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Wstęp 

Niniejszy audyt przeprowadzono w listopadzie 2018 r. Obejmował on analizę barier dla ruchu 

rowerowego i rekomendacji niskokosztowych zmian w zakresie, który może poprawić warunki dojazdu 

rowerami do szkoły. 

Audyt dotyczył Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu, położonej na terenie osiedla Kwiatowego. 

 

 

Bariery dla ruchu rowerowego 

Bariery zostały zidentyfikowane na podstawie wizji lokalnej, ankiet w szkołach, dostępnych informacji 

o natężeniach ruchu rowerowego (ECC, Strava) oraz rozmów z mieszkańcami. 

 

Przewymiarowane ulice w strefie uspokojonego ruchu 

Funkcjonowanie strefy uspokojonego ruchu na większości ulic na terenie osiedla ma charakter 

wyłącznie formalny i nie przekłada się na sposób zagospodarowania przestrzeni. Na ulicach 

powszechne są szerokie jezdnie manewrowe, a tam, gdzie występują chodniki, często są one 

zastawione przez auta parkujące. Niektóre skrzyżowania w obrębie strefy są nieproporcjonalnie 

rozległe, utrudniając ocenę sytuacji na drodze. Obniża to poczucie bezpieczeństwa na drodze  

i atrakcyjność zarówno dojazdów do szkoły rowerem, jak i pieszo. 

 

 

 



Przewężenia ul. Szarotkowej 

Wzdłuż ul. Szarotkowej na niemal całej długości wytyczono wąskie drogi dla rowerów po obu stronach 

jezdni, o parametrach dróg jednokierunkowych. W dwóch miejscach występują jednak przewężenia 

całej drogi: przy ul. Frezjowej i Sadowej. Szczególnie krytyczne jest to drugie. Na chodniku o szerokości 

ok. 1 metra, z płotem przy samej krawędzi i brakiem widoczności, zastosowano ciąg pieszo-rowerowy. 

Tego typu rozwiązanie jest niebezpieczne i konfliktogenne. Z kolei przy ul. Frezjowej ciągłość ruchu 

rowerowego zachowano tylko po stronie północno-wschodniej, zwężono też jezdnię do jednego pasa. 

 

 

 



Brak kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych 

Na terenie Osiedla Kwiatowego przy blokach istnieje wiele wąskich, jednokierunkowych uliczek, które 

ułatwiają organizację ruchu samochodowego przy zachowaniu miejsc postojowych. Jednak w związku 

z brakiem kontraruchu rowerowego również rowerzyści zmuszeni są do objazdów (w tym  

po ruchliwych ulicach), które nie są potrzebne w kontekście wielkości ich pojazdów. 

Brakuje dopuszczenia kontraruchu rowerowego na ulicach: 

• Cyniowej 

• Oskierki 

• Laudańskiej 

• Różyczkowej 

• Irysowej 

 

 

Ulica Malwowa 

Ulica Malwowa charakteryzuje się intensywnym i szybkim ruchem samochodowym, w tym 

ciężarowym. Chociaż miałaby potencjał zbierania ruchu rowerowego z osiedla w kierunku centrum, 

aktualnie jest bardzo istotną barierą, na którą licznie zwrócili uwagę sami uczniowie. 

 



Rekomendacje dla rady osiedla  

Na podstawie analizy zgromadzonych danych wytypowano kilka rekomendacji zmian dla rady osiedla, 

które charakteryzują się stosunkowo niewielkim kosztem wśród inwestycji drogowych oraz krótkim 

czasem wdrożenia. 

 

Zmiany na ul. Szarotkowej  

W miejscu przewężenia na wysokości ul. Sadowej zaleca się oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego 

po stronie północno-wschodniej przez zwężenie jezdni w analogiczny sposób do odcinka  

ul. Szarotkowej przy Frezjowej. Ponadto, gdy nawierzchnia drogi dla rowerów na pozostałych 

odcinkach będzie wymagała remontu, rekomenduje się poszerzenie drogi dla rowerów po stronie 

północno-wschodniej do 2 metrów (zwężenie pasa zieleni), przy czym najważniejszy pod tym kątem 

byłby odcinek od Grunwaldzkiej do Żonkilowej. 

 

Korekta organizacji ruchu na osiedlu 

Rekomenduje się wyznaczenie miejsc postojowych na jezdniach, tak, aby utrzymując ich liczbę, 

poprawić warunki ruchu pieszego i rowerowego. Na tych uliczkach, na których nie ma możliwości 

wydzielenia ruchu pieszego, rekomenduje się wprowadzenie stref zamieszkania. 

 

 

Poprawa oznakowania przejazdów rowerowych wzdłuż ul. Szarotkowej 

Rekomenduje się uzupełnienie brakujących znaków pionowych i poprawę niezgodnego z przepisami 

oznakowania poziomego. 



 

 



Wdrożenie kontraruchu rowerowego na osiedlu 

Kontraruch rowerowy na uspokojonych, jednokierunkowych uliczkach osiedlowych ułatwi poruszanie 

się po osiedlu i umożliwi omijanie ruchliwych ulic.  

Rekomenduje się wdrożenie kontraruchu na ulicach: 

• Cyniowej 

• Oskierki 

• Laudańskiej 

• Różyczkowej 

• Irysowej 

 

 


