwiększających multimodalność mobilności miejskiej. 

Możliwe i zasadne jest więc przedłużenie Wartostrady w kierunku północnym i południowym wzdłuż 

zachodniego brzegu rzeki Warty. W kierunku północnym przedłużenie powinno być na odcinku od 

mostu Lecha do kładki pieszo-rowerowej w Owińskach. Realizacja tej kładki jest elementem 

działania komplementarnego do Wartostrady. W dalszej kolejności możliwe jest dalsze przedłużenie 

do mostu w Biedrusku. W kierunku południowym rozważyć należy przedłużenie Wartostrady 

również wzdłuż lewego brzegu Warty do Lubonia, a następnie do Puszczykowa i docelowo do mostu 

w Rogalinku. 

Realizacja projektu Wartostrady poza obszar Poznania może podlegać pewnym ograniczeniom 

i barierom. Poza odcinkiem wewnątrz miasta Poznania, Wartostrada będzie mieć głównie znaczenie 

rekreacyjne. Wynika to ze znacznego oddalenia doliny Warty od celów i źródeł codziennych podróży. 

Przedłużenie w kierunku północnym będzie wymagało rozwiązania problemu przejścia przez teren 

podmokły na północ od mostu Lecha i w rejonie ujścia Różanego Potoku do rzeki Warty. 

Przedłużenie drogi rowerowej w kierunku Lubonia będzie musiało uwzględniać obejście obszaru 

ochronnego ujęcia wody na Dębinie, a następnie rozwiązanie przejścia przez tereny podmokłe 

pomiędzy Luboniem a Puszczykowem. Przebieg Wartostrady w kierunku północnym i południowym 

wyznaczany będzie zatem przez występowanie barier o charakterze przyrodniczym i obszarów 

chronionych, oraz ograniczeń wynikających z bardziej rekreacyjnego charakteru trasy. Ponadto, 

realizacja Wartostrady po terenach zalewowych może utrudniać, bądź uniemożliwiać korzystanie 

z drogi rowerowej w okresie wysokich stanów wody. 

Wsparcie projektowi Wartostrady udzieliły organizacje rowerowe (m.in. Sekcja Rowerzystów 

Miejskich, Stowarzyszenie Mobilny Poznań). Proponowane w niniejszych Kierunkach elementy sieci 

dróg rowerowych zostały zaprezentowane w tabeli 42., a ich rozmieszczenie przestrzenne pokazuje 

mapa 42. 

 

Tab. 42. Wybrane elementy sieci dróg rowerowych w Metropolii Poznań 

Sieć dróg rowerowych 
Długość sieci  

w km 

Drogi rowerowe istniejące 287,50 

Drogi w Studiach gmin 729,25 

Drogi uzupełniające według Kierunków 596,66 

Układ szkieletowy (drogi międzygminne) 
i drogi międzydzielnicowe w Poznaniu 

571,81 

Wartostrada 47,37 

Źródło: Opracowanie własne. Bez szlaków rowerowych. 

 

 W dokumentach planistycznych gmin przewiduje się łącznie około 730 km dróg rowerowych 

łącznie. Wraz z drogami uzupełniającymi wg Kierunków, sieć dróg rowerowych powinna wynosić 

około 1330 km. Dodatkowo powinno zostać zbudowanych około 48 km Wartostrady. 
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W rzeczywistości sieć powinna być wydłużona o odcinki lokalne, a ponadto istniejąca obecnie sieć 

nie pokrywa się w całości z planami zawartymi w studiach gminnych. W perspektywie roku 2030, 

łączna długość dróg dla rowerów powinna przekroczyć 1600 km. 

Rekomenduje się do realizacji w perspektywie 2020 następujące elementy układu 

metropolitalnego dróg rowerowych: 

� droga rowerowa nr 0: Wartostrada na odcinku Poznań Most Przemysła-Poznań Most Lecha, 

z ewentualnymi przedłużeniami w kierunku Puszczykowa i Biedruska, 

� droga rowerowa nr 1: Poznań – Suchy Las – Chludowo – Wargowo – Oborniki, 

� droga rowerowa nr 2: Poznań – Czerwonak – Owińska – Bolechowo – Murowana Goślina – 

Łopuchowo – Skoki, z odgałęzieniem nr 21 do Długiej Gośliny, 

� droga rowerowa nr 3: Poznań – Pobiedziska wzdłuż dawnej drogi krajowej nr 5, 

� droga rowerowa nr 4: Poznań – Swarzędz – Kostrzyn wzdłuż drogi krajowej nr 92, 

� droga rowerowa nr 5: Poznań – Tulce – Gowarzewo – Kleszczewo, 

� droga rowerowa nr 6: Poznań – Borówiec – Kórnik – Śrem – granica metropolii, 

� droga rowerowa nr 7: Poznań – Luboń – Puszczykowo – Mosina – Drużyna Poznańska, 

� droga rowerowa nr 8: Poznań – Luboń – Komorniki – Szreniawa – Stęszew, wzdłuż obecnej 

drogi krajowej nr 5, 

� droga rowerowa nr 9: Poznań Ławica – Skórzewo – Dąbrówka – Dopiewo, 

� droga rowerowa nr 10: Poznań – Wysogotowo – Niepruszewo – Buk, 

� droga rowerowa nr 11: Poznań – Baranowo – Swadzim – Tarnowo Podgórne – Jankowice, 

� droga rowerowa nr 12: Baranowo – Chyby – Pamiątkowo – Szamotuły. 

Do roku 2020 należy zrealizować kładkę pieszo-rowerową w Owińskach na rzece Warcie oraz 

wybudować drogę rowerową nr 211 na odcinku Owińska (skrzyżowanie z ddr nr 2) – Owińska kładka. 

W perspektywie 2025 roku należy stworzyć międzydzielnicowy układ dróg rowerowych zapisany 

w obowiązującym Studium dla miasta Poznania wraz z jego uzupełnieniem o odcinek obsługujący 

Łazarz, Wolne Tory i Rataje (według mapy 42.), oraz odcinek północnej obwodnicy centrum. 

Międzydzielnicowy układ dróg rowerowych w Poznaniu jest składnikiem metropolitalnej sieci dróg 

rowerowych, łączącym w spójną całość sieć szkieletową i może być realizowany jako inwestycja 

w ramach ZIT. 

W okresie do 2030 należy zaplanować realizację uzupełniających odcinków metropolitalnego 

systemu dróg rowerowych: 

� droga rowerowa nr 13: Poznań – Kiekrz – Rokietnica – Mrowino, 

� droga rowerowa nr 22: Murowana Goślina – Oborniki – Szamotuły, 

� droga rowerowa nr 23: Poznań Radojewo – Biedrusko, 

� droga rowerowa nr 24: Gowarzewo – Swarzędz – Kobylnica, 

� droga rowerowa nr 25: Poznań Starołęka – Głuszyna – Daszewice – Kamionki – Borówiec, 

� droga rowerowa nr 26: Mosina – Rogalinek – Rogalin – Kórnik, 

� droga rowerowa nr 27: Buk – Stęszew – Dymaczewo – Mosina, 

� droga rowerowa nr 28: Poznań Plewiska – Głuchowo, 

� droga rowerowa nr 29: Palędzie – Głuchowo – Komorniki, 

� droga rowerowa nr 30: Złotkowo-Sobota-Rokietnica (łącznik ddr nr 1 i 12). 
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W celu zwiększenia spójności sieci dróg rowerowych, postuluje się realizację do roku 2030 

kładki pieszo-rowerowej na rzece Warcie w miejscowości Kątnik – Czapury i realizację drogi 

rowerowej nr 252 na odcinku Poznań Starołęka – Czapury – Czapury kładka. 

Do roku 2030 powinny zostać zbudowane wszystkie odcinki dróg rowerowych zapisane 

w SUiKZP gmin oraz proponowane odcinki do uzupełnienia. 

W ramach celu 2., wyznacza się lokalizacje infrastruktury parkingów bike and ride, oraz innej 

infrastruktury towarzyszącej. Do roku 2020 powinno utrzymać się bądź zbudować następujące 

parkingi bike and ride: 

1. przy stacjach kolejowych: Poznań Główny, Poznań Garbary, Poznań Wschód, Swarzędz, 

Paczkowo, Kostrzyn, Czerwonak, Owińska, Bolechowo, Murowana Goślina, Murowana Goślina 

Zielone Wzgórza, Łopuchowo, Sława Wlkp., Skoki, Poznań Podolany, Poznań Strzeszyn, Suchy 

Las (w przypadku realizacji), Golęczewo, Chludowo, Wargowo, Oborniki Wlkp., Oborniki Wlkp. 

Miasto, Poznań Wola, Kiekrz, Rokietnica, Pamiątkowo, Szamotuły, Poznań Górczyn, Poznań 

Junikowo, Plewiska, Palędzie, Dopiewo, Otusz, Buk, Wiry, Trzebaw-Rosnówko, Szreniawa, 

Stęszew, Poznań Dębiec, Luboń, Puszczykowo, Puszczykówko, Mosina, Drużyna Poznańska, 

Kobylnica, Promno, Pobiedziska, Poznań Starołęka, Poznań Krzesiny, Gądki, Kórnik, Pierzchno, 

oraz przy stacjach planowanej linii do Tarnowa Podgórnego, 

2. przy przystankach/dworcach komunikacji miejskiej/gminnej: Poznań PST Sobieskiego, Poznań 

PST Kurpińskiego, Poznań PST Aleje Solidarności, Poznań Naramowice, Poznań Miłostowo, 

Poznań Rataje, Poznań C.H. Franowo, Poznań Junikowo (pętla tramwajowa), Poznań Ogrody, 

Poznań Śródka, Swarzędz Rynek, Szamotuły dworzec autobusowy, Murowana Goślina 

przystanek autobusowy Rynek, Kórnik Rynek, Komorniki ul. Jeziorna, Komorniki ul. Poznańska, 

3. przewiduje się realizację parkingów rowerowych (stojaków) przy wszystkich urzędach 

gminnych, powiatowych i wojewódzkich, szkołach publicznych, obiektach sportowo-

rekreacyjnych i innych obiektach użyteczności publicznej, 

4. przewiduje się uzupełnienie sieci dróg rowerowych celem włączenia planowanej w punktach 

1) – 3) infrastruktury w sieć dróg rowerowych metropolitalnych i wewnątrzgminnych. 

Obowiązek wykonania uzupełnienia w pierwszej kolejności powinien być realizowany przez 

gminę, 

Wśród szans rozwoju dróg rowerowych należy wymienić ogólną tendencję wzrostu 

popularności roweru jako środka transportu. Konsekwencją tego faktu jest wzrastająca i zauważalna 

liczba rowerzystów na ulicach i drogach obszaru Metropolii Poznań. Szansą jest także wzrastająca 

świadomość funkcjonowania roweru jako niskokosztowego, ekologicznego środka transportu 

sprzyjającego dłuższemu utrzymywaniu sprawności ruchowej. Jest on także postrzegany jako środek 

transportu nie podlegający kongestii, o dużej niezawodności i jednocześnie konkurencyjny czasowo 

w okresach szczytu komunikacyjnego. Wzrost liczby użytkowników rowerów będzie powodował 

wzrost nacisków na władze gmin zmierzających do usprawnienia i rozbudowy infrastruktury 

rowerowej. 

Zagrożeniami są tendencje do postrzegania roweru jako środka transportu o marginalnym 

udziale w liczbie podróży, o charakterze rekreacyjnym. Przeszkodą może być zakładanie „socjalnej” 

roli roweru w dojazdach na obszarze metropolii. Dodatkowe zagrożenia wynikają z narosłych przez 

lata nawyków niewłaściwego traktowania ruchu rowerowego w procesach projektowania 

infrastruktury, błędnego założenia o poprawności łączenia go z ruchem pieszym, a także podrzędnej 
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roli tego środka transportu względem transportu samochodowego. Niedostrzeganie roweru jako 

sposobu przemieszczania się sprzyjającego mobilności mieszkańców skutkuje brakiem nowej 

infrastruktury rowerowej oraz niespójnością sieci dróg dla rowerów. 

 

Rekomendacje dla polityk lokalnych 

Diagnoza i kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej pozwalają na sformułowanie 

poniższych rekomendacji dla gmin i innych podmiotów działających w obszarze Metropolii 

Poznań: 

� Zwiększenie roli powiatowych zarządów dróg w realizacji dróg rowerowych. Dotychczasowe 

działania zarządów dróg powiatowych w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej należy 

uznać za niewystarczające. Jest jednak konieczne ze względu na fakt, że znaczna część układu 

szkieletowego dróg rowerowych została zaplanowana przy istniejących drogach powiatowych. 

� Koordynacja planowania dróg rowerowych w obrębie metropolii – gminy i zarządcy dróg. 

Konieczna ze względu na realizację podstawowej własności projektowanej sieci dróg 

rowerowych, a mianowicie jej spójności. Istotna jest także koordynacja planowania na 

granicach gmin oraz granicach zarządów dróg powiatowych i wojewódzkich. 

� Wypracowanie jednolitych standardów dróg rowerowych – gminy i zarządy dróg. Standardy 

takie są potrzebne w celu zachowania ciągłości i odpowiedniej jakości dróg rowerowych. 

Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której droga rowerowa wykonywana przy drodze 

powiatowej posiada inny standard nawierzchni i szerokości niż jej np. kontynuacja przy drodze 

gminnej. 

� Opiniowanie przebiegu dróg rowerowych, konsultacja standardów infrastruktury, kontrola 

społeczna – organizacje rowerowe. Dopuszczenie reprezentantów użytkowników dróg 

rowerowych pozwoli na realizację postulatów dotyczących podniesienia komfortu 

i bezpieczeństwa jazdy rowerem. 

� Promocja roweru jako podstawowego środka transportu na odległość do 5 km. Jest to 

rekomendacja polityki realizowanej na szczeblu gminnym. Możliwe jest ograniczenie 

użytkowania pojazdów samochodowych na dystansach krótkich i skutkiem tego, ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń. Polityki gminne powinny uwzględniać propagowanie korzystania 

z roweru poprzez różnego rodzaju akcje skierowane do mieszkańców (informacyjne 

i popularyzatorskie). 

� Zwiększenie roli roweru jako środka transportu na dystansach większych jest rekomendowane 

dla polityk gminnych, w celu dalszego odciążenia systemu transportowego. Uzasadnieniem dla 

takiej polityki może być promocja roweru jako środka transportu sprzyjającego zdrowemu 

trybowi życia. 

� Poprawa bezpieczeństwa jazdy na rowerze powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie 

w politykach gminnych, zarządców dróg oraz policji i straży miejskich. Polityka gminna oraz 

zarządców dróg powinna koncentrować się na zapewnieniu bezpiecznej, małokolizyjnej 

infrastruktury rowerowej. Policja i straże miejskie/gminne powinny prowadzić politykę 

polegającą na edukacji w zakresie prawa o ruchu drogowym oraz zwiększeniu dbałości 

o poziom bezpieczeństwa ruchu rowerzystów poprzez działania zmierzające do eliminacji 

niebezpiecznych zachowań ze strony innych użytkowników ruchu. Należy zmniejszyć 
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częstotliwość i zakres działań prewencyjnych skierowanych przeciwko rowerzystom i pieszym, 

jako wysoce edukacyjnie nieskutecznych. 

� Wypracowanie standardów dotyczących systemu oznakowania dróg rowerowych to 

rekomendacja dla polityk prowadzonych przez zarządców dróg. Należy ustalić wspólne 

standardy oznakowania i numeracji dróg rowerowych na obszarze metropolii. 

� Wypracowanie standardów dotyczących tworzenia infrastruktury towarzyszącej (parkingów 

i stojaków rowerowych, stacji roweru miejskiego/metropolitalnego) to rekomendacja dla 

polityki zarządców dróg i gmin. Do budowy takiej polityki należy dołączyć konsultacje 

z organizacjami rowerowymi i społecznymi celem stworzenia optymalnych standardów 

dotyczących tej infrastruktury. 

� Finansowanie infrastruktury rowerowej powinno być odrębną pozycją w budżecie gminnym 

lub powiatowym. Rekomenduje się wydatki na poziomie co najmniej proporcjonalnym do 

udziału rowerów w ruchu. W przypadku miasta Poznania, co najmniej 4% środków na transport 

ogółem powinno być przeznaczanych na rozwój i utrzymanie infrastruktury rowerowej. Dla 

pozostałych gmin, powinno to być to co najmniej 5%. 

Uwzględnienie tych rekomendacji pozwoli na sprawne i skoordynowane zrealizowanie 

wysokiej jakości metropolitalnego systemu dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej oraz 

zwiększy bezpieczeństwo ruchu rowerowego.  
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Mapa 41. 
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Mapa 42. 
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5.4.1. Infrastruktura techniczna  
(sieć gazociągów przesyłowych, sieć elektroenergetyczna, 

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami) 

Wprowadzenie 

Określenie kierunków rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym 

nastąpiło w oparciu o informacje otrzymane od gestorów urządzeń infrastruktury technicznej 

dotyczące planowanych działań rozwojowych. Rozbudowa i utrzymanie jakości dostarczanych usług 

infrastrukturalnych, poprawa niezawodności, zmniejszenie zagrożeń dla środowiska oraz poprawa 

efektywności to podstawowe cele do jakich dąży się poprzez realizację planowanych działań 

infrastrukturalnych. 

Jednym z głównych czynników warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy Metropolii 

Poznań jest dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej. Dostępność infrastruktury 

technicznej oraz rezerwa potencjału infrastruktury decyduje o atrakcyjności inwestycyjnej danego 

obszaru i definiuje komfort warunków życia na danym obszarze. 

Obszarami infrastruktury technicznej, które poddano analizie są: sieci gazociągów 

przesyłowych, sieci elektroenergetyczne najwyższych napięć i wysokich napięć, sieci 

wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia gospodarki odpadami. 

Przez obszar metropolii przebiegają istotne urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu 

europejskim i krajowym takie jak: ropociąg „Przyjaźń”, gazociąg „Jamał”, linie elektroenergetyczne 

najwyższych i wysokich napięć wchodzące w skład KSE. Stanowią one najważniejszy element 

bezpieczeństwa energetycznego nie tylko regionu ale również całego kraju. 

Działania związane z eksploatacją i rozwojem urządzeń infrastruktury technicznej w Metropolii 

Poznań wynikają z zapisów wielu dokumentów rangi krajowej i regionalnej. Poniżej wymieniono 

najważniejsze z nich, których zapisy uwzględniono w trakcie prac nad określeniem kierunków 

rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym: 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK); 

� Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów 

technicznej infrastruktury energetycznej (dokument opracowany na potrzeby KPZK), 

� Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

� Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 

gazowe na lata 2014 – 2023, 

� Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalny wraz z aktualizacjami, 

� Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017, 

� Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, 

� Projektu planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, 
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� Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, 

� Strategia rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, 

� studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin metropolii. 

W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że zakres informacji przedstawionej w opracowaniu 

uzależniony jest w dużej mierze od materiałów udostępnionych przez jednostki zarządzające 

konkretną infrastrukturą techniczną. Poniżej przedstawiono spis danych udostępnionych 

i wykorzystanych na potrzeby niniejszego opracowania. 

 

Sieć gazociągów przesyłowych: 

� dane przekazane przez operatora gazociągów przesyłowych spółkę GAZ SYSTEM SA (dane 

wektorowe i analogowe). 

Sieć elektroenergetyczna: 

� dane przekazane przez firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Oddział w Poznaniu (dane 

analogowe); 

� dane przekazane przez spółkę ENEA Operator Sp. z o.o. (dane wektorowe i analogowe); 

� informacje z BDOT. 

Gospodarka wodno-ściekowa: 

� dane przekazane przez spółkę Aquanet SA (dane analogowe); 

� Studium rozwoju kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej aglomeracji poznańskiej – 

opracowane w 2008 roku; 

� Studium rozwoju wodociągów aglomeracji poznańskiej – opracowane w 2008 roku; 

� Studium rozwoju kanalizacji deszczowej miasta Poznania – opracowane w 2008 roku; 

� gminne koncepcje rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Gospodarka odpadami: 

� dane monitoringowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

 

Autorzy analizowali również dane zbierane i publikowane przez GUS. 

 

Diagnoza i kierunki rozwoju infrastruktury technicznej  

Podstawą syntetycznej diagnozy rozwoju infrastruktury technicznej było Studium 

uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej opracowane w 2012 roku. 

Informacje zawarte w przywołanym dokumencie zostały zaktualizowane oraz rozszerzone 

o diagnozę wykonaną dla gminy Szamotuły, Oborniki, Skoki i Śrem.  

 Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej wyznaczono w oparciu o udostępnione plany 

rozwojowe gestorów urządzeń infrastrukturalnych i zostały przedstawione w formie listy działań 

inwestycyjnych wynikających z planów rozwojowych poszczególnych sieci oraz wskazań 

o charakterze ogólnym wyznaczające pożądane kierunki rozwoju. 

 

Sieć gazociągów przesyłowych  
Przez północną część metropolii w układzie równoleżnikowym przebiega międzynarodowy 

gazociąg tranzytowy „Jamał” łączący Rosję z Europą Zachodnią. W miejscowości Długa Goślina 

(gmina Murowana Goślina) przewiduje się lokalizację jednego z 3 zlokalizowanych w województwie 
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wielkopolskim węzłów systemowych. Węzeł ten ma zostać zlokalizowany na skrzyżowaniu 

z gazociągiem przesyłowym DN500 relacji Poznań – Piła. W obecnie nieokreślonej perspektywie 

czasowej zakłada się budowę drugiej nitki tego gazociągu i w założeniach projektowych ma 

przebiegać równolegle, w odległości 15 m do istniejącej nitki gazociągu. 

Na sieć gazociągów przesyłowych w granicy Metropolii (mapa 43.) składają się gazociągi 

wysokiego ciśnienia o średnicach od 80DN do 500DN i łącznej długości 218,5 km. Dwie główne 

relacje gazociągów wysokiego ciśnienia przebiegają przez metropolię w układzie południkowym. 

Pierwsza nitka gazociągu DN500 relacji Krobia – Poznań – Piła przebiega przez gminę Śrem, Kórnik, 

Kleszczewo, Swarzędz, Murowana Goślina. Natomiast druga o średnicy DN350 stanowiąca 

odgałęzienie gazociągu relacji Krobia – Kotowo – Lwówek przebiega przez gminy Stęszew, Dopiewo, 

Tarnowo Podgórne, Poznań, Rokietnicę oraz Suchy Las i łączy się z gazociągiem relacji Krobia – 

Poznań – Piła w gminie Czerwonak. 

Integralną częścią systemu przesyłowego są stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia. 

W granicach metropolii zgodnie z ewidencją operatora gazociągów przesyłowych firmy GAZ SYSTEM 

SA zlokalizowanych jest 25 stacji redukcyjno-pomiarowych pierwszego stopnia (mapa 43.). 

W horyzoncie czasowym 2020 roku operator nie planuje rozbudowy sieci gazociągów przesyłowych. 

Przepustowość stacji redukcyjnych jest większa niż aktualne zapotrzebowanie i w związku z tym nie 

ma konieczności rozbudowy istniejącej sieci stacji. W okresie 2014 – 2018 planuje się jedynie 

modernizację stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia w miejscowości Potasze, gm. 

Czerwonak. 

Niezależnie od gazociągów tworzących krajowy system przesyłowy we wschodniej części 

metropolii zlokalizowany jest gazociąg kopalniany wysokiego ciśnienia relacji OG Młodasko - OG 

Ceradz - OG Buk - OG Niemierzyce. Gazociąg ten zarządzany jest przez PGNiG SA Oddział w Zielonej 

Górze i stanowi element Ośrodka Kopalń Grodzisk Wielkopolski. 

Dostępność do sieci gazowej w granicach metropolii jest zróżnicowana, największa jest 

w miastach, a najmniejsza w obszarach wiejskich. W obszarach miejskich nie odnotowano 

konieczności rozbudowy sieci gazowniczej, natomiast w obszarach wiejskich w miarę występowania 

potrzeb dystrybucyjna sieć gazownicza powinna być sukcesywnie rozbudowywana. Struktura 

zużycia gazu w metropolii w 2013 roku wskazuje, że prawie 50% (49,1%) żużycia gazu ziemnego 

przypada na Poznań. Udział pozostałych gmin metropolii w ogólnym zużyciu gazu dla całego obszaru 

wyniósł od 0,1% w gminie Skoki do 6,4% w gminie Tarnowo Podgórne. Do gmin, w których udział 

ten jest najwyższy, zaliczają się ponadto gminy Swarzędz (4,9%), Komorniki (4,1%), Dopiewo (3,8%) 

oraz Luboń (3,7%). Zużycie gazu dla całej Metropolii Poznań wyniosło w 2013 roku 228 034,9 tys. m3. 

W ostatnich 5 latach niemal we wszystkich gminach Metropolii Poznań odnotowany został 

wzrost liczby ludności korzystającej z sieci gazowej. W porównaniu z 2009 rokiem największe 

przyrosty liczby nowych użytkowników sieci gazowej wystąpiły w gminach: Rokietnica (45%), Mosina 

(36,7%) oraz Dopiewo, Komorniki i Kostrzyn, gdzie wzrosty wyniosły około 24%. 

 

Infrastruktura elektroenergetyczna 

Rozwój Metropolii Poznań w dużym stopniu warunkowany jest dostępnością do energii 

elektrycznej. Energia elektryczna dostarczana i konsumowana w granicach metropolii w większości 

produkowana jest w elektrowniach Dolna Odra, Pątnów, Adamów, Konin oraz Turów. Energię do 

miasta Poznania i najbliższych jego okolic dostarcza również firma Veolia Poznań (dawniej Dalkia) 
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Zespół Elektrociepłowni SA, która dysponuje urządzeniami wytwórczymi o mocy elektrycznej 275,5 

MW. 

Krajowy system sieci przesyłowych w Metropolii Poznań tworzą linie elektroenergetyczne 400 

kV i linie 220 kV oraz cztery stacje elektroenergetyczne: Plewiska, Poznań Południe, Kromolice, 

Czerwonak (mapa 44.). System sieci przesyłowych zarządzany jest przez operatora systemu 

przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) Oddział w Poznaniu. 

Sieć dystrybucyjna w granicach metropolii zarządzana jest przez operatora systemu 

dystrybucyjnego firmę Enea Operator Sp. z o.o. Elementem systemu dystrybucyjnego są linie 

elektroenergetyczne o napięciu nominalnym 110 kV. Ich praca jest silnie skorelowana z siecią 

przesyłową. W granicach metropolii sieć dystrybucyjna wysokiego napięcia 110kV ma długość 

415,6 km (mapa 44.). Z niej za pomocą 41 głównych punktów zasilania (GPZ) następuje 

transformacja napięcia z wysokiego na średnie. 

 

Sieć przesyłowa 

Zamierzenia inwestycyjne operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej (PSE) określone 

zostały w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 

elektryczną na lata 2010 – 2025. Kierunki rozwoju sieci przesyłowej w Metropolii Poznań powinny 

wynikać z tego Planu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PSE Oddział w Poznaniu, planuje 

się realizację następujących zadań: 

� rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska, 

� zawieszenie drugiego toru 400 kV na linii Kromolice -Ostrów, 

� wybudowanie linii 2 x 400 kV częściowo po trasie istniejącej linii 220 kV Plewiska – Krzewina 

i zastąpiłaby ona obecnie pracującą. 

Ponadto aktualizacja planu rozwojowego w zakresie lat 2014 – 2018, wskazuje do 

finansowania prace związane z przygotowaniem następujących zadań służących bezpieczeństwu 

pracy sieci w Metropolii Poznań: 

� modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak, 

� uruchomienie drugiego toru linii 400 kV Kromolice – Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 

kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe. 

 

Sieć dystrybucyjna 

Operator sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z. o.o. kreuje swoją politykę rozwojową 

w oparciu o bieżące i prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną. W oparciu o to, 

operator wyznacza kierunki rozwoju sieci wysokiego napięcia 110 kV i sieci niższych napięć. 

Zamierzenia inwestycyjne operatora sieci dystrybucyjnej przyczynią się do rozwoju obszaru 

Metropolii Poznań poprawiając bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii, poprawiając sprawność 

pracy sieci oraz zaspokajając wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiorców 

końcowych. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Enea Operator najistotniejszym 

zamierzeniem inwestycyjnym jest zmiana konfiguracji pracy sieci w granicach Metropolii Poznań 

w obszarze powiązanym z nową stacją NN/110 kV Kromolice. Powyższe zamierzenie obejmuje 

szereg przedsięwzięć, które zapewnią bilansowanie mocy wprowadzanej i wyprowadzanej 

z Metropolii Poznań wobec wzrastającego zapotrzebowania na energię odbiorców końcowych 
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obszaru i okolic miasta Poznania. Zwiększy się również pewność zasilania odbiorców w stanach 

awaryjnych sieci 110 kV i elastyczność prowadzenia ruchu sieciowego. 

Powiązanie nowego punktu transformacji 400/110 kV Kromolice z siecią 110 kV obejmie 

następujące przedsięwzięcia: 

� budowę linii dwutorowej 110 kV relacji SE Kromolice (KRM) w kierunku GPZ Nagradowice 

(NAG) (GPZ Swarzędz (SWA)) w następującym układzie: 

− wprowadzenie jednego z torów do GPZ Nagradowice (NAG), 

− połączenie drugiego toru z wypiętą w GPZ Nagradowice (NAG) linią z kierunku GPZ 

Swarzędz (SWA). 

Powstaną relacje: SE Kromolice (KRM) – GPZ Nagradowice (NAG), SE Kromolice (KRM) – GPZ 

Swarzędz (SWA); 

� budowę linii dwutorowej 110 kV relacji RS 110 kVGaraszewo (GAR) w kierunku GPZ 

Nagradowice (NAG) z wykorzystaniem trasy jednotorowego fragmentu istniejącej linii GPZ 

Nagradowice (NAG) – GPZ Poznań Południe (PPD) w następującym układzie: 

− wprowadzenie jednego z torów poprzez proj. GPZ Szczepankowo (SCE) do GPZ 

Nagradowice (NAG), 

− wprowadzenie drugiego z torów poprzez GPZ Gądki (GDK) do SE Kromolice (KRM). 

Powstaną relacje: RS Garaszewo (GAR) – GPZ Szczepankowo (SCE) - GPZ Nagradowice (NAG), 

RS Garaszewo (GAR) – GPZ Gądki (GDK) - SE Kromolice (KRM). Jednocześnie likwidacji podlegać 

będzie pozostały fragment jednotorowej linii 110 kV GPZ Poznań Południe (PPD) - GPZ 

Nagradowice (NAG), a na odcinku dwutorowym tor ten będzie zmostkowany z torem linii 110 

kV GPZ Poznań Południe (PPD) – GPZ Starołęka (PST); 

� budowę RS 110 kVGaraszewo (GAR) w układzie dwusystemowym ze sprzęgłem podłużno-

poprzecznym oraz następującymi polami liniowymi 110 kV: 

−  kierunek SE Kromolice (KRM) (poprzez GPZ Szczepankowo (SCE), GPZ Nagradowice (NAG), 

−  kierunek SE Kromolice (KRM) (poprzez GPZ Gądki (GDK), 

−  kierunek GPZ Bema (BMA), 

−  kierunek GPZ Żegrze (ZEG), sekcja 1, 

−  kierunek GPZ Starołęka (PST),  

−  kierunek GPZ Żegrze (ZEG), sekcja 2. 

Wraz z wprowadzeniem do RS 110 kVGaraszewo (GAR) czterech odcinków kablowych 110 kV 

jako wcięcia w dwie linie 110 kV relacji: GPZ Starołęka (PST) - GPZ Żegrze (ZEG), GPZ Bema 

(BMA) - GPZ Żegrze (ZEG); 

� budowę linii 110 kV od SE Kromolice (KRM) do stanowiska nr 17 (w rejonie miejscowości Słupia 

Wielka) kierunek GPZ Środa (SRO). 

Oprócz powyższych przedsięwzięć, w obszarze Metropolii Poznań planuje się do 2019 roku 

następujące zamierzenia inwestycyjne w dystrybucyjną infrastrukturę elektroenergetyczną: 

� budowę linii napowietrznej WN-110 kV stanowiącej zasilanie planowanego GPZ Suchy Las jako 

wcięcie do istniejącej linii napowietrznej relacji GPZ Piątkowo (PKO) – GPZ Kiekrz (KEK), 

� budowę linii kablowej WN-110 kV stanowiącej zasilanie planowanego GPZ Towarowa jako 

wcięcie do istniejącej linii napowietrznej relacji GPZ Jeżyce (JEZ) – GPZ Bema (BMA), 

� linia napowietrzna WN-110 kV relacji: GPZ Cytadela (CTD) – stacja abonencka GPZ EC1 Garbary 

(POE), wobec zaplanowanej budowy GPZ Garbary w nowej lokalizacji (poza terenem 
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elektrowni Garbary), zastępującego stację istniejącą. Linia przewidziana do przebudowy 

(utworzenie powiązania napowietrzno-kablowego) przy zachowaniu relacji GPZ Cytadela (CTD) 

– planowana stacja GPZ Garbary, 

� linia napowietrzna WN-110 kV relacji stacja abonencka GPZ EC1 Garbary (POE) – stacja 

abonencka GPZ EC2 Karolin (EC2), wobec zaplanowanej budowy GPZ Garbary w nowej 

lokalizacji (poza terenem elektrowni Garbary), zastępujący stację istniejącą. Linia przewidziana 

do przebudowy (utworzenie powiązania napowietrzno-kablowego) przy zachowaniu relacji 

GPZ EC2 Karolin (EC2) – planowana stacja GPZ Garbary, 

� linia napowietrzna WN-110 kV relacji GPZ Nadolnik (NAD) – GPZ EC1 Garbary (POE), wobec 

zaplanowanej budowy GPZ Garbary w nowej lokalizacji (poza terenem elektrowni Garbary), 

zastępującej stację istniejącą. Linia przewidziana do przebudowy i poprzez budowę linii 

kablowej do wprowadzenia do GPZ Bema (BMA) dla utworzenia powiązania napowietrzno-

kablowego relacji GPZ Nadolnik (NAD) – GPZ Bema (BMA), 

� modernizację następujących linii elektroenergetycznych, celem zwiększenia ich 

przepustowości: 

− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Stęszew (SEW) – GPZ Kościan (KCI), 

− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Stęszew (SEW) – SE Plewiska (PLE), 

− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Śrem Helenki (HEL) – SE Leszno Gronowo (LES), 

− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Śrem Helenki (HEL) – GPZ Śrem (SRE), 

− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Śrem (SRE) – GPZ Środa Wlkp. (SRO), 

− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Kiekrz (KEK) – GPZ Sady (SDY), 

− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Sady (SDY) – GPZ Tarnowo Podgórne (TPO), 

− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Tarnowo Podgórne (TPO) – GPZ Szamotuły (SML), 

− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Szamotuły (SML) – GPZ Wronki (WRO), 

− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Bolechowo (BLH) – SE Czerwonak (CZE); 

� budowę rozdzielni sieciowej RS Garaszewo, 

� budowę stacji GPZ: 

− GPZ Garbary – w nowej lokalizacji, poza terenem elektrowni Garbary, zastępującą stację 

istniejącą, 

− GPZ Suchy Las (SYL), 

− GPZ Szczepankowo (SCE), 

− GPZ Towarowa (TWA), 

� modernizację stacji GPZ, celem umożliwienia przyłączania kolejnych podmiotów do sieci: 

− GPZ Antoninek (ANT), 

− GPZ Bema (BMA), 

− GPZ Cytadela (CTD), 

− GPZ Górczyn (GCZ), 

− GPZ HCP (PHC), 

− GPZ Iłówiec (ILO) 

− GPZ Naramowice (NAR), 

− GPZ Oborniki (OBO), 

− GPZ Pogodno (PPO), 



 

 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

 

268
5 

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ 

− GPZ Poznań Główna (PGL), 

− GPZ Poznań Rataje (POR), 

− GPZ Poznań Sołacz (POS), 

− GPZ Śrem (SRE), 

− GPZ Wawrzyńca (WAW). 

Ponadto Enea Operator przedstawiła w granicach Metropolii Poznań zestaw inwestycji 

długoterminowych (koncepcyjnych) i są to: 

� planowana rozbudowa stacji elektroenergetycznej GPZ Gądki (GDK) w celu umożliwienia 

przyłączenia kolejnych podmiotów do sieci. 

� planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Komorniki wraz z zasilaniem po stronie WN-110 kV 

jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji SE Plewiska (PLE) – GPZ Poznań Południe (PPD). 

� planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Kostrzyn wraz z zasilaniem po stronie WN-110 kV 

jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji GPZ Swarzędz (SWA) – GPZ Nekla (NEK). 

� planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Mechowo wraz z zasilaniem po stronie WN-110 kV 

jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji GPZ Swarzędz (SWA) – GPZ EC2 Karolin (EC2). 

� planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Naramowice II wraz z zasilaniem po stronie WN-

110 kV jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji SE Czerwonak (CZE) – GPZ Piątkowo (PKO). 

� planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Polanka wraz z zasilaniem po stronie WN-110 kV 

jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji GPZ Bema (BMA) – GPZ Nadolnik (NAD). 

� planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Tarnowo Podgórne II wraz z zasilaniem po stronie 

WN-110 kV jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji SE Plewiska (PLE) – GPZ Tarnowo Podgórne 

(TPO). 

Powyższe zestawienie planowanych do realizacji przedsięwzięć może ulec rozszerzeniu 

w następstwie rozwoju obszarów przeznaczonych w bliższej lub dalszej perspektywie pod zabudowę 

mieszkaniową i przemysłową. Faktyczne kierunki rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej będą 

wynikać z polityki przestrzennej poszczególnych gmin Metropolii Poznań. Szczególnie będzie to 

dotyczyć rozwoju funkcji, które wymagają zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Rozwój sieci elektroenergetycznej powinien również zapewnić możliwość odbioru energii 

uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. 

 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

Infrastruktura za pomocą której dostarczana jest mieszkańcom metropolii woda oraz 

infrastruktura odprowadzająca i oczyszczająca w dużej części stanowi majątek gminny. Eksploatacją 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zajmują się przedsiębiorstwa publiczne z całkowitym lub 

większościowym udziałem gmin.  Największym dysponentem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

w metropolii jest spółka Aquanet SA, do której należy Poznański System Wodociągowy  i Poznański 

System Kanalizacyjny. PSW i PSK są największymi elementami infrastruktury wodno-ściekowej 

o charakterze metropolitalnym. Pozostałe sieci w większości mają charakter lokalny. 

Woda do sieci wodociągowej trafia z ujęć wód podziemnych i powierzchniowych. Zgodnie 

z danymi RZGW w granicach metropolii w 2013 roku zlokalizowanych było 377 ujęć wód 

podziemnych (mapa 45.). Ujęcie wody w Krajkowie dostarcza do PSW największe ilości wody (zasoby 

eksploatacyjne ujęcia wynoszą Q=178 000m3). Woda z ujęcia wody Mosina-Krajkowo uzdatniana 

jest na SUW w Mosinie. Ze stacji tej zaopatrywana jest większość mieszkańców aglomeracji 
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poznańskiej. Woda z SUW Mosina transportowana jest za pomocą Poznańskiego Systemu 

Wodociągowego: magistralą zachodnią poprzez zbiorniki Pożegowo (12 zbiorników o łącznej 

objętości 60 000 m3) oraz magistralą wschodnią. Mieszkańcy drugiej strefy ciśnień (płn. część 

Poznania) zaopatrywani są w wodę ze zbiorników retencyjnych na Morasku (6 zbiorników po 5000 

m3), poprzez przepompownię wody „Koronna”. Na podstawie danych GUS stwierdzono, że w 2013 

roku wszystkie gminy w granicach metropolii są zwodociągowanie. Odsetek ludności korzystającej 

z wodociągów w gminach metropolii jest wysoki w większości gmin ponad 90% ludności korzysta 

z wody dostarczanej poprzez wodociągi. W obszarach, które planuje się zwodociągować należy 

przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną. 

W 2013 roku 94% mieszkańców metropolii korzystało z wody dostarczanej za pomocą 

wodociągów. Od 2011 roku w gminach metropolii notuje się spadek zużycia wody 

w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Obecnie wartość ta wynosi 

35,9 m3/mieszkańca i jest o 1,4 m3 mniejsza niż w 2011 roku i należy uznać to za właściwy kierunek 

zmian. 

Niezwykle istotnym elementem ochrony jakości wody pitnej dla metropolii jest konieczność 

zabezpieczenie istniejących zasobów wody m.in. poprzez stosowanie restrykcyjnych przepisów 

dotyczących zagospodarowania stref ochrony pośredniej ujęć wód. 

Zabezpieczenie zasobów wody oraz budowa infrastruktury zapewniającej jej właściwą 

dystrybucję to jedno z zadań własnych gminy. Drugim, nie mniej ważnym, jest zapewnienie 

bezpiecznego odprowadzenia i oczyszczenia ścieków. 

W granicach Metropolii Poznań znajdują się 34 oczyszczalnie ścieków (mapa 45.). Zgodnie 

z danymi GUS w 2013 roku 61% osób mieszkających w granicach metropolii korzystało z sieci 

kanalizacyjnej. 

Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 

zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyposażenia aglomeracje powyżej 2000 

RLM w zbiorcze systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków. W celu wypełnienia zobowiązań został 

opracowany Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który zawiera wykaz aglomeracji 

powyżej 2000 RLM oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji 

urządzeń kanalizacyjnych.  

Na terenie Metropolii Poznań do dnia 1 stycznia 2015 roku wyznaczono 22 aglomeracje 

ściekowe zdefiniowane jako teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są 

wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne mogły być zbierane i przekazywane do 

oczyszczalni ścieków komunalnych (120 os./km). Suma powierzchni wszystkich wyznaczonych 

aglomeracji ściekowych stanowi około 22% powierzchni metropolii. Planowanie rozwoju obszaru 

metropolii powinno się ograniczać do obszarów aglomeracji ściekowych.  

W zakresie rozbudowy infrastruktury ściekowo-kanalizacyjnej (sieć kanalizacyjna 

i oczyszczalnie ścieków) należy kontynuować działania w oparciu o założenia KPOŚK oraz jego 

aktualizacje.  

Narastającym problemem w skali całej metropolii jest brak spójnego systemu gospodarowania 

wodami opadowymi. By zapobiec pogłębianiu się problemów należy wdrażać projekty mające na 

celu przeciwdziałanie uszczelnianiu powierzchni terenów zabudowanych (np. maksymalizowanie 

powierzchni biologicznie czynnej określanej w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz stosowanie nawierzchni ażurowych przepuszczalnych) poprzez rozwój małej 
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retencji wodnej i budowę urządzeń mających zminimalizować ilość wód odprowadzanych 

bezpośrednio do odbiorników. 

Ponadto szczególnie ostrożnie należy rozwijać zabudowę na obszarach rolniczych, na których 

stosowano melioracje (np. drenaż). W obszarach takich przed podjęciem jakichkolwiek działań 

inwestycyjnych należy wykonać inwentaryzację sieci urządzeń melioracyjnych i w celu uniknięcia 

przyszłych podtopień uznać należy, że konieczne jest zachowanie istniejącej sieci infrastruktury 

melioracyjnej. 

W zakresie działań planowanych przez firmę Aquanet SA realizującą przedsięwzięcia na obszarze 

Metropolii Poznań zgodnie z obowiązującym Programem Działań Inwestycyjnych na lata 2014 – 

2023 wymienia się najważniejsze inwestycje: 

− modernizacja SUW Mosina (planowane zakończenie 2015 r.), 

− modernizacja SUW Wiśniowa (prace planowane w okresie 2015-2023 r.), 

− odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych na ujęciu wód „Dębina” (prace 

planowane w okresie 2015-2019 r.) 

− modernizacja ujęcia „Krajkowo –Mosina” (prace planowane w okresie 2016-2024 r.) 

− rozbudowa przepompowni Garbary – w trakcie realizacji (planowane zakończenie 2015 r.), 

− kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej  (planowane 

zakończenie 2016 r.), 

− kolektor sanitarny Nowy Strzeszyński w ul. Koszalińskiej (planowane zakończenie 2015 r.), 

− kolektor Sucholewsko – Umultowski – w trakcie realizacji (planowane zakończenie 2015 

r.), 

− magistrala wodociągowa od magistrali wschodniej (na wysokości Puszczykowa) do Kórnika 

i Mosiny zaopatrująca w wodę południowo-wschodnią część gminy Mosina oraz gminę 

Kórnik, 

− Murowana Goślina – magistrala wodociągowa z PSW wraz z rozbudową zbiorników na 

Morasku – ewentualna realizacja po roku 2020. 

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o charakterze metropolitalnym prawdopodobnie 

odbywał się będzie w oparciu o PSW i PSK zarządzany przez Aquanet SA oraz o majątek zarządzany 

przez Gminy. W celu opracowania wspólnej polityki w zakresie zarządzania, modernizacji i rozwoju 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jak zapisano w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. 

Metropolia Poznań 2020 wskazane jest powołanie metropolitalnego zespołu ds. gospodarki wodno-

ściekowej. 

 

Gospodarka odpadami 

 Ramy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na obszarze województwa wyznacza 

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 (PGO) przyjęty 

przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sierpniu 2012 roku. Jest on zgodny z Krajowym 

planem gospodarki odpadami 2014 (KPGO2014) przyjętym uchwałą Rady Ministrów w 2010 roku. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania tego system w gminie określa Regulamin utrzymania czystości 

i porządku w gminie, który powinien być dostosowany do PGO.  

PGO zawiera analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa. 

Istotnym elementem jego treści jest: 
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− przedstawienie podziału województwa na regiony gospodarki odpadami komunalnymi 

wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu, 

− wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 

w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji 

przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich 

instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu 

uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

Ryc. 24. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi, związki międzygminne w Metropolii Poznań  

 
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o PGO. 

 

Gminy Metropolii Poznań zaliczone zostały do 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi 

(I, II, III, IV, VI). Na terenie metropolii działają 3 odpadowe związki międzygminne. Do ZM „GOAP” 

należą Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań 

i Swarzędz. Do ZM „Selekt” należą gminy Dopiewo, Komorniki, Mosina, Puszczykowo, Rokietnica, 

Stęszew i Tarnowo Podgórne. Miasto i gmina Szamotuły należy do ZM „Czysta Gmina”. Gminy 

Kórnik, Luboń, Skoki, Suchy Las i Śrem nie należą do żadnego odpadowego związku 

międzygminnego. Jako, że członkami związku międzygminnego są gminy z tego samego regionu 

gospodarki odpadami komunalnymi specyfiką ich funkcjonowania jest stworzenie zintegrowanego 

systemu gospodarki odpadami dla danego regionu. Zdarza się jednak, że nie wszystkie gminy z tego 

samego regionu są członkami danego ZM. Przykładem jest tutaj gmina Suchy Las, która położona 

jest w regionie II obsługiwanym przez ZM „GOAP” nie przynależąc do niego. Rozkład przestrzenny 
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regionów gospodarki odpadami komunalnymi i związków międzygminnych w Metropolii Poznań 

prezentuje ryc. 25. Na obszarze metropolii znajdują się instalacje RIPOK (kompostownia 

i składowisko odpadów komunalnych w Suchym Lesie) obsługujące region II. Ponadto w metropolii 

znajduje się kilkanaście instalacji do zastępczej obsługi regionów (kompostownie w Sierosławiu 

i Rumianku gm. Tarnowo Podgórne oraz w Mateuszewie gm. Śrem, sortownie odpadów w Poznaniu 

– 3 lokalizacje i Piotrkówku w gm. Szamotuły, składowiska odpadów w m. Wysoczka – gm. Buk, 

Dopiewie, Białęgach – gm. Murowana Goślina, Borówku – gm. Pobiedziska, Srocku Małym – gm. 

Stęszew, Rabowicach – gm. Swarzędz, Mateuszewie – gm. Śrem. Połowa gmin metropolii nie posiada 

żadnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Należą do nich: Czerwonak, Kleszczewo, 

Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Oborniki, Puszczykowo, Rokietnica i Skoki. W ramach 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi korzystają z instalacji innych gmin. Rozkład 

przestrzenny instalacji RIPOK i instalacji do zastępczej obsługi regionów w Metropolii Poznań 

pokazuje ryc. 24.  

 
Ryc. 25. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i instalacje 
przewidziane do zastępczej obsługi regionów w Metropolii Poznań (A) oraz projektowane 
i realizowane instalacje gospodarki odpadami (B) 
 

 
A B 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o PGO. 

 

 Obecnie w Metropolii Poznań jest w fazie realizacji lub projektowania kilka inwestycji 

związanych z gospodarką odpadami. Wymienić tu należy przede wszystkim instalację termicznego 
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przetwarzania odpadów komunalnych ITPOK realizowaną w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej oraz 

kompostownie (Białęgi – gm. Murowana Goślina, Borówko – gm. Pobiedziska), sortownie odpadów 

(Owińska – gm. Czerwonak, Borówko – gm. Pobiedziska, Poznań – ul. Poligonowa), instalacje do 

demontażu odpadów wielkogabarytowych (Suchy Las), plac pryzmowy do odpadów zielonych 

(Suchy Las). Status tych instalacji (regionalne czy zastępcze) nie jest jeszcze znany i będzie określony 

po oddaniu ich do użytkowania. 

 Statystyczny mieszkaniec Metropolii Poznań wytworzył w 2013 roku w swoim gospodarstwie 

domowym przeciętnie 181 kg odpadów komunalnych. Uwzględniając jeszcze odpady komunalne 

wytwarzane przez podmioty gospodarcze działające w danej gminie to ilość ta wzrasta do 254 kg na 

osobę. Wytworzenie odpadów komunalnych ogółem powyżej średniej wartości w metropolii mają 

gminy o dużym nasyceniu podmiotami gospodarczymi. Dominuje tutaj Tarnowo Podgórne, Suchy 

Las, Poznań, Komorniki i Pobiedziska. Natomiast wartości przewyższające średnią dla odpadów 

wytworzonych tylko w gospodarstwach domowych występują w gminach Poznań, Tarnowo 

Podgórne, Pobiedziska, Luboń i Suchy Las. Należy wspomnieć, że KPGO2014 przewidywał, że w 2013 

roku przeciętny mieszkaniec kraju będzie wytwarzał 329 kg odpadów komunalnych ogólnie, czyli 

o ponad 20% więcej niż wytwarza je obecnie mieszkaniec Metropolii Poznań. Uśrednioną wartość 

wytworzonych odpadów komunalnych (ogółem i w gospodarstwach domowych) na 1 mieszkańca 

w roku 2013 w gminach Metropolii Poznań obrazuje ryc. 26. 

 

Ryc. 26. Odpady komunalne wytworzone w Metropolii Poznań w kg na 1 mieszkańca (2013 r.) 

 

 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o PGO. 
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Podstawową rekomendacją dotyczącą sieci infrastruktury technicznej jest zabezpieczenie 

w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin pasów 

technologicznych (korytarzy przesyłowych) pod budowę planowanych tras sieciowych infrastruktury 

technicznej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych. 

 

Infrastruktura elektroenergetyczna 

 Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie o wpływie uregulowań prawnych na warunki 

eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej sektora paliwowo energetycznego 

decydującej o bezpiecznych warunkach funkcjonowania kraju (2008 r.), blisko 50% obiektów 

liniowych sieci przesyłowych oraz ponad 30% obiektów liniowych sieci dystrybucyjnych przekroczyło 

już planowany dla nich okres sprawności funkcjonalnej, tj. przyjęty przy projektowaniu i budowie 

czas pracy. Stąd istnieje konieczność usprawnienia możliwych działań inwestycyjnych, zwłaszcza 

poprzez zawarcie ich w gminnych dokumentach planistycznych. Analiza zapisów studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 

Metropolii Poznań, wykazała, że umożliwiają one realizacje najważniejszych przedsięwzięć 

w zakresie rozwoju sieci elektroenergetycznej. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne PSE 

przedstawione w opracowaniu są uwzględnione w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których mają być one realizowane, tj. 

w Komornikach, Dopiewie, Tarnowie Podgórnym, Rokietnicy, Obornikach, Mosinie, Kórniku, 

Czerwonaku i Poznaniu. Obok określenia ich przebiegu w dokumentach planistycznych pojawiają się 

także zapisy związane z ograniczeniami w zabudowie oraz wskazuje się konieczność spełnienia 

wymogów ochrony środowiska, przede wszystkim w zakresie ograniczenia oddziaływania pól 

elektromagnetycznych. 

 Stopień uwzględnienia planowanych przez operatora sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. 

z o.o. zamierzeń inwestycyjnych jest spójny z zapisami studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin. Studium dla miasta Poznania wymienia wprost 

przedsięwzięcia planowane przez operatora sieci w granicach administracyjnych miasta, co świadczy 

o prawidłowym przepływie informacji pomiędzy zespołem projektowym a operatorem sieci 

dystrybucyjnej. Podobnie sytuacja wygląda m.in. w gminie Tarnowo Podgórne, Kleszczewo, Kórnik. 

Większość gmin metropolii dopuszcza w studiach rozbudowę sieci dystrybucyjnej i urządzeń 

elektroenergetycznych stwarzając tym samym ramy planistyczne dla jej rozwoju i zapewnienia 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego. 

 

Gazociągi przesyłowe 

Z uwagi na to, że w najbliższym horyzoncie czasowym (2023 r.) GAZ SYSTEM SA nie planuje 

działań inwestycyjnych polegających na rozbudowie sieci gazociągów przesyłowych nie przedstawia 

się w tym zakresie rekomendacji. 

 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

Należy wodociągować i kanalizować obszary dotychczas nie wyposażone w urządzenia 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z uwzględnieniem rachunku techniczno-ekonomicznego. 

Rozwój zabudowy mieszkaniowej powinien odbywać się w granicach aglomeracji ściekowych. 
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Rekomenduje się wyznaczenie i zabezpieczenie w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin tereny pod perspektywiczne ujęcia wód podziemnych. 

Należy wprowadzić ograniczenia uniemożliwiające bezpośrednie odprowadzanie wód 

z odwodnień oraz ścieków opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczając do 

realizacji tylko te przypadki, dla których w kontekście realizacji założonych funkcji rozpatrzono 

i zastosowano rozwiązania minimalizujące utratę naturalnej retencji oraz spowalniające odpływ 

odprowadzanych wód i przywracające w możliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich 

odpływu. 

 

Gospodarka odpadami 

I. Kierować się zasadą bliskości określoną w ustawie o odpadach w celu: 

� zintegrowania gospodarki odpadami Metropolii Poznań, 

� zwiększenia efektywności jej działania, 

� obniżenia kosztów wywozu i unieszkodliwiania odpadów. 

Gminy Metropolii powinny przynależeć do maksymalnie dwóch regionów gospodarki 

odpadami komunalnymi, które pokrywałyby się z obszarami działania związków międzygminnych 

odpadowych. Szczególnie dotyczy to gmin zlokalizowanych w peryferyjnych częściach Metropolii: 

Buk, Skoki i Śrem. 

II. Wdrożyć działania zgodne z aktualnym PGO. Główne kierunki postępowania z odpadami 

komunalnymi powinny obejmować m.in. następujące działania: 

� gospodarowanie odpadami powinno odbywać się tylko w oparciu o regionalne i zastępcze 

instalacje do przetwarzania odpadów, 

� selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie 

składowania tych odpadów, 

� podjęcie zdecydowanych działań w celu wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania 

odpadów, 

� permanentne podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania odpadami.  

W zakresie odpadów pozostałych:  

� należy dążyć do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne, 

� należy sukcesywnie zwiększać udział odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych 

procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem, 

� w perspektywie do 2023 r. realizować podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami 

ściekowymi:  

− ograniczenie składowania osadów ściekowych,  

− zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi 

(w tym współspalanie, produkcja paliwa alternatywnego),  

− maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, 

chemicznego oraz środowiskowego; 
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� w okresie do roku 2023 założyć zmniejszenie masy składowanych odpadów ulegających 

biodegradacji innych niż komunalne do poziomu nie więcej niż 40% masy wytworzonych 

odpadów.  
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Mapa 43. 
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Mapa 44. 
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 Mapa 45. 
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Krzysztof Pyszny, Maciej Binder, Rafał Wróżyński,  
Karol Waldmann, Roman Bednarek, Michał Wójcicki 

5.4.2. Energetyka odnawialna 

Wprowadzenie 

 Celem opracowania jest wyznaczenie w granicach Metropolii Poznań potencjalnych 

obszarów pod lokalizację obiektów energetyki odnawialnej oraz kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju, wskazanie zagrożeń i szans wynikających z realizacji obiektów 

energetyki odnawialnej. 

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) jest istotne ze względu na możliwość 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw konwencjonalnych oraz na 

zobowiązania Polski w zakresie udziału OZE w produkcji energii. Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE 

z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

docelowy udział tych źródeł w końcowym zużyciu energii w 2020 r. wynosi dla Polski 15%. Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik ten w 2012 r. wynosił 11,04%, stąd konieczność 

dalszego rozwoju OZE, wyrażona także w głównych dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju 

energetyki państwa, jakimi są Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (PEP 2030) i Krajowy plan 

działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z PEP 2030 promowanie wykorzystania 

OZE jest jednym z priorytetów dokumentu, pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł 

dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie 

dostępnych surowcach.  

Główne cele polityki energetycznej w Polsce obszarze obejmują: 

� wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 

15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,  

� osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiększenie 

wykorzystania biopaliw II generacji,  

� ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy oraz 

zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie 

doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować 

różnorodność biologiczną,  

� wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 

stanowiących własność Skarbu Państwa, 

� zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do 

rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przewiduje rozwój energetyki opartej na OZE 

w ramach realizacji działania zmierzającego do przeciwdziałania zagrożeniu utraty 

bezpieczeństwa energetycznego. Do źródeł o największym potencjale ekonomicznym 

dokument ten zalicza energię wiatru, wykorzystanie biomasy i biogazu oraz energię 

geotermalną. Podkreśla się w nim fakt, że ze względu na rozproszenie źródeł odnawialnych, 
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należy przystosować krajową sieć przesyłową i dystrybucyjną do odbioru energii ze źródeł 

rozproszonych. 

 Potrzeba zwiększenia udziału OZE została także wyartykułowana w dokumentach 

o charakterze strategicznym na poziomie województwa, realizujących cele rozwojowe wyznaczone 

na poziomie krajowym i międzynarodowym. Najważniejsze dokumenty to: 

� Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020  

Uwzględnia cel strategiczny „Lepsze zarządzanie energią” w ramach którego wyróżniono cel 

operacyjny „Rozwój produkcji i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii”. Zakłada się jego 

realizację między innymi poprzez budowę nowych instalacji wykorzystujących OZE, oraz promocję 

tych źródeł wśród przedsiębiorców. 

� Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020  

Rozwój OZE realizowany jest zwłaszcza poprzez priorytet inwestycyjny 4.1. „Wspieranie 

tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Zakłada on między innymi 

dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej działań zmierzających do wzrostu produkcji energii 

pochodzącej z OZE. Wspierane będą działania polegające na budowie oraz rozbudowie instalacji 

służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Priorytet ten jako wskaźnik 

realizacji zakłada wybudowanie lub zmodernizowanie do 2023 r. 54 jednostek wytwarzania 

energii z OZE. 

� Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 

Określa ogólne cele planistyczne dla kształtowania rozwoju przestrzennego województwa 

Wielkopolskiego. Plan wskazuje na ograniczenia w rozwoju instalacji bazujących na OZE związane 

z wymogami ochrony środowiska. Wskazuje jako potencjalne źródła OZE do wykorzystania na 

terenie województwa energię wiatru, geotermię, energię wód powierzchniowych, energię 

słoneczną oraz biomasę i biogaz. 

 Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii 

w Wielkopolsce na lata 2012 – 2020 – dokument w całości dotyczy potrzeby dalszego zwiększania 

udziału produkowanej energii z OZE, formułując jednocześnie misję województwa w tym zakresie, 

określoną jako: „Stworzenie warunków do wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie 

energetycznym województwa i poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem innowacyjnych 

rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju regionu”. 

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przedstawiono również w projekcie 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego opracowanego 

przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. W dokumencie tym przedstawiono szereg 

ogólnych działań i zasad mających wpływać na efektywne wykorzystanie OZE. Projekt planu 

postuluje między innymi prowadzenie procesu planowania inwestycji związanych z energetyką 

odnawialną w sposób zapewniający respektowanie zasady podporządkowania tych inwestycji 

wymogom dynamicznego i zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wymogów ochrony 

środowiska. W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru 

Metropolitalnego wykonano analizy w oparciu o lokalne uwarunkowania i dokonano strefowania 

obszaru metropolitalnego pod kątem predyspozycji do rozwoju poszczególnych rodzajów źródeł 

odnawialnych. Ograniczono wykorzystanie energii wiatru do zewnętrznych stref POM, wskazano 

centralną i północno-wschodnią część POM jako obszar potencjalnego rozwoju geotermii, tereny 

rolnicze są predysponowane do wykorzystania energii z biomasy, cały obszar POM-u dla 
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wykorzystania energii słonecznej, dzięki której nastąpi wspomaganie systemów ogrzewania oraz 

będzie źródłem produkcji energii elektrycznej. Ponadto  wskazano potrzebę wykorzystania w jak 

największym stopniu istniejących i planowanych obiektów hydrotechnicznych jako miejsc 

pozyskiwania energii elektrycznej wykorzystującej do jej produkcji wody płynące. 

Na potrzeby przedmiotowego opracowania wykonano ocenę potencjalnej przydatności 

terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych. 

Dla określenia terenów potencjalnej przydatności pod lokalizacje elektrowni wiatrowych 

wykorzystano przede wszystkim narzędzia GIS. W celu wyznaczenia ekwidystant od poszczególnych 

kryteriów wykluczających lokalizację turbin (tab. 43.) zastosowano narzędzie pozwalające na 

wykreślenie buforów. Przeprowadzono również działania wykorzystujące algebrę map. Wartości 

buforów określono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne określające warunki 

brzegowe lokalizacji elektrowni wiatrowych. Oceniając potencjalną przydatność terenów dla 

lokalizacji elektrowni wiatrowych przyjęto kryteria wykluczające możliwość lokalizacji elektrowni 

wiatrowych, które wymieniono w tabeli 43. (mapa 46.). 

 

Tab. 43. Kryteria wykluczające lokalizację elektrowni wiatrowych 

Kryteria wykluczające Przyjęta odległość (bufor) wykluczenia Źródło danych 

Formy ochrony przyrody 

(parki narodowe wraz z otulinami, 

rezerwaty wraz z otulinami, obszary 

Natura 2000, parki krajobrazowe 

wraz z otulinami, obszary 

chronionego krajobrazu, użytki 

ekologiczne, zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe) 

Całkowite wykluczenie+ 

Dla obszarów Natura 2000 bufor 500 m 

Geoserwis GDOŚ, RDOŚ 

Obszary ważne dla ptaków w okre-

sie gniazdowania oraz migracji na te-

renie województwa wielkopolskiego 

Całkowite wykluczenie Wylęgała P., Kuźniak S., Do-

lata P., Obszary ważne dla 

ptaków w okresie gniazdo-

wania oraz migracji na tere-

nie województwa wielko-

polskiego. Poznań, 2008. 

POLRAD – radar meteorologiczny  Promień 5 km całkowite wykluczenie, 

promień 20 km możliwość budowy 

pojedynczych wież elektrowni wiatrowych 

IMGW 

Lasy Całkowite wykluczenie+ 

bufor 200 m 

LMN, BDOT 

Linie kolejowe Bufor 200 m BDOT 

Zbiorniki wodne o powierzchni 1-10 

ha  

Bufor 200 m BDOT 

Zbiorniki wodne o powierzchni po-

wyżej 10 ha 

Bufor 500 m BDOT 

Cieki wyróżnione Bufor 200m MPHP10 
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Kryteria wykluczające Przyjęta odległość (bufor) wykluczenia Źródło danych 

Linie elektroenergetyczne SN 

 

Obrys pracującej turbiny nie nachodzi na 

pas techniczny linii, którego szerokość 

w przypadku linii jednotorowej wynosi 25 

m a dwutorowej 30 m  

BDOT 

Linie elektroenergetyczne NN i WN  

 

Odległość 3-krotność średnicy wirnika po-

tencjalnej elektrowni wiatrowej – 300 m 

BDOT + ENEA planowane 

Odległość od dróg  Autostrada – 50 m A 

Droga ekspresowa – 40 m S 

Droga krajowa – 25 m GP 

Wojewódzka, powiatowa – 20 m G 

Droga gminna – 15 m 

BDOT 

 

Odległość od budynków Bufor 500 m EGiB 

Odległość od lotnisk Bufor 2 km BDOT 

Tereny o przeznaczeniu 

kierunkowym przyjętym w SUIKZP 

gmin jako tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz usług 

podstawowych i publicznych 

(zgodnie z metodyką przedstawioną 

w rozdziale 5.5.3.) 

Całkowite wykluczenie SUiKZP gmin Metropolii 
Poznań (dane 
zestandaryzowane przez 
autorów rozdziału 5.5.3) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Kolejnym krokiem było opracowanie numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) w oparciu 

o przygotowany numeryczny model terenu (NMT), który został uzupełniony o zabudowę uzyskaną 

z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz o powierzchnię lasów przyjętą na podstawie leśnej 

mapy numerycznej (LMN). Następnie przeprowadzono analizę widoczności dla wybranej 

potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowej o wysokości 100 metrów do osi rotora i całkowitej 

wysokości 150 m n.p.t. (mapa 47.). 

Analizę nasłonecznienia obszaru Metropolii Poznań wykonano na podstawie analizy chmury 

punktów udostępnionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

(CODGiK). Wykorzystane dane zostały pozyskane techniką lotniczego skanowania laserowego 

(LIDAR) wykonanego na potrzeby projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Zagęszczenie punktów w analizowanych obszarach wynosiło 

12 pkt./m2. Do analizy wykorzystano narzędzie Solar Radiation pakietu desktopowego 

oprogramowania ArcGIS 10.0. Ze względu na bardzo dużą ilość danych wejściowych i małą 

zmienność nasłonecznienia obszaru Metropolii wybrane zostały 3 obszary problemowe (Poznań, 

Śrem, Oborniki). Wyniki analiz prezentuje rycina 28. 

Do oceny potencjalnych lokalizacji małych elektrowni wodnych wykorzystano opracowanie pt. 

Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim (Przybyła i in., 2007). 
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Diagnoza stanu i kierunki rozwoju energetyki alternatywnej 

Odnawialna energia, według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, jest tą ilością energii 

jaką pozyskuje się w naturalnych procesach przyrodniczych stale odnawialnych. Występując 

w różnej postaci, jest generowana bezpośrednio lub pośrednio przez energię słoneczną lub z ciepła 

pochodzącego z jądra Ziemi (Norwisz i in., 2006). W warunkach krajowych energia ze źródeł 

odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów 

geotermalnych oraz energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także 

energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła. Potencjał rozwoju instalacji do produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych warunkowany jest przez czynniki środowiskowe, wynikające z położenia 

geograficznego takie jak: ogólna cyrkulacja powietrza i ukształtowanie terenu oraz czynniki 

techniczne, np. możliwość przyłączenia elektrowni wiatrowych do krajowej sieci przesyłowej energii 

elektrycznej. Z uwagi na stosunkowo niewielką powierzchnię Metropolii Poznań oraz względnie 

jednorodne ukształtowanie terenu potencjalne zasoby OZE nie wykazują znaczącej zmienności na 

całym obszarze. Niewielkie zróżnicowanie może wynikać ze sposobu użytkowania terenu oraz 

obecności dużych jednostek osadniczych. 

Energia wodna 
Województwo wielkopolskie zaliczane jest do najbardziej deficytowych w wodę obszarów 

Polski (Przybyła i Mrozik, 2008). Pomimo tego istnieją w granicach Metropolii Poznań potencjalne 

możliwości wykorzystania wody do produkcji energii. Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki 

na obszarze metropolii znajdują się trzy małe elektrownie wodne (MEW), tj. dwie na Wełnie 

w gminie Oborniki i jedna na Kanale Mosińskim w miejscowości Borkowice. 

Jako wiodący kierunek dla energetycznego wykorzystania wód w metropolii powinno założyć 

się wykorzystanie istniejących urządzeń piętrzących w miejscach gdzie jest to ekonomicznie 

uzasadnione. Kierunek ten jest zgodny z dokumentami o charakterze strategicznym 

przedstawionych na początku rozdziału. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu przygotował 20 potencjalnych lokalizacji dla małych elektrowni wodnych, w oparciu 

o istniejąca infrastrukturę hydrotechniczną administrowaną przez tę jednostkę (Przybyła i in., 2007). 

Obiekty zlokalizowane na terenie Metropolii Poznań przedstawiono w tabeli 44. 

 

Tab. 44. Potencjalne lokalizację pod MEW w granicach Metropolii Poznań 
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Główna stopień Poznań 0+564 0,47 1,1 redukcja 

spadku 

5,07 4,14 44,4 36,2 

Główna stopień Poznań 0+730 0,47 1,1 redukcja 

spadku 

5,07 4,14 44,4 36,2 

Główna jaz Wierzenica 

gm. Swarzędz 

10+51

0 

0,4 2,35 piętrze-

nie wody 

9,22 7,52 80,8 65,9 
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Główna jaz Kuracz gm. 

Pobiedziska 

24+25

0 

0,58 2,6 piętrze-

nie wody 

14,79 12,06 129,6 105,7 

Cybina jaz Iwno gm. 

Kostrzyn 

33+12

0 

0,25 3,4 piętrze-

nie wody 

8,34 6,80 73,0 59,6 

Kanał Ol-

szynka 

jaz Krosinko gm. 

Mosina 

0+100 0,42 2,27 piętrze-

nie wody 

9,34 7,63 81,9 66,8 

Kanał Ol-

szynka 

jaz Pecna gm. 

Mosina 

5+010 0,38 2 piętrze-

nie wody 

7,46 6,08 65,3 53,3 

Źródło: Przybyła i in., 2007. 

 

Realizacja małych elektrowni wodnych na istniejących urządzeniach hydrotechnicznych 

wpłynąć może pozytywnie na ich stan techniczny oraz przyczynić się do poprawy drożności 

morfologicznej cieków dla migracji ryb i innych organizmów wodnych poprzez m.in. realizację 

przepławek. Biorąc pod uwagę roczne dyspozycyjne przepływy wody rozumiane jako różnica 

rocznych średnich przepływów wody oraz przepływów nienaruszalnych wyznaczono w opracowaniu 

Energia odnawialna w Wielkopolsce – uwarunkowania rozwoju (WBPP, 2010) cieki o przepływie 

sprzyjającym wykorzystaniu ich dla pozyskiwania energii. Za graniczną wartość uznano przepływ 

większy niż 0,1 m3/s. Warunek ten spełniły w Metropolii Poznań: Kanał Mosiński, Kanał Szymanowo-

Grzybno, Kopla (Głuszynka), Cybina, Główna, Wirynka, Trojanka, Wełna i Samica Kierska. 

Energia z biomasy 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju 

odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012 – 2020 oraz w nawiązaniu do Polityki 

Energetycznej Państwa do roku 2030 i Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych, podstawowym źródłem pozyskania odnawialnej energii w Wielkopolsce, a zatem 

również Metropolii Poznań, ma być biomasa. Do celów energetycznych najczęściej stosowane jest 

drewno odpadowe z leśnictwa i przemysłu drzewnego, rośliny energetyczne z upraw celowych, biogaz 

pozyskiwany z instalacji przeróbki odchodów zwierzęcych osadów ściekowych i odpadów. 

Najbardziej predysponowane do wykorzystania energii z biomasy są obszary intensywnej 

produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, oczyszczalnie ścieków 

oraz składowiska odpadów komunalnych. Spośród gmin wchodzących w skład metropolii największy 

potencjał do rozwoju tej dziedziny energetyki odnawialnej posiadają gminy o stosunkowo dużym 

udziale obszarów wykorzystywanych rolniczo i posiadające na swym terenie obiekty przemysłowego 

chowu zwierząt. Należą do nich: Oborniki, Stęszew, Szamotuły, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, 

Dopiewo, Buk, Stęszew, Mosina, Kórnik, Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz. Obecnie zasoby te nie są 

tam należycie wykorzystywane. Według Urzędu Regulacji Energetyki na terenie Metropolii Poznań 

znajduje się tylko 10 instalacji pozyskujących energię z biomasy, w tym jedna wytwarzająca biogaz 

ze źródeł rolniczych. Pozostałe instalacje związane są z oczyszczalniami ścieków i składowiskami 

odpadów oraz ze współspalaniem biomasy. 
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Kierunek działania w zakresie wykorzystania tego źródła powinien opierać się w szczególności 

na promowaniu wśród lokalnych przedsiębiorców rolniczych biogazowni wraz z niezbędną pomocą 

w uzyskiwaniu dofinansowania na ten cel. Priorytetem powinno być jak najlepsze wykorzystanie 

potencjału biomasy do celów energetycznych bez zachwiania gospodarki rolnej. Istnieje również 

potrzeba wykorzystania biomasy w zakładach gospodarki komunalnej, które. posiadają spory 

potencjał techniczno-osobowy i są w stanie samodzielnie realizować inwestycje, których celem jest 

pozyskanie energii z biomasy. Zasadne wydaje się również wspieranie przez jednostki samorządu 

terytorialnego rolników indywidualnych i przedsiębiorców z branż okołorolniczych poprzez 

promowanie produkcji energii z biomasy oraz stosowanie dla nich bodźców finansowych 

ułatwiających realizację takich inwestycji. 

Energia wiatrowa 
Zgodnie z opracowaną przez Lorenc (2004) mapą stref energetycznych wiatru na terenie Polski 

opracowanej na podstawie pomiarów z wielolecia 1971 – 2000 obszar Metropolii Poznań znajduje się 

w strefie bardzo korzystnej i korzystnej dla rozwoju energetyki wiatrowej. Strefa bardzo korzystna 

obejmuje południową i centralną cześć metropolii z gminami: Śrem, Kórnik, Mosina, Puszczykowo, 

Luboń Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Miasto Poznań, Swarzędz, Kleszczewo 

Kostrzyn, a także większość gmin Pobiedziska, Czerwonak, Suchy Las i Rokietnica. Pozostałe gminy 

metropolii przynależą do strefy korzystnej. Bardziej dokładne warunki dotyczące możliwości 

wykorzystania energii wiatru można przeanalizować na podstawie wyników badań technicznego 

potencjału wiatru przedstawionego w opracowaniu „Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii 

w województwie wielkopolskim” (Przybyła i in., 2007). Pokazano tam jaką wielkość energii można 

uzyskać z wiatraka o powierzchni 1 m2 umieszczonego na wysokości 40 m nad powierzchnią terenu 

w ciągu roku. Zgodnie z tym kryterium teren metropolii można zaliczyć do obszaru o dobrych 

możliwościach wykorzystania wiatru jako źródła energii. Techniczny potencjał mieści się tu w przedziale 

405 – 715 kWh/rok/m2. 

Gminy o największej powierzchni terenów potencjalnie predysponowanych do lokalizacji 

urządzeń energetyki wiatrowej znajdują się w peryferyjnych częściach metropolii. Największe 

zwarte obszary predysponowane do budowy farm wiatrowych zlokalizowane są w gminie Stęszew, 

Szamotuły, Pobiedziska, Kostrzyn, Śrem (ryc. 27.).  

Z uwagi na fakt, że elektrownie wiatrowe cechują się stosunkowo znaczącym oddziaływaniem 

na środowisko, zwłaszcza w zakresie wpływu na awifaunę, chiropterofaunę, oddziaływanie 

akustyczne oraz oddziaływanie na krajobraz ich lokalizacja musi być każdorazowo poprzedzona 

szczegółową analizą wpływu na środowisko. Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano ocenę 

potencjalnej przydatności terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych w granicach Metropolii 

Poznań. Wyniki analizy przedstawiono na mapie 46. 

Podkreślić należy, że analiza wykonana na potrzeby KKRPMP jest analizą teoretyczną 

wskazująca obszary na, których występują czynniki ograniczające możliwość budowy wież 

elektrowni wiatrowych. Obszary, które w opracowaniu wskazano jako tereny potencjalnej lokalizacji 

elektrowni wiatrowych mogą posiadać szereg innych ograniczeń, które dyskwalifikują je jako tereny, 

na których możliwe jest lokalizowanie obiektów energetyki wiatrowej. 
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Ryc. 27. Powierzchnia terenu w gminach, na której możliwe jest posadowienie wież elektrowni 
wiatrowych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Energia słoneczna 
Ilość energii, która dociera do powierzchni Ziemi w ciągu roku wielokrotnie przekracza 

zapotrzebowanie energetyczne świata. Energia słoneczna jest jednak rozproszona i trudna do 

efektywnego akumulowania i praktycznego wykorzystania, jednak metody i środki jej pozyskiwania 

są ciągle doskonalone. Ze względu na swoje położenie geograficzne obszar Metropolii Poznań nie 

jest szczególnie uprzywilejowany pod kątem możliwości wykorzystania energii słonecznej. Według 

PVGIS European Communities na szerokości geograficznej, na której leży Metropolia Poznań roczne 

sumy energii promieniowania słońca przy optymalnie nachylonej płaszczyźnie pochłaniającej wynosi 

około 1270 kWh/m2. Analizy wykonane na potrzeby niniejszego opracowania wskazują, że 

w granicach Metropoli Poznań nasłonecznienie jest niższe niż wyniki PVGIS European Communities. 

Otrzymane maksymalne wartości dla Metropolii Poznań mieszczą się w zakresie 

1000 – 1100 kWh/m2.  
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Ryc. 28. Nasłonecznienie dachów budynków w Śremie (A), Poznaniu (B) i Obornikach (C) 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Dla zobrazowania otrzymanych wartości należy powiedzieć, że w Europie Południowej 

wielkości energii możliwe do pozyskania mogą przekraczać 2200 kWh/m2, a jej dopływ w ciągu roku 

jest bardziej równomierny. Nie oznacza to jednak braku możliwości wykorzystania tej energii na 

obszarze metropolii. Wykorzystanie energii słonecznej odbywa się w dwojaki sposób: 

� poprzez konwersję fototermiczną polegającą na bezpośredniej zamianie energii 

promieniowania słonecznego w energię cieplną, 

� poprzez konwersję fotowoltaiczną polegającą na bezpośredniej przemianie promieniowania 

słonecznego w energię elektryczną, która zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych. 
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Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne są coraz częstszym elementem w krajobrazie 

Metropolii Poznań. Są to elementy obecne zarówno na dachach budynków indywidualnych 

inwestorów jak i budynkach użyteczności publicznej. Rola tych źródeł ma najczęściej charakter 

pomocniczy w zapewnieniu ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz w zapewnieniu energii 

elektrycznej np. dla infrastruktury oświetleniowej czy parkomatów w ramach systemów 

autonomicznych w miejscach oddalonych od sieci przesyłowych energii elektrycznej. Mają one także 

zastosowanie w przetwórstwie rolno-spożywczym i suszarnictwie. Wpływ na rozwój inwestycji 

pozyskujących taki rodzaj energii ma między innymi program dopłat realizowany przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako kierunek rozwoju tej dziedziny OZE można 

przyjąć wsparcie informacyjne samorządów dla inwestorów indywidualnych w zakresie możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z tym rodzajem OZE. 

Przetwarzanie energii słonecznej na cieplną i elektryczną nie niesie ze sobą szczególnych zagrożeń 

dla środowiska. Największe szanse rozwoju w Metropolii Poznań mają technologie konwersji 

termicznej energii słońca związane z wykorzystaniem kolektorów. Z opracowania: Energia 

odnawialna w Wielkopolsce - uwarunkowania rozwoju (WBPP, 2010) wynika, że ze względu na duży 

udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym praktycznego 

znaczenia na analizowanym obszarze nie będą miały technologie wysokotemperaturowe (farmy 

i elektrownie słoneczne). Ze względu na nierównomierny dopływ energii słonecznej w naszej 

szerokości geograficznej na obszarze Metropolii będzie dobrym źródłem energii dla obiektów 

o charakterze sezonowym funkcjonujących w okresie wiosny i lata, jak np. ośrodki wypoczynkowe 

czy pola kempingowe. Należy podkreślić fakt, że w niektórych gminach Metropolii Poznań rozważa 

się możliwość realizacji farm fotowoltaicznych. Na chwilę obecną tylko w Luboniu zaplanowano 

obszar pod lokalizację działalności gospodarczej polegającej na produkcji energii odnawialnej 

w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne i został on wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Lubonia. 

 

Energia geotermalna 
Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz 

w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Zakres praktycznego wykorzystania wód 

geotermalnych obejmuje pozyskiwanie energii cieplnej, zastosowanie w balneologii i rekreacji. 

Ważnym zagadnieniem jest także tzw. płytka geotermia, której energię można wykorzystywać 

poprzez pompy ciepła pozyskujące ciepło gruntu na niewielkich głębokościach. Na terenie 

Metropolii Poznań istnieją przynajmniej 23 tego typu instalacje9 o łącznej mocy 243 kW. Mają one 

charakter indywidualny i są z reguły związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

O potencjale wykorzystania wód geotermalnych decyduje przede wszystkim temperatura wód 

termalnych, głębokość ich występowania oraz zasobność poziomu wodonośnego. Zgodnie 

z opracowaniem: Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim 

(Przybyła i in., 2007) wszystkie gminy wchodzące w skład Metropolii Poznań posiadają dobre 

warunki do zagospodarowania energii geotermalnej. Według schematycznych map warunków 

geotermicznych województwa wielkopolskiego, zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym 

podstawowym, wykonanym dla całego terenu województwa przez WBPP w 2005 roku, wody 

o temperaturze 30oC zalegają średnio na głębokości 800m na obszarze całej Metropolii. Wody 

                                                           
9 http://www.repowermap.org/ 
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o temperaturze wyższej niż 50oC w południowej części Metropoli Poznań, występują na głębokości 

mniejszej niż 1400 m, natomiast w pozostałej części Metropolii występują na głębokości 1400 – 1600 

m. 

W rozwoju wykorzystania tego typu energii podstawowym kierunkiem wydaje się być 

rekreacja. Na bazie potencjału przyrodniczego powstawać mogą lokalne centra basenowe, które 

jednak z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne mogą być ekonomicznie nieuzasadnione, a co za tym 

idzie nie będą szeroko wykorzystane. 

Wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie ogranicza się do realizacji 

indywidualnych instalacji bazujących na płytkiej geotermii. Są to rozwiązania wspomagające z reguły 

ogrzewanie budynków jednorodzinnych, ograniczające spalanie paliw konwencjonalnych przez co 

pośrednio wpływają na ograniczenie niskiej emisji, uciążliwej zwłaszcza w okresach zimowych. 

 

Rekomendacje dla polityk lokalnych 

Na podstawie przeprowadzonych analiz, wyznaczono tereny, na których występują 

ograniczenia w możliwości realizacji obiektów energetyki wiatrowej oraz obszary, które na 

podstawie przyjętych kryteriów potencjalnie można wykorzystać pod lokalizację obiektów 

energetyki wiatrowej. Raz jeszcze podkreślić należy że obszary, które w opracowaniu wskazano jako 

tereny potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych mogą posiadać szereg innych ograniczeń, 

które mogą dyskwalifikować je jako tereny, na których możliwe jest lokalizowanie obiektów 

energetyki wiatrowej. Ponadto ze względu na dominujący charakter wież elektrowni wiatrowych 

w krajobrazie nie rekomenduje się ich realizacji szczególnie w centralnej części Metropolii (Poznań, 

Rokietnica, Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Mosina, Puszczykowo, Komorniki, Luboń, Dopiewo, 

Tarnowo Podgórne). Przeprowadzona analiza widoczności potencjalnej elektrowni wiatrowej 

o całkowitej wysokości 150 m n.p.t. wykazała, że elektrownia wiatrowa będzie widoczna z wielu 

kilometrów (mapa 47) i z pewnością wpłynie na percepcję krajobrazu. 

W gminach zlokalizowanych przy zewnętrznej granicy Metropolii (Szamotuły, Oborniki, 

Murowana Goślina, Skoki, Pobiedziska, Kostrzyn, Śrem, Kleszczewo, Kórnik, Stęszew, Buk) można 

wskazać największe powierzchnie, na których potencjalnie można zlokalizować wieże elektrowni 

wiatrowych. Przesądzenie o lokalizacji elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia 

dodatkowych szczegółowych analiz szczególnie w zakresie ich oddziaływania na środowisko. 

W obowiązujących SUiKZP gmin Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Skoki dopuszczono 

potencjalną lokalizację elektrowni wiatrowych jednak nie wskazano obszarów ich lokalizacji. 

Rekomenduje się wprowadzenie do SUiKZP gmin zapisów, które w jednoznaczny sposób 

określałyby politykę władz samorządowych związaną z możliwościami realizacji elektrowni 

wiatrowych. 

Z uwagi na specyfikę obszaru analizy oraz występujące uwarunkowania wydaje się, że 

kierunkiem wiodącym w wykorzystaniu OZE w Metropolii Poznań powinien stać się rozwój 

indywidualnych mikroinstalacji służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej mogących 

wpływać na ograniczenie zużycia węgla jako nośnika energii. W tym celu rekomenduje się 

wprowadzenie do studiów gmin oraz planów miejscowych, obejmujących m.in. zabudowę 

mieszkaniową i gospodarczą, zapisów zalecających alternatywne dla węgla źródła energii cieplnej, 

w tym zastosowanie indywidualnych instalacji wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
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Mapa 46. 
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 Mapa 47. 


