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Opis projektu „Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu” 

 

Zakres projektu koncepcyjnego obejmuje przebudowę torowiska od ul.Pamiątkowej do 
istniejącej pętli „Dębiec” (o długości ok. 1,7 km) oraz budowę nowej trasy tramwajowej (o 

długości ok. 1,6 km), do Klina Dębieckiego, zlokalizowanego przy ulicach: 28 Czerwca 

1956r., Samotnej i Dolna Wilda. W tym miejscu planowane jest stworzenie zintegrowanego 

węzła przesiadkowego. Całość inwestycji zakłada również kompleksową przebudowę układu 
drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. 

Inwestycja w sposób istotny uporządkuje zagospodarowanie obszaru Dębca, a 
jednocześnie usprawniając lokalny układ transportowy, przyczyni się do wzmocnienia roli 
zbiorowej komunikacji miejskiej w codziennych podróżach zwiększając tym samym 

atrakcyjność tej części miasta. Dzięki kompleksowej modernizacji, nowy blask zyska 

Targowisko „Racjonalizatorów”, dając tym samym mieszkańcom nowoczesną przestrzeń 

publiczną. 

Celem projektu jest poprawa sytuacji transportowej mieszkańców południowych 
obszarów Poznania poprzez rozbudowę sieci tramwajowej oraz budowę zintegrowanego 
węzła przesiadkowego. Rozwiązania te mają w założeniu zmniejszyć liczbę samochodów nie 

tylko w rejonie Klina Dębieckiego, ale i całego Poznania (węzeł ma strategiczne znaczenie 
ponieważ znajduje się w pobliżu autostrady).  

Pomysł na realizację trasy wzdłuż ul. 28 Czerwca 1956 r. znajduje się w planach Miasta 
od bardzo dawna i zapisany został w wielu strategicznych dokumentach miejskich, 

kształtujących politykę przestrzenną Poznania, m.in.: 

 w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania 1990 r., opracowanym  

w 1975 r.,  

 w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Poznania z 1999 r. i 2008 r., 

 w obecnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Poznania, które zostało uchwalone przez Radę Miasta Poznania 
uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 września 2014 r.  

 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Rejon ulicy Samotnej” w 

Poznaniu uchwalonym w 2009 r. 
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W ramach projektu zakłada się kształtowanie jak najbardziej dogodnych węzłów 
przesiadkowych, w miarę możliwości w oparciu o zasadę „drzwi w drzwi”, integrujących w 
możliwie jak największym stopniu komunikację autobusową i tramwajową, a w przypadku 
węzłów integracji z koleją – również kolejową.  

W obrębie węzła „Klin Dębiecki” powstaną parkingi typu Park&Ride, Bike&Ride oraz 

miejsce krótkiego postoju typu Kiss&Ride, a także dla autobusów daleko bieżnych. Dzięki 
temu mieszkańcy gmin ościennych zlokalizowanych na południe od Poznania (np. Luboń, 
Mosina, Puszczykowo) będą mieli możliwość sprawnej przesiadki na tramwaj do centrum 

miasta. 

Na całej długości inwestycji nastąpi dostosowanie układu ciągów pieszych i ruchu 
rowerowego do wymogów budowanej infrastruktury komunikacji publicznej oraz poprawa 

nawierzchni chodników w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy. 
W zakresie infrastruktury pasażerskiej, zgodnie z wytycznymi ZTM Poznań, zakłada się 

realizację m.in. możliwie szerokich platform przystankowych, adekwatnych do 
prognozowanych potoków pasażerskich, a w zakresie ochrony interesu osób z niepełno 

sprawnościami zakłada się stosowanie rozwiązań z jednej strony likwidujących bariery 
architektoniczne, a z drugiej strony poprawiających bezpieczeństwo (i wygodę) poruszania 
się osób z dysfunkcjami narządów ruchu, słuchu czy wzroku. 

W ramach projektu przewidziano również modernizację Targowiska „Racjonalizatorów”, 
którego nowy kształt pozwoli na dalszy rozwój funkcji handlowej tego miejsca. W ramach 

projektu planuje się nowe rozmieszczenie pawilonów i straganów handlowych, miejsc 

postojowych dla samochodów dostawczych, toalet i wiat śmietnikowych, a także 

nowoczesnych elementów malej architektury oraz urządzenie zieleni. 
Zakres projektu został podzielony na 4 odcinki: 

 odc. 1: ul. 28 Czerwca 1956 r., od ul. Pamiątkowej do ul. Opolskiej, zakładający 
kompleksową przebudowę ulicy, w tym istniejącego torowiska tramwajowego; 

 odc. 2: nowy wiadukt nad linią kolejową oraz istniejącą pętlą „Dębiec” (nowa trasa 

tramwajowa), który przedstawiono w dwóch wariantach: 

- wariant 1 (W1) – obiekt inżynierski z wyłączeniem ruchu samochodowego 
(wiadukt tylko tramwajowy, z dopuszczeniem – po torowisku – ruchu pojazdów 

uprzywilejowanych – tzw. „droga życia”), przy jednoczesnym pozostawieniu 

ruchu kołowego przez jednopoziomowe przejazdy kolejowe,  
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- wariant 2 (W2) – obiekt inżynierski z uwzględnieniem ruchu samochodowego 
(wiadukt tramwajowy i samochodowy – na wiadukcie torowisko w osi jezdni, 

oddzielone od ruchu samochodowego); ruch kołowy (tak jak tramwajowy) 
prowadzony bezkolizyjnie w stosunku do kolei (pasy ruchu po bokach 

torowiska), 

(w obydwu wariantach nie ma możliwości zachowania istniejącej pętli „Dębiec”; 
trasa tramwajowa wydłużona do nowej pętli na Klinie Dębieckim); 

 odc. 3: ul. 28 Czerwca 1956 r., od ul. Czechosłowackiej do Klina Dębieckiego (nowa 

trasa tramwajowa),który przedstawiono w dwóch wariantach: 

- wariant 1 (W1) – wydzielone „zielone torowisko” zlokalizowane obok jezdni 

(wschodnia strona ul. 28 Czerwca 1956 r.), 

- wariant 2 (W2) – torowisko tramwajowe w osi jezdni oddzielone od ruchu 

samochodowego (pasy ruchu po bokach torowiska); 

 odc. 4: zintegrowany węzeł przesiadkowy „Klin Dębiecki” (pętla tramwajowo-

autobusowa, parkingi Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride, miejsca krótkiego postoju dla 

autobusów dalekobieżnych oraz Punkt Obsługi Klienta ZTM Poznań).  
Podczas konsultacji społecznych (w dniach 25 czerwca – 16 lipca 2019 r.) można wyrazić 

swoją opinię na temat proponowanych rozwiązań, w tym oddać głos za preferowanym 
wariantem na odcinkach 2 i 3.  

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, w ramach swoich kompetencji, jako 
organizatora publicznego transportu zbiorowego, prowadzi wstępne prace przedprojektowe, 
mające na celu przygotowanie niezbędnych dokumentów pozwalających na przyszłościową 
realizację inwestycji. 

Na chwilę obecną brak jest szczegółowego harmonogramu rzeczowej realizacji projektu, 

która uzależniona jest od możliwości finansowych Miasta Poznań oraz ewentualnego 
pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej). 

 

 


