
Poznań, dn. 2021-03-05

1
Należy stanowczo sprzeciwić się planowanej w projekcie wycince drzew. Zostało zgłoszonych 47 podobnych 
postulatów

Plan sytuacyjny został zmieniony, zastosowano jezdnię o minimalnej szerokości 4m i miejsca postojowe 
odsunięto od drzew, dzięi czemu nie zostaną one usunięte. 

2
Wyrażam sprzeciw wobec koncepcji rozbudowy ulicy Owidiusza, wg której w miejscu obecnie istniejącej alei drzew ma 
być parking, chodnik. Nie zgadzam się na wycinkę drzew na Horacego, w okolicy skrzyżowania z Literacką, gdzie miałyby 
powstać miejsca parkingowe, większe rondo. 

Wprowadzono zmiany w planie sytuacyjnym, które ochronią główny szpaler drzew w pasie drogowy ulicy 
Owidiusza. Wprowadzone zostaną także zmiany w projekcie ulicy Horacego, które będą chronić drzewa 
kosztem nie wyznaczania dodatkowych miejsc postojowych. Niestety nie jest możłiwe zachowanie 
wszystkich drzew i krzewów w przestrzeni przed blokami na ulicy Owidiusza (pomiędzy dzisiejszą jezdnią a 
blokiem). Szczegóły zostaną przedstawione na załączonych planach sytuacyjnych uwaględniających 
aktualną inwentaryzację zieleni,

3
Należy zrezygnować z pomysłu poprowadzenia ulicą Owidiusza linii autobusowej - byłoby to wyjątkowo uciążliwe dla 
mieszkańców bloków zlokalizowanych pry ulicy. Zostało zgłoszonych 16 podobnych postulatów

Projekt dotyczy przebudowy ulicy. Wprowadzenie linii autobusowej jest decyzją ZTM, która nie jest objęta 
niniejszym projektem. Parametry ulicy dopuszczają ruch autobusowy. Autobusy są ekologiczne i ciche. 
Rozwinięta komunikacja publiczna zapewnia mniejszy ruch samochodowy i jej wprowadzenie będzie 
korzystniejsze dla mieszkańców.

4
absolutny brak zgody na wycinkę jakichkolwiek drzew lub krzewów!!! Dotyczy to zarówno północnej, jak i południowej 
strony Owidiusza (na mapę w ogóle nie są naniesione drzewa) oraz fragmentu Horacego bliżej Literackiej (z planu 
wynika wycinka pięknych, wyrośniętych drzew pod parking!!!)

Plan sytuacyjny został zmieniony i zastosowano minimalne parametry chodnika i jezdni, co pozwoli na 
zachowanie drzew po stronie północnej ulicy Owidiusza, po stronie południowej jednak ze względu na 
konieczność zaprojektowania chodnika nie jest możłiwe zachowanie wzystkich istniejących krzewów i 
drzew. W miejscach gdzie będzie to możliwe dokonamy zmiany osi chodnika, aby maksymalnie zachować 
drzewa. Niezbędne dla realizacji inwestycji krzewy zostaną usunięte.

5
absolutny brak zgody na zabranie zachodniego krańca terenu rekreacyjnego między Owidiusza i Horacego pod 
ulicę/rondo!!! - brak zgody na zmniejszenie miasteczka rowerowego i wycięcie rosnących tam starych drzew!!!

W planie sytuacyjnym zostaną wprowadzone zmiany polegające na niewyznaczaniu dodatkowych miejsc 
postojowych w pasie drogowym ulicy Horacego i z tego powodu nie będzie konieczności ingerencji w teren 
rekreacyjny

6
Niedopuszczalne jest też redukowanie powierzchni terenu rekreacyjnego w sytuacji ciągłego zwiększania liczby 
mieszkańców dzielnicy, gdzie miasto nie przeznacza ani kawałka terenu pod nowy park/teren rekreacyjny, tylko całą 
ziemię wyprzedaje lub zabudowuje!!!

W planie sytuacyjnym zostaną wprowadzone zmiany polegające na niewyznaczaniu dodatkowych miejsc 
postojowych w pasie drogowym ulicy Horacego i z tego powodu nie będzie konieczności ingerencji w teren 
rekreacyjny

7
Projekt zakłada brak wjazdu na podwórze, przy którym znajdują się klatki D i E bloku przy ul. Eurypidesa 36 oraz garaże. 
Jako mieszkaniec posiadający garaż w tej lokalizacji zgłaszam zdecydowany sprzeciw.

W projekcie zjazd zostanie uwzględniony. Zostanie to pokazane na załączonym planie sytuacyjnym

8 Projekt od strony ul. Owidiusza nie ma naniesionych faktycznie istniejących drzew.
Inwentaryzacja zieleni zostanie zweryfikowana i na załączonych planach sytuacyjnych zostanie ona 
uwzględniona.

9 Na ul. Owidiusza należy zachować prostopadły sposób parkowania.

Organizacja ruchu w ulicy Owidiusza będzie dopuszcza ruch jednokierunkowy, a dla rowerzystów 
wyznaczony zostanie kontraruch rowerowy umożliwiający jazdę także w przeciwnym kierunku. Ze względu 
na lokalizację kontraruchu rowerowego miejsca zostaną wyznaczone skośnie, co znacznie poprawia 
widoczności rowerzystów przez kierowców samochodów włączających się do ruchu.

10
Priorytetem powinna być budowa chodnika i oświetlenia, które są w tym miejscu bardzo potrzebne. Jeżeli sprowadza się 
to do wyboru drzewa albo chodnik, należy wybrać chodnik.

Przebudowa obejmuje wszystkie elementy ulicy (jezdnię, chodniki oraz miejsca postojowe)

11
Na Owidiusza parking pozostawić bez zmian, żeby nie naruszać systemu korzeniowego drzew, a przede wszystkim ich 
nie wycinać. 

Przebudowy wymagają wszystkie elementy ulicy, ale plan sytuacyjny zostanie zmieniony i miejsca 
postojowe zostaną odsuniete od drzew, co pozwoli na ich zachowanie.

12 Jezdnię należy poszerzyć tylko do 4,5m wymaganego przepisami, a nie 5 jak w proponowanym projekcie.
Plan sytaucyjny zostanie poprawiony i jezdnia zostanie zaprojektowana o szerokości 4m - jest to minilana 
szerokość dla ruchu jednokierunkowego

13
Do ruchu rowerowego należy wykorzystać jezdnię (tj. nie budować ścieżki rowerowej), ewentualnie z kontrapasem dla 
rowerów

Tak, zostanie wprowadzony kontraruch rowerowy. Ilość miejsca nie pozwala na zaprojektowania 
kontrapasa rowerowego.

Postulat / propozycja zmiany / pytanielp. Stanowisko ZDM

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy uicy Owidiusza, Horacego, Homera oraz pieszego dojścia do peronu 
kolejowego
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14

Ruch pieszy pokierować na alejkę spacerową wzdłuż Owidiusza, po stronie terenu rekreacyjnego. Jeśli ten postulat byłby 
niemożliwy do spełnienia: zbudować chodnik o szerokości 1,25m po południowej stronie jezdni, tak jak w projekcie (ale 
nie 2,28m szerokości, jak w projekcie; jako że jest to przebudowa, a nie nowo powstająca ulica, przepisy dopuszczają 
chodnik o szerokości 1,25m, pod warunkiem, że nie jeżdżą po nim rowery).

Minimalna szerokość chodnika wynosi 2,0m i taka jest zastosowana w projekcie. Do tego wymiaru nie 
wlicza się szerokości krawężnika i dlatego w projekcie pokazany jest wymiar 2,28m. Ze względów 
bezpieczeństwa pieszych wyrażamy zgodę tylko na miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika. Nie jest 
mozłiwe zmniesjzenie szerokości chodnika na całej jego długości.

15
Co do Horacego: należy zrezygnować z tej części parkingu, która wymaga wycinki drzew między ulicami Lukrecjusza i 
Literacką lub zaprojektować tam parking równoległy, jeśli to pozwoli ocalić drzewa.

W planie sytuacyjnym zostaną wprowadzone zmiany polegające na niewyznaczaniu dodatkowych miejsc 
postojowych w pasie drogowym ulicy Horacego i z tego powodu nie będzie konieczności ingerencji w teren 
rekreacyjny

16

Wydaje mi się jednak, że projekt zagraża też lipowej alejce wzdłuż terenu rekreacyjnego, równolegle do torów- jeśli im 
też grozi wycinka, to oczywiście jej też się sprzeciwiam i proponuję zrezygnować z chodnika po zachodniej stronie 
projektowanego fragmentu Homera i rezygnację z budowy parkingu lub przekształcenie go w równoległy, jeśli to 
pozwoli zachować drzewa. Tam projektowana szerokość jezdni, to 6m, więc można jeszcze na jej zwężeniu do 4,5m 
zyskać 1,5m, żeby chronić roślinność.

Paln sytuacyjny dla tego odcinka zostanie zmieniony w taki sposób, aby zachowane zostały wszystkie 
drzewa.

17
Ulica wymaga zmiany nawierzchni i być może poszerzenia w jej części bliżej stacji kolejowej. Jednak moim zdaniem 
należy uzgodnić z administracjami bloków przy Owidiusza możliwość poszerzenia drogi kosztem metra czy 1.5m pasa 
zieleni bezpośrednio pod blokami.

Nieruchomość po południowej stronie ulicy Owidiusza jest Miasta Poznania i ingerencja w nią jest 
niezbędna w celu wykonania chodnika o minimalnych parametrach określonych w przepisach.Aktualnie 
prowadzone konsultacje są procesem uzgadniania rozwiązań także z administracją budynków.

18
Najlepszym pomysłem zrobienia dojazdu do stacji kolejowej byłoby wyremontowane ulicy Homera wzdłuż torów 
kolejowych i zrobienie w ciągu tej ulicy od strony torów miejsc parkingowych. Wówczas planowany autobus mógłby 
jednocześnie przejeżdżać pod szkołą i dowozić ludzi do stacji kolejowej.

Zakres ten wykracza poza zakres opracowania. Ponadto zapisy MPZP nie dopuszczają ciągłości ulicy 
Homera na odcinku od ulicy Owidiusza do ulicy Hezjoda. Wyznaczenie linii autobudowych należy do ZTM.

19 Należ sprzeciwić się poszerzeniu jezdni kosztem skwerów przy blokach na ul. Owidiusza.
Poszerzenie jezdni jest niezbędne do minimalnej szerokości określonej przepisami - 4m pomiędzy 
krawęznikami dla jezdni o ruchu jednokierunkowym

20
Proponuję,aby realizując projekt przebudowy ulicy Owidiusza w wariancie III, rozpatrzyć możliwość zmniejszenia 
szerokości chodnika od strony budynków i tym samym uratowania wszystkich drzew rosnących po drugiej stronie w 
miejscu gdzie ma powstać skośny parking.

Drzewa zostaną zachowane, ponieważ zaprojektowane miejsca postojowe zostaną odsunięte od drzew i 
jezdnia zostanie zaprojektowana o szerokości 4m. Chodnik nie może posaidać szerokości mniejszej od 
wartości minimalnej określonej w przepisach -2m (28 cm to szerokośc krawężnika, który nie stanowi części 
chodnika)

21 Należy odstąpić od pomysłu wprowadzenia na ul. Owidiusza ruchu jednokierunkowego.
Wprowadzeni ruchu dwukierunkowego wymagałoby zastosowania jezdni o szerokości 5,5m, co przy 
zachowaniu pozostałych wymagań (miejsca postojowe - 5m, chodnik 2m, krawężniki i oporniki) 
skutkowałoby lokalizacją chodnika zbyt blisko wyjść z budynków

22
Nasadzenia kompensacyjne należy przeprowadzić z wykorzystaniem dorosłych drzew, a nie sadzonek, pomimo kosztów. 
Tylko w ten sposób możliwe będzie faktyczne zrekompensowanie przeprowadzonej wycinki.

Wycinka ograniczona zostanie do minimum i do nasadzeń rekompensacyjncyh zastosujemy sadzonki 
kilkuletnie

23
Nleży zaprojektować wykonanie pętli, jeżeli jest taka możliwość, na obszarze parkingu (obszar oznaczony jako KDR), tak 
żeby autobus dowoził pasażerów ulicą Horacego i wracał tą samą ulicą, bez konieczności wjeżdżania w Owidiusza

takie rozwiązanie wymagałoby zaprojektowania pętli umożłiwiającej zawracanie autobusów, a to nie jest 
mozłiwe ze względu na ograniczenia terenowo - przyrodnicze oraz koszty realizacji zadania.

24
Jako że polityka miasta zakłada ograniczenie ruchu samochodowego i propaguje komunikację miejską lub rowerową - 
nie tworzyć dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Owidiusza.
Ilość budynków się tam nie zwiększy, tym samym nie przybędzie nowych aut i wystarczą parkingi, które są obecnie.

Kilka miejsc postojowych zostanie zlikwidowanych ze względu na istniejące przepisy (np. w odległości 10m 
od skrzyżowania), dlatego staramy się je uzupełnić w innym miejscu.

25

Budowanie P&R w środku Osiedla jest bezcelowe. P&R z zasady powinny powstawać w obszarach krawędziowych, z 
utrudnionym dostępem pieszego. Projektowane zmiany przyczynią się do generowania większego hałasu, wibracji, 
emisji CO2 w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkań i placów zabaw dla dzieci. To powinien być obszar ruchu pieszego i 
spowolnionego ruchu kołowego. To powinny być zielone płuca Strzeszyna.

Parking P&R projektowany jest ze względu na lokalizację przystanku kolei metropitalnej i ma na celu 
znaczne poprawienie czasu i komfortu dojazdu mieszkańców do centrum Poznania. Z tego powodu nie 
możemy zrezygnować z jego realizacji.

26
Nie wprowadzajmy dodatkowego hałasu, zanieczyszczeń i wzmożonego ruchu kołowego w spokojne uliczki naszego 
miasta, kosztem zieleni wysokiej. Przystanek kolejowy jest dostępny dla wszystkich bez P&R.

Z kolei metropolitalnej korzystać będą także mieszkańcy zabudowań oddalonych od peronu, którzy będą 
do niego dojeżdżać samochodem. Budowa parkingu jest niezbędna i poprawia atrakcyjność kolei.
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27
Plany budowy ogromnego parkingu i poprowadzenia komunikacji miejskiej sa niedorzeczne,  przeczą zdrowemu 
rozsądkowi, będą  zaburzac spokój okolicznych mieszkańców,  są wręcz  barbarzynstwem.

Parking służy mieszkańcom z dalszych rejonów Państwa osiedla, którzy będą chcieli skorzystać z kolei 
metropolitalnej i jego budowa jest uzasadniona. Przebudowa ulicy Owidiusza znacznie poprawi jej 
parametry i komfort poruszania się dla lokalnych mieszkańców umożliwiając przede wszystkim 
bezpieczniejsze i bardziej komfortowe właczeni się do ruchu z miejsc postojowych.

28
Jako mieszkaniec bloku przy Horacego 9-15 zdecydowanie sprzeciwiam się
umiejscowieniu nowych miejsc parkingowych po drugiej stronie ulicy, w
bliskiej odległości od naszych balkonów.

Dodatkowe równoległe miejsca postojowe są zgodne z przepisami i rekomendujemy ichh wyznaczenie.

29
Chodnik prawdopodobnie zajmie część klombów i trawników wzdłuż domu Owidiusza 30-36. Szkoda. Owszem chodnik 
jest tu bardzo potrzebny, ale nie chciałbym wychodzić z domu wprost pod koła samochodu, jadącego w kierunku 
Homera.

Rzeczywiście chodnik zajmie teren klombów lecz zostanie on wykonany o minimalnej szerokości 2m i 
znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych

30 Należy zachować istniejącą szerokość dla projektowanej jezdni.
Nie jest to mołżiwe. Istniejąca szerokość jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. Dla ulicy 
dwukierunkowej minimalna szerokość jezdni wynosi 5m, a dla jezdni jednokierunkowej 4m. Aktualnie 
projektowana jest jezdnia jednokierunkowa o szerokości 4m

31
Po co droga 5m z pasem dla rowerów i parking 5m? Droga niech zostanie w takiej szerokości, tylko zmieńcie jej jakość. 
Drogę rowerową zróbcie za drzewami. Tam już jedna dróżka z pozbruku jest. Drzewa natomiast w przyszłości możecie 
przystrzyc a nie wycinać.

Minimalna szerokość jezdzi jednokierunkowej wynosi 4m. Obecna szerokość nie spełnia wymagań 
stawianych przez przepisy i nie zapewnia bezpiecznego ruchu dwukierunkowego.

32

Owidiusza powinno mieć jezdnię max 4,5m szerokości (1,5m kontrapas rowerowy + 3m pas ruchu ogólnego)
Owidiusza powinna być jednokierunkowa dla samochodów w kierunku Literackiej. Taka jednokierunkowość wynika z 
faktu iż: a) ludzie często niechlujnie/pośpiesznie parkują auta na kontrapasach, jak np jest za długie i nie mieści się 
całkiem na 5m miejscu parkingowym, b) zza zaparkowanego auta może wyjść człowiek. Na pasie ruchu ogólnego są 3 
metry by go nagle ominąć. Piesi niestety patrzą raczej na auta, bo łatwiej je zobaczyć i konsekwencje są cięższe, więc o 
tym myślą.

Szerokość jezdni zostanie zmniejszona do wartości minimalnej określonej w przepisach - 4m. Ruch jednak 
zostanie wyznaczone w przeciwnym kierunku )od literackiej w kierunku Homera). W przypadku 
zastosowania ruchu w odwrotnym kierunku konieczne byłoby wybudowanie platformy przystankowej 
wraz z chodnikiem w pasie drogowym ulicy Horacego (przy ulicy Literackiej) - wynika to z braku 
odpowiedniej długości na pozostawnienie przystanku w obecnej lokalizacji w ulicy Literackiej (przy 
minipętli). Przystanek ten zostanie przesunięty w ulicę Literackę bezpośrednio za ul. Horacego, jednak 
będzie on obsługiwał autobusy jadące prosto ulicą Literacką i dla zutobusów skręcających w ulicę 
Horacego konieczne byłoby wybodowanie dodatkowej plattformy wraz z chodnikiem, co ingerowałoby w 
istniejąca zieleń i miesteczko rowerowe. 

33 Należy zweryfikować wynik inwentaryzacji drzew i krzewów.
Inwentaryzacja zostanie spraedzona w terenie i zalączone plany sytuacyjne zostaną wykonane po 
sprawdzeniu i zaktualizowaniu inwentaryzacji zieleni.

34

Przy Owidiusza miejsca parkingowe mają wchodzić 1m głębiej, co spowoduje odcięcie korzeni tuż przy pniach i wszystkie 
drzewa (73 do 96) i tak trzeba będzie wyciąć by nie przewracały się na zaparkowane auta. (prostopadłe miejsca 
parkingowe o aktualnej długości 4m wystarczą, bo parkując i tak sie dojeżdża osią kół do krawężnika przez co zyskuje sie 
0.5m)
Proponuje w ogóle nie remontować tej powierzchni i nie zmieniać lokalizacji krawężnika, by koparka nie niszczyła 
korzeni, które na bank tam wrosły i zapewniają stabilnośc drzew.

Plan sytuacyjny zostanie zmieniony i zaprojektowane zostaną miejsca o głębokści 5m (4,5 w poziomie 
jezdni i 0,5m w terenie zielonym). Przebudowa ulicy musi zapewniać conalmniej minimalne parametry 
techniczne określone w przepisach, które dla miejsc postojowych określają ich szerokość na 5m, a jdla 
jezdni jednokierunkowej szerokość 4m (plus krawężniki, obrzeża i ścieki przykrawężnikowe).

35

Owidiusza z prostopadłym parkowaniem 4m + pasem ruchu ogólnego 2.75m + pasem rowerowym 1.5m + chodnikiem 
1m daje 9,25m
- Właśnie tyle ma teraz ta ulica.
- Chodnik nie musi być w miejscu drzew 
- krawężnik może być obniżony aby w przypadku potrzeby zejścia na kontrapas rowerowy nie trzeba było się potykać.

Przebudowa ulicy musi zapewnić co najmniej minimalne szerokości elementów pasa drogowego, które dla 
jezdni wynoszą 4m, a dla miejsc postojowych 5m. Kontaruch rowerowy zostanie wyznaczony na jezdni bez 
dodatkowego zwiększania jej szerokości.

36
Przedłużenie Homera przy P&R zrobili tak, że drzewa (105 do 115) sa do wycinki, podczas gdy wystarczy odsunąć 
chodnik od jezdni 1m, a miejsca parkingowe z jezdnią 1m w kierunku zatoki (która może być szeroka na 2m, a nie 3m)
Tym sposobem drzewa nie są wycinane i mają pas ziemi sieroki na 2m, w którym mogą zdrowo rosnąć.

Zatoka o szerokości 2,5m (2m to szerokość przy parkowaniu na jezdni) pozwoliłaby tylko na parkowanie 
równoległe, co znacznie zmniejszyłoby ilość miejsc postojowych. Aktualnie plan sytuacyjny zostanie 
zmianiony i pozostawione zostaną drzewa oraz zaprijektowane zostaną skośne miejsca postojowe, jezdnia 
o szerokości 4m i chodnika o szerokości 2m 
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37
Wszystkie drzewa i krzewy powinny być przesadzone, lub uzupełnione innymi drzewami, których ilość powinna 
bilansować CO2  akumulowane oraz pochłaniane co roku przez drzewa wycięte, by było to faktyczną rekompensatą 
poniesionych strat.

Wycinka drzew zostanie ograniczona do absolutnego minimum. Drzewa po północnej stronie ulicy 
Owidiusza nie zostaną wycięte. Możliwe będzie wycięcie pojedyńczych drzew ze względu na ich stan lub 
kolizję z innymi elementami. Proszę sprawdzić wprowadzone zmiany na poprawionym planie sytuacyjnym

38

W mojej ocenie, dużo sensowniejsze byłoby zaplanowanie promocji ruchu rowerowego. W końcu Poznań ma być 
miastem rowerowym. Strzeszyn nie jest wielkim miastem, tylko osiedlem. Na stację ludzie nie muszą dojeżdżać po 
kilkanaście kilometrów, ale co najwyżej 3 km. Przypomnę, że mamy w zasięgu 2 stacje kolejowe Poznań Podolany i 
Poznań Strzeszyn, co też rozkłada ruch i daje możliwość dojazdu do bliższej stacji. Rower, czy spacer jest dużo lepszą 
alternatywą niż samochód. Zamiast parkingu można by zaprojektować wiatę rowerową z monitoringiem, aby nikt się nie 
martwił o swój rower.

Tak, to prawda, ale nie zawsze możemy skorzystać z roweru (pogoda, ograniczenia ruchowe, małe dzieci, 
duże ładunki itp.). Miasto bardzo promuje ruch rowerowy i od wielu lat notowany jest wzrost. Niemniej 
jednak konieczne jest także zapewnienie onfrastruktury dla kierowców pojazdów samochodowych. Mamy 
nadzieję, że każdego roku ruch rowerowy będzie coraz bardziej intensywny.

39 Należy porzucić całość projektu - trudno znaleźć jakiekolwiek przesłanki za jego realizacją.

Przesłanek za realizacją projektu jest kilka. Najważniejsze to:
- aktualna szerokość jezdni ulicy Owidiusza nie spełnia minimalnych parametrów nawet dla ruchu 
jednokierunkowego, a odbywa się na niej ruch dwukierunkowy. Szerokośc miejsc postojowych jest 
nienormatywna i samochody często wystają dodatkowo na jezdnię i właczeni do ruchu jest niebezpieczne i 
niekomfortowe. 
- wogóle nie ma infrastruktury dla niechronionych użytkowników ruchu (piesi i rowerzyści)

40

Po dołączeniu mapy P&R: proponuję planowany parking pozostawić otwarty, bezpłatny, z możliwością wykorzystania 
przez mieszkańców okolicznych bloków, a w zamian zrezygnować z budowy dodatkowych miejsc postojowych na 
Horacego (wymagających wycinki). Argument: jeśli P&R będzie zamknięty-płatny, osoby chcące zostawić auto przy 
peronie i dalej podróżować koleją, zajmą w pierwszej kolejności wszystkie dostępne miejsca bezpłatne, przy uliczkach, 
przeznaczone dla ich mieszkańców.

Ewentualny pobór opłat nie jest przedmmiotem tego opracowania. Przyjmujemy argument o 
niewyznaczaniu dodatkowych miejsc postojowych, gdy zostanie wybudowany parking.

41
P&R jest za duży! Od strony Podolan jest kilka miejsc, czemu my potrzebujemy ich aż 130? Będzie wielki, pusty, 
betonowy plac, ziejący latem żarem. Może chociaż zaprojektować go tak, żeby między alejkami parkingowymi nasadzić 
drzew?

Na terenie parkingu zostana zaprojektowane powierzchnie zielone

42
Jak ZDM zamierza zapewnić dojazd mieszkańcom bloków przy Eurypidesa (a właściwie tyły Owidiusza), Owidiusza i 
Homera (między Owidiusza i Sofoklesa) w czasie budowy drogi, skoro ulica jest ślepa, a ma być realizowana w 1. etapie?

To element czasowej organizacji ruchu, który opracowywany jest przez wykonawcę robót przed 
rozpoczęciem prac. Projekt na tym etapie tego nie rozwiązuje. Podczas prowadzenia robót budowlanych 
może zostać zamknięta możliwość dojazdu do określonego terenu, ale w takim wypadku zawsze 
mieszkańcy są dokładnie informowani i takie wyłączenie ograniczane jest do niezbędnego minimum.

43
Co miasto zamierza zrobić w ramach bariery przeciwhałasowej między terenem rekreacyjnym a torami, po tym jak 
zniszczy naturalną barierę, jaką obecnie stanowi roślinność w miejscu planowanego P&R?

Wprowadzimy zmiany w dokumentacji, które zachowają istniejące drzewa.

44

Propozycja: Z uwagi, że w mojej ocenie projekt jest bardzo słaby chciałbym zaproponować przebudowę ulicy Owidiusza 
do stanu podobnego z ulicy Horacego. Z porządnym chodnikiem oraz ścieżką rowerową. I co najważniejsze z 
wybudowaniem porządnej zadaszonej monitorowanej wiaty rowerowej zlokalizowanej blisko przystanku kolejowego. 
Takie rozwiązanie pozwoli odstawić rower bezpiecznie, a co więcej wracając z pociągu i przesiadając się na rower móc 
usiąść na suchym siodełku.

Przebudowa ulicy musi obejmować budowę chodnika, ponieważ jest to niezbędna infrastruktira dla 
najbardziej niechronionych użytkownikó ruchu drogowego. Wtbudowanie dodatkowo drogi dla rowerów 
nie jest możliwe bez wycinki istniejących drzew lub musiałoby sie to wiązać z zamianą miejsc ukośnych na 
równoległe, co znacznie zmniejszyłoby ich ilość. Z tego powodu proponujemy następujący przekrój: 
miejsca postojowe - 5m, jezdnia 4m, chodnik 2m plus krawęzniki i oporniki, które nie wliczają się do 
szerokości jezdni, chodników i miejsc postojowych. Budowa wiaty dla rowerów możliwa jest na terenie 
parkingu P & R

45
Projektowany chodnik o szer. 2,28 m jest szerszy od istniejącego chodnika o szerokości 1,5 i i wchodzi na istniejący teren 
zielony, niszcząc istniejącą tam zieleń (żywopłot,drzewa, krzewy).

Chodnik będzie przylegał bezpośrednio do jezdni i został on zaprojektowany o minimalnej szerokości, która 
dla chodnika zlokalizowanego przy jezdni wynosi 2m (0,28m - to wymiar krawężnika, który nie jest 
zaliczany ani do szerokości chodnika). Staramy się dostosował oś chodnika, aby możliwe było maksymalne 
zachowanie istniejącej zieleni. Niestety koniecznebędzie usnięcie większości krzewów. Staramy się, aby 
drzewa pozostały nienaruszone.
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46
Zabieracie nam zieleń w zamian dając większy ruch samochodowy, hałas i spaliny. Bilans jest dla nas ujemny.
Czy nie byłoby korzystniejsze utworzenie pieszo-jedni ze spowolnionym ruchem i wyniesionymi skrzyżowaniami?
Uchroniłoby to nasz mieszkańców przed wycinką zieleni i wzmożonym ruchem samochodowym.

Pieszojezdnia to niebezpieczne rozwiązanie dla pieszych i nie wyrażamy zgody na jego wprowadzenie. Poza 
tym pieszojezdnia wymagałaby zaprojektowania jezdni o większej szerokości (po zmianach proponujemy 
jezdnię o szerokości 4m), co praktycznie wymagałoby zajęcia podobnej szerokości terenu 

47
Wnioskuję o zmianę ustawienia miejsc parkingowych przy ulicach Horacego, Hezjoda i Homera, tak aby nie nachodziły 
na istniejącą tam zieleń.

Wprowadziliśmy zmiany w projekcie, które chronią istniającą zieleń. Ulica Hezjoda znajduje się poza 
terenem tej inwestycji.

48
Wnioskuję o zmianę przebiegu chodnika przy ulicy Homera, na taką która nie koliduje z istniejącymi tam drzewami. 
Proponuję wykorzystać do tego istniejący już chodnik.

Na nowo projektowanym odcinku ulicy Homera pomiędzy ulicami Owidiusza i Horacego projekt zostanie 
zmienionym aby zachować istniejąc drzewa

49

Wnioskuję o zachowanie istniejących drzew na terenie parkingu. Mam tu na myśli głównie duże starsze drzewa, czyli 
kępę  brzóz po środku oraz drzewa rosnące od strony dojścia do przejścia przez tory. Pozostawienie tych drzew zapewni 
zgodność projektu z "Strategią Rozwoju Miasta Poznania" poprzez ekologiczne i racjonale gospodarowanie zasobami 
środowiska oraz humanizację przestrzeni miejskiej, kosztem kilku miejsc parkingowych.

Tak, projekt zostanie zmianiony w taki sposób, aby pozostawić istniejące drzewa

50

Zwracam się z taką uwagą aby zamiast autobusu, który miałby dojeżdżać do PKP Podolany (ul. Owidiusza/ Horacego czy 
inne) skierować go na inną trasę tak aby połączyć jedną linią MPK Stary Strzeszyn i pozostałą część osiedla np. ul. 
Literacką, Żołnierzy Wyklętych i Stary Strzeszyn. Po prostu stworzyć jedną linię łączącą cały Strzeszyn, ponieważ niestety 
mocno się odczuwa podział/ rozbicie na starą część i nowszą. Byłoby to korzystniejsze dla wszystkich mieszkańców niż 
autobus jeżdżący wspomnianymi ulicami i do tego wycięcie krzewów pod blokami czy drzew, zmniejszenie liczby miejsc 
parkingowych oraz zwiększeniu ryzyka wypadków (w pobliżu bawiące się dzieci).

Uwaga ta nie dotyczy projektu drogowego, tylko organizacji transportu publicznego. Uwaga ta została 
przesłana do ZTM w celu jej rozpatrzenia i uwzględnienia w miarę możłiwości

51
Mieszkam przy ulicy Owidiusza 6. Sprzeciwiam się planowi poszerzenia chodnika przy Owidiusza i pomniejszeniu pasa 
zieleni przy naszym budynku.

Budowa chodnika jest niezbędna, ponieważ piesi są najmniej chronionymi użytkownikami ruchu i powinni 
posiadać wydzieloną infrastrukturę

52

Ścieżka rowerowa może być wytyczona w jezdni. Poza tym prowadzenie ścieżki pod samym budynkiem stwarzać będzie 
zagrożenie dla mieszkańców ulicy Owidiusza 2, 4 i 6 wychodzących z domu, a szczególnie dzieci. Wyjścia z klatki z tych 
trzech numerów obsadzone są żywopłotem, co znacznie ogranicza widoczność, a dzieciom ją wręcz uniemożliwia. 
Byłoby to duże zagrożenie dla mieszkańców, a szczególnie dzieci na potrącenie przez rowerzystów, którzy często jeżdżą 
obecnie ulicą Owidiusza z dużą szybkością.

Nie będzie projektowana i budowa droga dla rowerów. Od strony bloku, bezpośrednio przy jezdni zostanie 
zaprojektowany chodnik o szerokości 2m. Rowerzyści będą mogli poruszać się tylko na zasadach ogólnych. 
Ponieważ ulica Owidiusza będzie jednokierunkowa dla rowerzystów zostanie wyznaczony kontraruch 
rowerowy umożłiwiający jazdę także w przeciwnym kierunku

53
Zdecydowanie protestuję przeciwko  planom  lokalizacji  parkingu przy ul. Owidiusza  kosztem szpaleru drzew i krzewów, 
które oddzielają ,jedyny z prawdziwego zdarzenia, plac zabaw i boisko dla  dzieci i miejsce  wypoczynku  dla  osób 
starszych na Strzeszynie Greckim.

Projekt zostanie zmianiony, aby zachować szpaler istniejących drzew wzdłuż nowoprojektowanej ulicy 
Homera

54

analizując przygotowany plan dotyczący rozbudowy ul. Owidiusza wraz z oświetleniem przygotowany  przez DAP 
VIRTUAL PROJECT na zlecenie ZDM Poznań zauważyłam, że warstwa KTCR02 (chodnik) jest pusta.
Ma to olbrzymie znaczenie, gdyż na miejscu istniejącego chodnika, którego przez brak warstwy KTCR02 nie ma na mapie 
projektowej, zaprojektowano nowy chodnik – warstwa „sytuacja_5_zielen_temp|DAP_chodnik” – pomarańczowa linia 
(proj. obrzeże-chodnik). Szczególnie widać to na odcinku ul. Owidiusza, na wysokości adresu 2/4/6, gdzie projektowany 
chodnik wchodzi na zagospodarowany teren zielony (żywpowłot, nasadzenia drzew i krzewów). Uprzejmie proszę o 
zweryfikowanie posiadanych danych i uwzględnienie w projekcie istniejącej sytuacji w terenie.

Zweryfikujemy tą uwagę i uwzględnimy ją na załączonych planach sytuacyjnych

55
Parking P&R  jest potrzebny, ale najlepiej zadrzewiony, podobnie jak przy stacji Poznań Strzeszyn. Dobrze gdyby był 
dostępny dla mieszkańców.

Sprawdzimy możliwość dokonania nasadzeń zieleni na terenie projektowanego parkingu

56 Z przedstawiony wariantów, wariant III jest najlepszy, ze względu na miejsca parkingowe.
Zostaną zastosowane wszystkie elementy tego wariantu z wyjątkiem wyznaczenia dodatkowych miejsc 
postojowych w ulicy Horacego. Najważniejsza jest ochrona istniejących drzew

57
W celu braku blokowania miejsc postojowych lokatorów przez osoby przyjezdne Parking Park&Drive musi w pełni 
pozostać darmowy, w przeciwnym razie w pierwszej kolejności zajmowane będą miejsca postojowe bezpłatne 
dotyczące mieszkańców ulic.

Pobieranie opłat za parkowanie na parkingu P&R nie jest przedmiotem tego opracowania
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58
W mojej opinii ulica Horacego jest wystarczająca w obecnym kształcie do umożliwienia ruchu pojazdów 
wielkogabarytowych dla ruchu jednokierunkowego i należałoby skupić się na odnowie miejsc parkingowych oraz 
poprawie wjazdu z ulicy Literackiej w ulicę Horacego.

Wprowadzenie ruchu w ulicy Horacego od ul. Literackiej w kierunku torów wymusza konieczność 
wybudowania dodatkowej platformy przystankowej wraz z chodnikiem na początku ulicy Horacego, co 
uzasadnialiśmy w odpowiedzi do pytania 32

59

Odcinek ulicy Owidiusza od części jednorodzinnej, przez skrzyżowanie z ulicą Euripidesa aż do ulicy Homera w mojej 
ocenie powinien zostać odnowiony/ujednolicony analogicznie jak ma to obecnie miejsce na początku tejże ulicy ze 
strony ulicy Literackiej. Przede wszystkim odnowa skupiać się powinna wokół oświetlenia ulicy. Droga rowerowa od 
wzdłuż ulicy Owidiusza jest CAŁKOWICIE NIEPOTRZEBNA, tym bardziej, iż na miejsce pod jej realizację brakuje 
przestrzeni.

Przekrój na całej długości zostanie ujednolicony i zapewnione zostaną minimalne parametry jezdni i 
chodnika - odpowiedni 4m i 2m. Kontynuowanie na całej długości przkroju ulicy z jej początku (przy ulicy 
Literackiej) skutkowałoby koniecznością wycinki istniejących drzew. Poza tym szerokość istniejącego 
chodnika (na tym poczatkowym odcinku) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, które dla chodnika 
zlokalziaowanego przy jezdni określają minimalną szerokość 2m.

60
na rysunku ulicy Owidiusza między klatkami 32 i 34 nie ma zaznaczonego wjazdu na parking znajdujący się przed 
wejściami do klatek Eurypidesa 36 d i e.

Wjazd jest naniesiony i znajduje się w km 0+300. Po przeprowadzonych konsultacjach plan sytuacyjny 
zostanie poprawiony i na nim także umieścimy lokalizację tego zjazdu.

61

propozycja zwężenia pasa jezdni nie jest dobrym rozwiązaniem, bo będziemy mieli pieszych, rowery w obu kierunkach i 
samochody w jednym wąskim pasie. Natomiast opcja z szerszym pasem jezdni, wymaga wycięcia drzew, co jest jeszcze 
gorszą opcją, raz z uwagi na kwestie ekologiczne i równowagi biologicznej, ale alejka i miejsca do rekreacji w pełnym 
słońcu i bez naturalnej bariery dźwiękowej i bezpieczeństwa to też nie jest dobre rozwiązanie.

Projekt przewiduje ujednolicenie szerokości jezdni do 4m. Aktualnie szerokość jezdni jest zmienna. Na 
początkowym odcinku jezdnia ma szerokość około 4,5m, a na pozostałym około 3m.

62 Należy zachować ruch dwukierunkowy na ul. Horacego.

Zachowanie dwuch kierunków w ulicy Horacego przy jednym kierunki w ulicy Homera i Owidiusza 
wymasza wybudowanie placu do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5m na co nie ma miejsca. Poza tym na 
końcu ulicy Horacego powstałoby 4 wlotowe skrzyżowanie (ul. Horacego, ul. Homera, ul. Homera (ślepy 
odcinek i Hezjoda) i jeszcze w jakimś miejscu plac do zawracania

63
2. Z Horacego ewentualnie większe natężenie ruch można rozładować poprzez cztery wzajemnie prostopadłe ulice: 
Homera, Seneki Lukrecjusza, Juwenalisa. Tam są jednak domki jednorodzinne – trochę nadmiernie chronione w tym 
projekcie.

Projekt dotyczy przebudowy ulic Owidiusza, Homera oraz Horacego. Oczywiście możłiwy będzie skręt z 
ulicy Horacego w ulicę Seneki i Homera

64

Niebezpieczeństwo wprowadzenia wzmożonego ruchu samochodowego w pobliżu popularnych terenów rekreacyjnych i 
placów zabaw (niejednokrotnie dzieci samodzielnie poruszają się tam na rowerach, hulajnogach, czy też rolkach). 
Wprowadzenie w to miejsce intensywnego ruchu samochodowego przyczyni się również do pogorszenia jakości 
powietrza (w pobliżu placów zabaw i siłowni zewnętrznych!)

Są to drogi publiczne i ruch samochodowy może się po nich odbywać. Ewentualne wprowadzenie 
ekologicznej komunikacji publicznej ma na celu zmniejszenie natężenia ruchu oraz wpłynęłoby na 
zmniejszenie nanieczyszczenia powietrza przez pojazdy samochodowe.

65

Nie ma więc sensu obudowywania skwerów oraz budowy P&R dla aż 332 miejsc parkingowych (skąd miałyby przyjechać 
te osoby). W pierwszym rzędzie należało pomyśleć o rozbudowie P&R przy przystanku Poznań Strzeszyn gdzie 
potencjalnymi klientami PKM są mieszkańcy Podolan oraz Starego (i częściowo Nowego) Strzeszyna.  Wprowadzenie tak 
dużej dodatkowej liczby samochodów w dotychczas raczej spokojnym zakątku wydaje się być głupotą i 
marnotrawstwem.

Parking P & R będzie umożliwiał postój około 130 samochodów i jest on przeznaczony głónie dla osób 
przyjeżdżających z dlaszych obszarów osiedli położonych na Strzeszynie

66
Wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na ulicach Owidiusza i Horacego wydaje się zupełnie niecelowe. Ruch na tych 
ulicach jest w chwili obecnej niewielki, wyjazd na ulicę Literacką nie sprawia prawie żadnych kłopotów, więc żadne 
zmiany nie są potrzebne.

Szerokość ulicy Literackiej nie spełnia minimalnych parametrów określonych w przepisach. Poza tym ulica 
ta jest jednokierunkowa i nie posiada placu do zawracania. Zachowanie ruchu dwukierunkowego wymaga 
zaprojektowania jezdni o szerokości jak dla ruchu dwukierunkowego - 5,5m (zamiast 4m). Warunkiem 
brzegowym jest zachowanie istniejącego szpaleru drzew, a to nie byłoby możliwe przy zaprojektowaniu 
jezdni o szerokości 5,5m. 

67

Nie rozumiem dlaczego autobus ma się poruszać akurat ulicą Owidiusza czy Horacego.
Może mógłby wjeżdżać ulicą Tołstoja przy okazji dowożąc dzieci do przedszkola jechać Homera wzdłuż torów aż do 
szkoły byłoby to bardziej racjonalne ale wymagało by oczywiście szerszej perspektywy... w starych planach ulica Homera 
była jedną z głównych na osiedlu.

Peron kolei metropolitalnej położony jest przy ulicy Owidiusza i z tego powodu rozważane jest 
wprowadzenie autobusu w ulicy Owidiusza, Homera i Horacego.

68
planowany parking przy torach nie uwzględnia uczciwie drzew, które tam rosną co z tego że wysiały się same, parking 
wydaje mi się przeszacowany , jest po prostu betonowym prostokątem a mógłby by być wydłużony węższy tak aby 
mogła pojawić się zieleń zarówno od strony torów jak od strony osiedla.Powinno być więcej miejsc dla rowerów.

Niewszystkie drzewa można zachować. Rozwaamy możłiwość lokalnych nasadzeń zieleni kosztem kilku 
miejsc postojowych.
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69
Brak planów zagospodarowania to duży problem. Jak my mieszkańcy mamy mieć zaufanie do Miasta skoro budowaliśmy 
ulicę Horacego przy współpracy z miastem, skoro drzewa które wtedy posadziliśmy dostaliśmy od miasta, uzgodniliśmy 
gdzie mogą być posadzone a po latach okazuje się, że teraz plany są inne no i drzewa trzeba wyciąć?

Plan sytuacyjny zostanie zmieniony w taki sposób, aby pozostawić szpalery posadzonych drzew

70

Jeśli chodzi o miejsca parkingowe to powinno ich być więcej a nie mniej oczywiście nie kosztem drzew. Szkoda, że mamy 
tak dziwne przepisy że miejsc parkingowych nie może być naprzeciw Seneki Plauta i Lukrecjusza (chociaż auta parkują 
tam od lat i nic się nie dzieje) bo to byłby najprostszy sposób uporządkowania parkowania. Parking zmieści się 
swobodnie na Horacego 9,11,13,15 ale na 1,3,5 już nie bo są drzewa.

Zakaz parkowania w pobliżu skrzyżowań wynika z przepisów i parkujące samochody w tym rejonie parkują 
niezgodnie z przepisami. Nie powinniśmy oceniać takiego zachowania jako prawidłowe, ponieważ nic się 
nie stało. Na skrzyżówaniu występuje znacznei więcej potencjalnych sytuacji kolizyjnych także z udziałem 
pieszych. Zwiększanie tego ryzyka przez parkujące samochody, które dodatkowo będą wykonywać 
manewr właczani się do ruchu nie wydaje się uzasadnione.

71

Jakie wyliczenia przemawiają za wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego? Dziś, nawet przy ruchu dwukierunkowym, 
ruchu pieszych i rowerzystów po ul.Owidiusza, nie tworzą się tu zatory, a tym bardziej nie ma ich na szerszej ul.Horcego 
(bardzo spokojne ulice). Dostosowanie ul.Owidiusza do standardu całego osiedla tj. chodnik wzdłuż i oświetlenie, 
oczywiście zwiększyłyby bezpieczeństwo poruszania się.

O wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego nie decyduą wyliczenia, tylko możliwość zastosowania 
minimalnych szerokości jezdni, która dla ulicy jednokierukowej wynosi 4m, a dla ulicy dwukierunkowej - 
5,5m

72
Czy brano pod uwagę zwiększenie ruchu na tych ulicach w wyniku poszukiwania miejsca parkingowego? Przy ruchu 
jednokierunkowym w przypadku braku miejsca parkingowego, konieczna będzie dodatkowa runda po obu ulicach (ca. 
750 m), a w tym czasie wolne miejsce może zostać zajęte i wymusi to ponowną rundę

Projekt obejmuje także parking buforowy P & R który zapewni miejsca postojowe dla około 130 
przyjezdnych samochodów. Ilość miejsc postojowych dla mieszkańców pozostanie na obecnym poziomie.

73
Jak prognozowano wzrost ruchu pojazdów w wyniku otwarcia parkingu P&R i jakie jest przewidywane obłożenie 
parkingu P&R?

Nie prognozujemy dużego wzrostu natężenia ruchu. Parking będzie stanowił tylko dojazd przez 
mieszkańców dalszej części osiedla.

74
Czemu ma służyć wydzielenie kontrapasa rowerowego na osiedlowej ulicy typu Owidiusza? Po której stornie Owidiusza 
jest on zaplanowany?

Nie planujemy wydzielania kontrapasa rowerowego. Wyznaczony zostanie kontraruch rowerowy, który 
umożliwia na drodze jednokierunkowej jazdę rowerzystkom w przeciwnym kierunku. Rozwiązania takie 
wprowadzane są wielu ulicach jednokierunkowcyh w Poznaniu.

75
Czy przewiduje się otwarcie ul. Homera na odcinku szkoła Hezjoda - przystanek Poznań Podolany? Czy ktoś analizował 
skłonność osób odwożących dzieci do szkoły, do korzystania z parkingu P&R Przystanek Podolany?

Otwarcie ulicy Homera nie jest przedmiotem tego opracowania.

76 Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia ruchu autobusowy na uliczki osiedlowe Owidiusza/Horacego?
Zadaniem autobusu byłoby zapewnienie możliwości dojazdu do przystanku kolei metropolitalnej przez 
mieszkańców osiedla Strzeszyn oraz zapewnienie alternatywnego sposobu dojazdu dla komunikacji 
prywatnym samochodem

77
ul. Owidiusza powinna być jednokierunkowa i nie szersza niż 4m. Jej przebudowa nie powinna zakładać wycinania drzew 
ani jakiegokolwiek ograniczenia dróżek rowerowych dla dzieci, które są największym atutem całego rejonu i unikatem w 
skali całego Poznania.

plan sytuacyjny zostanie tak zmieniony. Jezdnia, chodnik i miejsca postojowe zostaną zaprojektowane o 
minimalnych parametrach (jezdnia - 4m) i miejsca postojowe zostaną odsunięte od drzew, aby je 
zachować.

78
w ciągu ul. Owidiusza i Horacego nie ma potrzeby zwiększania liczby miejsc parkingowych ani zabierania cennego 
obszaru rekreacyjnego pomiędzy ulicami Owidiusza i Horacego.

Ingerencja w obszar rekreacyjny wynikała z chęci zapewnienia większej ilości miejsc postojowych. 
Wprowadzimy zmianę w projekcie usuwając te miejsca.

79
Zbudowanie stacji przy Owidiusza jest dobrym rozwiązaniem, dlaczego jednak nie można do tej stacji dojść z przystanku 
przy ul. Literackiej? To nie są ogromne odległości. Czy chcemy zrealizować na Strzeszynie wizje z filmu „WALL.E"? 
Wszędzie musimy być dowożeni?

Projektowanie rozwiązanie umożliwi dotarcie do przystanku zarówno pieszo, rowerem jak i samochodem. 
Dla mieszkańców z dalszej części osiedla należy zapewnić możłliwość dojazdu rowerem lub samochodem i 
jego pozostawienia.

Strona 7/7


