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STRESZCZENIE
Niniejszy dokument pt. Analiza i ocena rozwiązań w zakresie zmiany układu drogowego

ukierunkowanego na poprawę transportu mieszkańców w związku z występowaniem utrudnień na
przejazdach w rejonie ulic Mnichowska, Cienista i Gajowa w Gnieźnie (analiza układu drogowego
– AUD) został opracowany przez konsorcjum uczelni wyższych: Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie oraz Politechnikę Poznańską (Zakład Systemów
Transportowych w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych) na zlecenie
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą
w Gnieźnie. Przy sporządzaniu AUD korzystano z materiałów i informacji uzyskanych czy
opracowanych (lub uchwalonych) przez:
 Radę Powiatu Gnieźnieńskiego,
 Radę Miasta Gniezna,
 Radę Gminy Gniezno,
 Radę Gminy Czerniejewo,
 Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie,
 Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie,
 Sejmik Województwa Wielkopolskiego,
 Najwyższą Izbę Kontroli,
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego.
 Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
Oprócz tego przy realizacji dokumentu wykorzystano szereg obowiązujących aktów
prawnych (ustaw, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategii, studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itd.). Ponadto uwzględniono uwagi
zgłoszone podczas konsultacji społecznych.
Niniejsze opracowanie stanowi analizę i ocenę potencjalnych rozwiązań (wariantów)
systemu transportowego w związku z występowaniem ograniczeń przepustowości układu
drogowego w rejonie ulic Cienista i Gajowa w Gnieźnie. Dokument ten ma wspomóc decydentów, co
do podejmowanych działaniach obejmujących potencjalne rozwiązania przebudowy infrastruktury
drogowej w analizowanym rejonie oraz szansą na uzyskanie ewentualnego dofinansowania.
Należy zaznaczyć, że opracowanie to jest pierwszym tego rodzaju dokumentem
przedstawiającym zagadnienie układu drogowego tego rejonu Powiatu Gnieźnieńskiego, który na
chwilę obecną obejmuje zarówno Miasto Gniezno, jak i Gminę Gniezno.
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1. WPROWADZENIE
1.1 Istota i znaczenie opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie prac realizowanych na podstawie umowy
zawartej w dniu 3 grudnia 2017 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, w imieniu
którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Gnieźnie (ZDP Gniezno), a Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową im. H. Cegielskiego w Gnieźnie (PWSZ Gniezno) będącego liderem konsorcjum: PWSZ
Gniezno i Politechniki Poznańskiej.
Istotą opracowania jest określenie pożądanego wariantu rozwiązań transportowych w rejonie
ulic Mnichowska, Cienista i Gajowa zlokalizowanych na obszarze miasta Gniezna oraz Gminy
Gniezno obejmujących także występujące dwa przejazdy kolejowo-drogowe.
Przejazdy kolejowo-drogowe szczególnymi elementami infrastruktury transportowej i jak
podkreśla Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w Informacji o wynikach kontroli: BEZPIECZEŃSTWO
RUCHU NA PRZEJŚCIACH I PRZEJAZADACH KOLEJOWO-DROGOWYCH [29] „z powodu
przecinania się na ich obszarze różnych w swoim charakterze potoków ruchu (np. samochody
osobowe, ciężarowe, autobusy, rowerzyści, piesi) są miejscami szczególnie niebezpiecznymi,
na których istnieje duże ryzyko wypadku. Wzrastająca w ostatnich latach liczba poruszających się
po drogach kołowych pojazdów drogowych wszystkich typów powoduje również zwiększenie
obciążenia ruchu na jednopoziomowych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami kołowymi oraz
większe prawdopodobieństwo wypadku.” Należy zaznaczyć, że bezpieczeństwo na przejazdach
zależy w głównej mierze od:
 Zachowań uczestników ruchu drogowego.
 Prawidłowego wykonywania zadań zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej.
Oprócz tego NIK wskazuje, że istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowodrogowego ma budowa i utrzymanie – oprócz skrzyżowań w poziomie szyn – przejazdów i przejść
bezkolizyjnych (nadziemnych i podziemnych) przejść dla pieszych. Kwestia bezpieczeństwa nie
dotyczy tylko samych przejazdów, ale i również obszarów znajdujących się w ich sąsiedztwie np.
dróg dojazdowych do skrzyżowań co oznacza, że wymaga to współdziałania wielu interesariuszy.
Przedmiotem niniejszej analizy jest obszar obejmujący tereny wyznaczone następującymi
liniami granicznymi:
 od strony wschodniej drogą krajową DK15,
 od południowej strony: linią równoległą oddalona o ok. 500 m do linii kolejowej 353
i przecinającą linię kolejową 281,
 od północnej strony: linią równoległą oddalona o od 50 do 200 m do linii kolejowej 353
i dochodząca do DK 15.
 od zachodniej strony linią prostopadłą do linii kolejowej nr 353 i dochodząca do miejscowości
Dalki.
Mimo, że zdefiniowano obszar analizy, to jednak ze względu na interesariuszy potencjalnego
rozwiązania układu drogowego (w tym mieszkańcy różnych gmin Powiatu Gnieźnieńskiego),
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w opisach oraz definiowaniu kryteriów wzięto pod uwagę także informacje wykraczające poza
zdefiniowany rejon.
Dla zagwarantowania obiektywności analizy ocenę wariantów przeprowadzono w ujęciu
wielowymiarowym, rozważając różne aspekty ich funkcjonowania i oddziaływania na otoczenie.
Stąd też wzięto pod uwagę następujące aspekty:
 ekonomiczne, oceniające wymagane (szacunkowe) nakłady inwestycyjne na realizację
poszczególnych rozwiązań,
 techniczne, oceniające jakość infrastruktury transportowej,
 bezpieczeństwa, związane zarówno z bezpieczeństwem drogowym, jak i sytuacyjnym
w każdym z rozważanych wariantów,
 społeczne, oceniające wpływ rozwiązań na: komfort życia mieszkańców zamieszkałych
w rozważanym rejonie oraz komfort podróży,
 środowiskowe, oceniające wpływ rozwiązań na środowisko naturalne i ich przyjazność
względem tego środowiska,
 formalno-prawne, uwzględniające zgodność rozważanych wariantów z planami
rozwojowymi analizowanego rejonu w ujęciu lokalnym i regionalnym.
Ze względu na strategiczny charakter rozważań w ocenie wariantów posługiwano się
miarami globalnymi, zagregowanymi i podejściem systemowym.
1.2 Cel i zakres opracowania
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena trzech wariantów
rozwiązania transportowego dla rozważanego rejonu. W wyniku przeprowadzonej analizy możliwe
będzie rekomendowanie wariantu, który ma zaspokoić interesy zarówno mieszkańców Miasta
Gniezno, jak i Gminy Gniezno czy innych mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego (PG). Niniejsze
opracowanie ma wspomóc decydentów w działaniach zmierzających do poprawy dostępu do układu
transportowego w związku z występowaniem utrudnień na przejazdach w rejonie ulic Mnichowska,
Cienista i Gajowa w Gnieźnie.
Zakres opracowania obejmuje:
 Identyfikacja kluczowych uczestników procesu decyzyjnego (tj. grup, na które wpływa
obecne rozwiązanie układu drogowego w rozważanym rejonie i potencjalnie mogą wpływać
ewentualne jego zmiany).
 Identyfikacja czynników i ograniczeń wpływających na projektowanie wariantów układu
drogowego, w tym poprawę funkcjonalności przyjętych rozwiązań.
 Definicję spójnej rodziny kryteriów oceniających rozważane warianty oraz wyznaczenie ich
wartości (macierzy ocen wariantów).
 Dobór metody do przeprowadzenia oceny wielokryterialnej i uszeregowania rozważanych
wariantów rozwiązań układu drogowego w rozważanym rejonie.
 Przeprowadzenie rankingu finalnego z wykorzystaniem dobranej metody.
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 Sprawozdanie z Konsultacji Społecznych.
 Zaprezentowanie koncepcji rozwiązań zgłoszonych podczas Konsultacji Społecznych.
 Przedstawienie rekomendacji i uwag.
1.3 Podstawa prawna opracowania
Podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowi art. 20 pkt. Ustawa o drogach
publicznych [23],w którym stwierdza się, że do zarządcy drogi należy w szczególności m.in.:
 opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych
planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
 opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
Z uwagi na to, że obecne i ewentualne rozwiązanie ma wpływ nie tylko na rozwiązanie dróg
samochodowych, ale i kolejowych przy kształtowaniu zmian winno się wziąć pod uwagę
obowiązujące na danym obszarze akty prawne: krajowe, wojewódzkie oraz miejscowe.
1.4 Wykaz stosowanych pojęć i oznaczeń
1.4.1 Najważniejsze pojęcia

Dostęp do układu transportowego – zbiór cech określających warunki korzystania
z układów transportowych i sieci transportowych, obejmujący elementy: 1) prawa, 2) informacji (np.
system opłat, rozkład jazdy, nawigacja), 3) organizacji (np. organizacja ruchu, linie komunikacyjne,
możliwości parkowania, sterowanie ruchem), 4) ograniczeń fizycznych (odległość od przystanków,
sprawność fizyczna, spowolnienie lub ograniczenie ruchu środkami fizycznymi) [21].
Komunikacja miejska – gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach
administracyjnych miasta albo: miasta i gminy, miast, albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli
zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej
realizacji publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitarne przewozy pasażerskie [60].

Przejazd kolejowy (kolejowo-drogowy) – skrzyżowanie na jednym poziomie: linii kolejowej
(lub bocznicy kolejowej) z drogą publiczną (lub prywatną) przeznaczoną dla ludzi, zwierząt,
pojazdów lub maszyn inne niż przejście [27][29].
Przejście – skrzyżowanie w jednym poziomie przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego,
rowerowego lub pieszego i rowerowego [27].

Rogatka – zespół urządzeń złożony z napędu rogatkowego i drąga rogatkowego zamykający
ruch drogowy na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu [27].

Powiatowe przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego transportu
zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących,
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które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów; inne niż przewozy
gminne, powiatowo-gminne, metropolitalne, wojewódzkie i międzywojewódzkie [60].

Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych
lub sieci komunikacyjnej [60].
Wielopoziomowe skrzyżowanie kolejowo-drogowe – skrzyżowanie, na którym droga
przechodzi nad albo pod linią kolejową lub bocznicą kolejową [27].

Wojewódzkie przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego transportu
zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów
i niewykraczający poza granice jednego województwa, a w przypadku linii komunikacyjnych
w transporcie kolejowym także przewóz do najbliższej stacji w województwie sąsiednim,
umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu,
oraz przewóz powrotny; inne niż przewozy gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne
i międzywojewódzkie [60].
1.4.2 Najważniejsze oznaczenia
AUD

–

KBR
GDDKiA
GM
GMW
GW
PG
PKM
POM
PTG
PTSK

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PTPG

–

PTWW

–

PTZ
–
PZPWW
–
PZPWW(p) –
SUiKZP
UD
UMWW

–
–
–

Analiza i ocena rozwiązań w zakresie zmiany układu drogowego
ukierunkowanego na poprawę transportu mieszkańców w związku z
występowaniem utrudnień na przejazdach w rejonie ulic Mnichowska,
Cienista i Gajowa w Gnieźnie
Kompleksowe badania ruchu
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostard
Gmina miejska
Gmina miejsko-wiejska
Gmina wiejska
Powiat Gnieźnieński
Poznańska Kolej Metropolitarna
Poznański Obszar Metropolitarny
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gniezna
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w
zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych
przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym [26]
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Powiatu Gnieźnieńskiego [51]
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
województwa wielkopolskiego [65]
Publiczny transport zbiorowy
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego [75]
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
(projekt)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Układ drogowy
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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UoPTZ
WSPOPG

–
–

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym [60]
Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego [37]

1.5 Stan wiedzy w dziedzinie nauki objętej tematyką analizy, identyfikacja kluczowych potrzeb
badawczych
Wzrost mobilności osób mający miejsce w Polsce i innych krajach pociąga za sobą
konieczność rozbudowy oraz często modernizację już istniejącej infrastruktury drogowej. Wybór
wariantu inwestycyjnego rozbudowy infrastruktury drogowej jest problemem o charakterze
strategicznym, a skutki podjętej decyzji rzutują na funkcjonowanie danego fragmentu sieci drogowej
przez dłuższy horyzont czasowy. Poziom skomplikowania problemu, jak również waga podjętej
decyzji wzrasta w przypadku elementów infrastruktury pełniących kilka funkcji dla więcej, niż
jednego systemu transportowego, czy też gałęzi transportu (np. przejazdy/skrzyżowania kolejowodrogowe). Biorąc pod uwagę dotychczasowe przykłady związane z wyborem wariantu
inwestycyjnego [13][14][15][78][77] wskazane jest w ocenach rozważanych wariantów brać pod
uwagę szereg czynników [66]. Oznacza to, że przy rozwiązywaniu tego rodzaju problemów winno
się uwzględnić aspekty:
 Ekonomiczne, oceniające wymagane np. nakłady inwestycyjne.
 Techniczno-eksploatacyjne, oceniające wpływ projektowanych zmian na płynność i szybkość
przemieszczania się uczestników ruchu, tj. pieszych oraz osób korzystających zarówno ze
środków publicznego transportu zbiorowego, jak i indywidualnego (zarówno
zmotoryzowanego, jak i nie).
 Społeczne, oceniające wpływ proponowanych rozwiązań na komfort okolicznych
mieszkańców i użytkowników rozwiązań infrastrukturalnych, a także poziom dostępności
transportowej do przedsiębiorstw zlokalizowanych i funkcjonujących w bezpośrednim
sąsiedztwie rozważanej inwestycji.
 Oceniające wpływ proponowanych rozwiązań na poziom bezpieczeństwa ruchu z punktu
widzenia wszystkich użytkowników rozważanej inwestycji, bez względu na sposób
przemieszczania się przez nie.
Rozpatrywane zagadnienie związane jest z problematyką oceny wariantów (rozwiązań)
inwestycyjnych oraz wyboru najlepszego spośród nich. Stanowi ono zatem jeden z wielu problemów
decyzyjnych, czyli złożonych zadań lub zagadnień wymagających rozwiązania lub rozstrzygnięcia.
Problemy tego rodzaju w odniesieniu do transportowych rozwiązań inwestycyjnych mają często
charakter wielokryterialny. Problemy te mogą być rozpatrywane, jako szczególna instancja
problemu szeregowania, w którym dokonuje się rankingu znanych wariantów w celu wyboru
najlepszego spośród nich. Do rozwiązywania tego typu problemów wykorzystywana jest metodyka
określona przez dziedzinę wiedzy zwaną Wielokryterialnym Wspomaganiem Decyzji (WWD).
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2. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I POPYTU
2.1 Lokalizacja obszaru
Zgodnie z informacją przedstawioną w podrozdziale 1.1 obszar analizy i zaproponowanych
potencjalnych rozwiązań został ograniczony do terenu obejmującego zarówno miasto Gniezno (GM),
jak i Gminę Gniezno (GW), a dokładniej południowo-zachodnią część Powiatu Gnieźnieńskiego
przedstawioną na rys. 2.1.

Rys. 2.1 Obszar analizy (źródło mapy: OpenStreetMap 2018.01.06)
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Na rozważanym (analizowanym) obszarze występują dwa, zlokalizowane blisko siebie1, przejazdy
kolejowo-drogowe:
 I2 (nr 353 043,141[35]) – z linią kolejową 353: Poznań Wschód – Skandawa, przebiegającą
przez trzy województwa, w kolejności: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińskomazurskie.
 II (nr 281 158,481 [35]) – z linią kolejową 281: Oleśnica – Chojnice, przebiegająca przez
cztery województwa, w kolejności: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz
dolnośląskie.
Oba przejazdy zaliczane są do kategorii A co oznacza, że ruch drogowy na nich, zgodnie
z obowiązującymi przepisami [27], kierowany musi być:
 przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego,
posiadających wymagane kwalifikacje;
 przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych
w rogatki zamykające całą szerokość jezdni.
W rozważanych przypadkach zarządcą przejazdów jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (PLK
S.A.), a procedury związane z ich obsługą zawarte są w Instrukcji obsługi przejść kolejowodrogowych i przejść Ir-7 [34].
W tab. 2.1 zestawiono informacje nt. odcinków linii kolejowych 353 oraz 281 krzyżującymi
się z utwardzonymi drogami publicznymi na analizowanym obszarze.
Tab. 2.1 Informacje nt. odcinków linii kolejowych 353 oraz 281 krzyżującymi się z drogami publicznymi (przejazdy
kolejowo-drogowe I i II) zlokalizowanych na analizowanym obszarze.
Lp. Opis / charakterystyka
Linia kolejowa 353
Linia kolejowa 281
1 Przeznaczenie linii
Pasażersko-towarowe
Pasażersko-towarowe
2 Rodzaj realizowanych obecnie przewozów
Pasażerskie, Towarowe
Towarowe
3 Docelowy rodzaj realizowanych
przewozów
Pasażerskie, Towarowe
Pasażerskie, Towarowe
4 Rodzaj trakcji
Elektryczna
Elektryczna
5 Liczba torów [szt.]
2
2
6 Kategoria linii (podział wg [28])
Pierwszorzędna (1)
Pierwszorzędna (1)
7 Status linii (podział wg [61])
Linia o znaczeniu państwowym
Linia pozostała
8 Prędkość maksymalna [km/h]:
- autobusy szynowe i EZT*: tor N**/tor P
160/160
120/100
- pociągi towarowe: tor N/tor P
80/80
80/80
- składy wagonowe: tor N/tor P
160/160
120/100
9 Wykorzystanie linii kolejowej [%]:
- aktualne***: tor N/tor P
49/43
14/15
- w 2016 r.****: tor N/tor P
50/38
6/8
(*) EZT – elektryczne zespoły trakcyjne; (**) N – tor nieparzysty, P – tor parzysty; (***) dzień obliczeniowy
15.12.2017 r.; (****) – przykładowy dzień przed wprowadzeniem rozpoczęciem modernizacji linii WarszawaPoznań: stan na 29.01.2016 r.
Opracowanie własne na podstawie [28][35][36][50][61][65][2]

1
2

Odległość skrzyżowań kolejowo-drogowych względem siebie wynosi ok. 50 m.
Numeracja umowna obowiązująca w niniejszym opracowaniu.
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Biorąc pod uwagę położenie geograficzne analizowanego obszaru, to jest on punktem
tranzytowym mieszkańców Gminy i Miasta Czerniejewo podróżujących z lub do Gniezno drogą
powiatową 2152P. Odległość ta wynosi niecałe 15 km, a czas dojazdu waha się od ok. 15 do ok. 30
min [8] i jest on uzależniony od:
 Rodzaju dnia3 oraz pory dnia: krótszy czasy rejestruje się w godzinach nocnych
i pozaszczytowym, w soboty oraz niedziele i święta.
 Czasów podniesienia rogatek na przejeździe kolejowo-drogowym I (linia kolejowa 353).
Obecnie z uwagi na modernizację odcinków linii kolejowej nr 3 (E-30)4, harmonogramy
opuszczania rogatek zostały dopasowane do zmienionych rozkładów jazdy pociągów.
W związku z zamknięciami torowymi, pociągi pasażerskie relacji Poznań-Warszawa mają
zmienioną trasę poprowadzoną linią 353 przez Gniezno [32].
W przypadku mieszkańców miasta Gniezno, a dokładniej osiedla Dalki (rejon ul. Gajowej)
dodatkowe ograniczenie dostępności jest związane z drugim z w/w przejazdów kolejowodrogowych. Ze względu na mniejsze wykorzystanie linii 281 na potrzeby realizowanych przewozów
(patrz tab. 2.1) uciążliwości zamknięcia rogatek są mniejsze. Mimo, że obecnie linia ta
wykorzystywana jest jedynie przez składy towarowe pociągów, to mając na uwadze zapisy „Planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego”
[65] i zakładane zmiany rozkładu przestrzennego ruchu w województwie wielkopolskim do roku
2025 (patrz rys. 26, poz. [65]) w najbliższym czasie należy się spodziewać przywrócenia ruchu
pociągów pasażerskich na tej linii w relacji Jarocin-Września-Gniezno5.
Przeprowadzone w 2016 r. przez PZD w Gnieźnie pomiary natężenia ruchu6 zgodnie
z metodyką GPR [20] wykazały, że:
 Średni dobowy ruch na przejeździe kolejowo-drogowym linii kolejowej 353 z drogą
powiatową 2152P wahał się miedzy 6000, a 7000 poj./dobę [38]; przez większą część doby
(13-14 godzin) utrzymuje się ruch na poziomie ponad 300 poj./godz.).
 Średni dobowy ruch na przejeździe kolejowo-drogowym linii kolejowej 281 z drogą
powiatową 2302P wahał się miedzy 6000, a 7000 poj./dobę [39].
Szczegółowe wyniki zbiorcze zaprezentowane na rys. 2.2 dla przejazdu z drogą powiatową
2152P pozwalają na identyfikację przedziałów czasowych, w których ruch pojazdów osiągnęło
3

Np. dzień roboczy, sobota, niedziela, święta
Linia kolejowa E-20 jest częścią II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego i jest najważniejszą linią i zarazem
najkrótszym połączeniem krajów Unii Europejskiej z Europą Wschodnią i dalej z Azją.
5
Minimalny zakładany standard linii kolejowego publicznego transportu zbiorowego dla linii 281 w relacji Gniezno –
Września – Jarocin w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa
Wielkopolskiego” określono na poziomie 5-6 par pociągów w ciągu doby w zależności od scenariusza (realistyczny
– 5 par, zmniejszona mobilność – 5 par, zwiększona mobilność – 6 par).
6
Badania obejmowały takie kategorie pojazdów jak: a) rowery, b) motocykle, motorowery (skutery), quady, c)
samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy (do 24 os.), pickupy, samochody kempingowe, z przyczepą
lub bez, d) lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z przyczepą lub bez,
e) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki
siodłowe bez naczep, f) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z jedną lub więcej
przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub
niskopodwoziowymi, g) autobusy, trolejbusy, h) ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce
drogowe, koparki itp.).
4
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swoje ekstremum. Przykładowo dla pierwszego dnia pomiarowego (24.05.2016) wartość
maksymalną zanotowano od godziny 16.00 do 17.00 (608 poj.), natomiast drugiego (25.05.2016)
był to przedział czasowy pomiędzy 17.00, a 18.00 i liczba pojazdów 742. Mimo różnic pomiędzy
wynikami pomiarów w tych dniach rozkład SDR jest bardzo zbliżony.

Rys. 2.2 Zarejestrowana i obliczona średnia liczba pojazdów na przejeździe kolejowo-drogowym na drodze
powiatowej 2152P i linii kolejowej 353 (opracowanie własne na podstawie: [38])

W przypadku drugiego przejazdów kolejowo-drogowych na drodze 2302P wartości
maksymalne natężenia ruchu w poszczególnych przedziałach czasowych są o ok. 50% mniejsze
od przejazdu na linii kolejowej 353 (rys. 2.3). Przez większą część doby oscyluje ono wokół 200
poj./godz.

Rys. 2.3 Zarejestrowana i obliczona średnia liczba pojazdów na przejeździe kolejowo-drogowym na drodze
powiatowej 2302P i linii kolejowej 281 (opracowanie własne na podstawie: [39])
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2.2 Potencjał położenia geograficznego, uwarunkowania społeczno-gospodarcze
Jak wspomniano wcześniej obszar analizy mimo, że dotyczy wskazanego na rys. 2.1
obszaru, to jednak z uwagi na oddziaływanie potencjalnych zmian konieczne jest uwzględnienie
w uwarunkowaniach społeczno-gospodarczego większego obszaru.
Analizowany obszar położony jest w odległości7:
 od stolicy Wielkopolski – Poznania:
o od 50 do 60 km w zależności od przyjętej drogi samochodowej, co przekłada się na czas
przejazdu od 50 do 60 min (na podstawie [8]).
o 50 km linią kolejową 353 (na podstawie [56]), co przekłada się na czas przejazdu
pociągiem od 30 do 45 min8.
 od sąsiadujących miast powiatowych9 (droga samochodowa): Wrześni 24 km, Słupcy 38 km,
Wągrowca 44 km, Żnina 42 km oraz Mogilna 35 km.
Atrakcyjne położenie geograficzne regionu (Powiatu Gnieźnieńskiego) przekłada się na
rozkład przestrzenny ruchu w podróżach ponadpowiatowych (tj. z przekroczeniem granicy
powiatu), które szczegółowo opisano w dokumencie [17]10. Jak można zauważyć na rys. 2.4
najwięcej wykonywanych podróży przez mieszkańców PG jest w relacji Gniezno-Poznań,
a następnie Gniezno-Września. Prognozowane w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego” podróże w pewnym zakresie ulegną
zmianie z uwagi na występujące procesy migracji osób z obszarów miejskich do wiejskich, co
potwierdza Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego – WBPP [76]. Jak zaznacza WBPP
„wyraźnie odmienny jest kierunek ruchów ludnościowych w miastach i na terenach wiejskich
województwa wielkopolskiego. Od wielu już lat obserwowana jest „ucieczka” mieszkańców miast
na tereny wiejskie.” Oprócz tego, nie bez znaczenia ma także fakt powstawania i rozwoju
w najbliższej okolicy nowych zakładów pracy (np. VW we Wrześni). Na obszarze, którego analiza
dotyczy, położone są w/w dwie linie kolejowe, które scharakteryzowano wcześniej.

7

Jako punkt startowy przyjęto miejsce znajdujące się w połowie odległości pomiędzy przejazdami kolejowo-drogowymi
na liniach 353 i 281.
8
W zależności od rodzaju pociągu i pory dnia.
9
Z wyjątkiem Poznania.
10
Tego rodzaju badania na taką skalę przeprowadzono pierwszy raz dla województwa wielkopolskiego w 2014 r. Były
one finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy opracowywaniu „Planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego”. Na chwilę obecną
(tj. styczeń 2018) nie ma dostępu do aktualniejszych.
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Rys. 2.4 Rozkład przestrzenny podróży w obrębie województwa wielkopolskiego (źródło [19])

Potwierdzeniem wspomnianego potencjału obszaru są elementy zawarte w opracowaniu
Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (WBPP) dotyczące Poznańskiego Obszaru
Metropolitarnego (POM). W prezentacji A. Jakubowicz [11] przedstawiono potencjał kolei w POM
(rys. 2.5). Na rysunku tym przedstawiono obok istniejących stacji i przystanków kolejowych (białe
punkty) umieszczono i potencjalne (czerwone punkty). Wśród potencjalnych, w sąsiedztwie
analizowanego obszaru zaproponowano przystanek kolejowy na linii 353, który umieszczono
pomiędzy stacją Gniezno, a Pierzyska.
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Rys. 2.5 Potencjał kolei w POM, dostępność przestrzenna – analiza zainwestowania w otoczeniu i przystanków
(źródło: [11])

Nico więcej informacji dotyczących rozwiązania infrastruktury przystankowej okolic
analizowanego obszaru można znaleźć w dokumencie z 2017 r. pt.: „Master Plan dla Poznańskiej
Kolei Aglomeracyjnej” [24]. W tym przypadku przedstawiono schemat funkcjonowania Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej w roku 2040 (rys. 2.1), gdzie uwzględniono pomiędzy dworcem Gniezno,
a przystankiem Pierzyska występowanie dodatkowego – Woźniki.
Z kolei jeśli brać pod uwagę podróże w obrębie Powiatu Gnieźnieńskiego (więźba ruchu
Powiatu Gnieźnieńskiego [51]), to główny kierunek ciążenia skierowany jest do miasta powiatowego
– Gniezna. Biorąc pod uwagę analizowany obszar, to dotyczy to głownie podróży: GMW Czerniejewo
– GM Gniezno oraz GW Gniezno – GM Gniezno. Należy jednak podkreślić stosunkowo nietypowy
kształt i położenie GW Gniezno względem GM Gniezno.11

11

GW Gniezno otacza GM Gniezno z trzech stron. Taka sytuacja powoduje, ze najkrótsza droga pomiędzy skrajnymi
punktami Gminy Gniezno przebiega przez Miasto Gniezno. Z tego też względu w analizie wzięto pod uwagę sołectwa
GW Gniezno zlokalizowane w sąsiedztwie linii kolejowych 353 oraz 281.
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Rys. 2.6 Schemat funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w 2040 r. (źródło:[24])

Rozważając analizowany obszar pod względem jego potencjału położenia geograficznego, to
jest to obszar o stosunkowo znacznie mniejszej gęstości zaludnienia (przykładowo miasto Gniezno to
ok. 1700 os./km2, a pozostałe gminy Powiatu Gnieźnieńskiego nie więcej niż 90 os. /km2). Jak można
zauważyć na rys. 2.8 liczba mieszkańców PG w 2016 r. wzrosła w porównaniu z latami 2013-2015
i wyniosła 145, 211 tys. os. Należy spodziewać się, że ta tendencja będzie się utrzymywać w kolejnych
latach.

strona 16/98

PWSZ Gniezno / Politechnika Poznańska

Analiza i ocena rozwiązań w zakresie zmiany układu drogowego …

____________________________________________________________________________________

żniński

wągrowiecki
mogileński

Mieleszyn

Kłecko

Kiszkowo
Gniezno

gnieźnieński
Trzemeszno

Łubowo
Gniezno (miasto)

poznański
Niechanowo

W itkowo

Czerniejewo

słupecki

wrzesiński

Rys. 2.7 Więźba ruchu Powiatu Gnieźnieńskiego (źródło: PTPG [51])

Rys. 2.8 Liczba mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2013-2016 (opracowanie własne na
podstawie:[72])

Podobnie jednak jak w przypadku Poznania czy innych miastach, w PG notuje się spadek liczby
mieszkańców Miasta Gniezno, przy jednoczesnym jej wzroście na obszarach znajdujących się w
sąsiedztwie w/w miasta. Zestawienie porównawcze wybranych obszarów istotnych dla niniejszej
analizy przedstawiono na rys. 2.9. Oznacza to występowanie procesów suburbanizacyjnych
w Gnieźnie oraz zwiększone zainteresowanie obszarami dotychczas wykorzystywanymi np.
w rolnictwie.
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Rys. 2.9 Zestawienie porównawcze liczby mieszkańców wybranych obszarów z Powiatu Gnieźnieńskiego w latach
2013-2016 (opracowanie własne na podstawie:[72][69])

Porównując poszczególne lata (2013-2016), to na wybranych obszarach liczba mieszkańców
Sołectw: Dalki, Mnichowo oraz Skiereszewo wyraźnie wzrosła (rys. 2.10). Analizując ogólne
tendencje dla Powiatu Gnieźnieńskiego (patrz PTPG [51]) Jest duże prawdopodobieństwo, że ta
tendencja będzie się utrzymywać w najbliższych latach.

Rys. 2.10 Zmiany liczby mieszkańców (RdR) wybranych obszarów z Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2013-2016
(opracowanie własne na podstawie:[72][69])

Wspomniany trend potwierdzają także dane statystyczne [71] opisywanych sołectw Gminy
Gniezno odnoszące się do liczby oraz powierzchni budynków mieszkalnych (rys. 2.11) oraz ich
powierzchni (rys. 2.12). Korelacja tych wielkości dla poszczególnych sołectw waha się od 0,982 do
0,999, a więc jest bardzo wysoka.
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Rys. 2.11 Zmiany liczby budynków mieszkalnych w wybranych sołectwach Gminy Gniezno: Dalki, Mnichowo,
Skiereszewo w latach 2013-2016 (źródło danych: [71])

Rys. 2.12 Zmiany powierzchni budynków mieszkalnych w wybranych sołectwach Gminy Gniezno: Dalki, Mnichowo,
Skiereszewo w latach 2013-2016 (źródło danych: [71])

Obserwując na wspomnianych wykresach (rys. 2.11, rys. 2.12) coroczne zmiany, to
w przypadku sołectw: Dalki i Skiereszewo przyrosty są stałe, natomiast w Mnichowie w 2015 oraz
2016 nastąpił wyraźny wzrost zarówno powierzchni budynków mieszkalnych, jak i ich
powierzchni.
Z kolei w przypadku podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na obszarze opisywanych
sołectw, to rozkład ten jest odmienny. Otóż na terenie sołectwa położonego po stronie północnej od
linii kolejowej 353, tj. Skiereszewa zdecydowanie więcej zarejestrowanych jest podmiotów
gospodarczych w porównaniu ze obszarami: Dalki oraz Mnichowo. Szczegółowe zestawienie dla lat
2013-2016 przedstawiono na rys. 2.13. Najprawdopodobniej przyczyną tego jest korzystniejsze
położenie Skiereszewa względem DK 5 w porównaniu ze sołectwami Dalki i Mnichowo oraz
znacznie mniejsza uciążliwość związana z przebiegiem linii kolejowych zarówno 353, jak i 281.
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Rys. 2.13 Zmiany liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w wybranych sołectwach Gminy Gniezno:
Dalki, Mnichowo w latach 2013-2016 (źródło danych: [71])

Porównując korelację pomiędzy liczbą budynków mieszkalnych, a liczba podmiotów
zarejestrowanych w poszczególnych sołectwach, to jest ona nadal wysoka i wynosi odpowiednio:
 Sołectwo Dalki: 0,995;
 Sołectwo Mnichowo: 0,921;
 Sołectwo Skiereszewo: 0,978.
Podsumowując wszystkie analizowane sołectwa charakteryzuje stały wzrost liczby
mieszkańców, obiektów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. Sołectwa położone po
południowej stronie linii kolejowej 353 cechuje zdecydowanie większa dynamika rozwoju
mieszkalnictwa. Finalnie oznaczać to może, że sołectwa te w naturalny sposób staną się „sypialnią”
mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego (w tym głównie Miasta Gniezno).
Oprócz mieszkańców obszarów wiejskich w analizowanym rejonie zamieszkuje spora część
mieszkańców Miasta Gniezna. Bazując na podziale stref przedstawionym w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Gniezna [22] liczba ta dla obszaru Dalki (patrz rys. 2.13) oscyluje wokół 4 tys.
osób (tj. mniej niż 10% mieszkańców Gniezna). Według przeprowadzonej analizy obszar Dalki
w porównaniu z innymi rejonami Miasta Gniezna charakteryzuje się wysoką wartością wskaźnika
syntetycznego Perkala w sferze gospodarczej12 (im wyższa wartość wskaźnika, tym większe
prawdopodobieństwo wystąpienia stanu kryzysowego) i zostało zaliczone do stref znajdujących się
w stanie kryzysowym. Jednocześnie można stwierdzić, że obszar ten pełni funkcję zdecydowanie
mieszkalną.

12

W sferze tej brano pod uwagę liczbę podmiotów ogółem, nowopowstałe, zatrudniających powyżej 10 pracowników,
działające w sektorze G.
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Rys. 2.14 Przyjęty podział Miasta Gniezna w Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Gniezna (źródło danych: [22])

2.3 Określenie popytu oraz identyfikacja odbiorców rezultatów
Określenie popytu wymaga zdefiniowania potrzeb przewozowych. Potrzeba przewozowa
oznacza chęć lub konieczność realizacji przemieszczenia z jednego miejsca do innego, wynikającą
z braku czasowej i przestrzennej zgodności miejsc realizacji podstawowych potrzeb społeczności.
Potrzeby przewozowe mają więc charakter wtórny w stosunku do potrzeb społecznych oraz, co jest
także ważne gospodarczych13. W przypadku przemieszczania osób, ich potrzeby przewozowe
związane są z realizacją potrzeb socjalno-bytowych, czyli związanych z życiem codziennym.
Przewozy te w zdecydowanej większości odbywają się pomiędzy miejscami zamieszkania
a miejscami realizacji określonej aktywności życiowej, tj. [51]:
 pracą: dojazdy do i z pracy, realizacja zadań w pracy,
 nauka: dojazdy do i z przedszkoli, szkół, uczelni,
 zakupy: dojazdy do i ze sklepów, marketów, punktów usługowych,
 rozrywka: do jazdy do i z kina, teatru, wydarzeń kulturalnych,
13

Wyjaśnienie: żeby zaistniała potrzeba przewozowa, musi najpierw zaistnieć jakaś inna potrzeba pierwotna, do
zaspokojenia której konieczne jest pokonanie pewnej odległości
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 inne: dojazdy do i ze szpitala, urzędów administracji rządowej i samorządowej, przychodni,
lecznic itp.
Biorąc pod uwagę lokalizację analizowanego obszaru, przy określeniu popytu wskazane jest
uwzględnienie informacji zawartych w kluczowych aktach prawa miejscowego, które obowiązują
na rozważanym obszarze, tj.:
 Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu
Gnieźnieńskiego (PTPG) [51],
 Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gniezna (PTG) [48],
 Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa
Wielkopolskiego (PTWW) [65].
 Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci
komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich
w transporcie kolejowym (PTSK) [26].
Oprócz tego w celu określenia popytu wykorzystano pomiary zrealizowane na przejazdach
kolejowych linii 353 oraz 281 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gnieźnie, jak również pomiarów
kontrolnych wykonanych przez autorów niniejszego opracowania.
Rozpatrywane przejazdy kolejowo-drogowe pełnią kluczową rolę w systemie transportowym
zarówno Miasta Gniezno (GM), Gminy Gniezno (GW) oraz w naturalny sposób Powiatu
Gnieźnieńskiego. Dotyczy to:
 transportu drogowego (rowery, motorowery, motocykle, samochody osobowe, samochody
ciężarowe, autobusy, maszyny robocze itp.)
 ruchu pieszego.
Naturalną konsekwencją obecnie występującego układu drogowego jest fakt, że oddziaływuje
na niego transport szynowy (kolejowy) zarówno pasażerski, jak i towarowy (patrz informacje
zawarte w tab. 2.1).
Ze względu na fakt, iż na analizowanym obszarze nie przeprowadzano kompleksowych
badań ruchu (KBR), poza tymi związanymi z opracowywaniem modelu ruchu dla Województwa
Wielkopolskiego [16][17][18][19] identyfikację potrzeb odbiorców rezultatów zmian układu
drogowego oparto na dostępnych dokumentach z jednostek samorządu terytorialnego, wynikach
pomiarów ruchu, jak również danych z PKP PLK S.A.
I tak, w przypadku analizowanych przejazdów (I i II), na podstawie wyników pomiaru ruchu
można stwierdzić, że w ciągu doby korzystają z nich głównie kierowcy samochodów osobowych
(patrz tab. 2.2) odpowiednio:
 Przejazd I (droga 2152P) – ok. 78% przejeżdżających to samochody osobowe.
 Przejazd II (droga 2302P) – ok. 75% przejeżdżających to samochody osobowe.
Należy jednak zaznaczyć, że większość pojazdów, która przejeżdża przez przejazd II, korzysta także
z I14.
14

Informacje na podstawie wyrywkowych pomiarów przeprowadzonych na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 r.
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Z kolei ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 jest zdecydowanie
większy na przejeździe I. We wspomnianych wcześniej pomiarach na przejeździe I zarejestrowano
średnio 140 poj./dobę, a na II o prawie 100 mniej.
Wśród uczestników ruchu wyodrębniono także rowerzystów ich liczba w ciągu doby w 2016
r. nie wahała się w okolicach 600 rowerzystów/dobę (przejazd I) oraz 500 rowerzystów/dobę
(przejazd 2). Takie wielkości ruchu mogą świadczyć o tym, iż większość tych uczestników ruchu
dojeżdża z rejonu ul. Gajowej.
Tab. 2.2 Udziały procentowe pojazdów oraz rowerzystów korzystających z przejazdów kolejowo-drogowych na drodze
2152P oraz 2302P
L.p. Kategorie środków transportu:
Oznaczenie kategorii wg [20] Udział w ruchu [%]
2152P
2302P
1 Rowery
a
8,34
11,86
2 Motocykle, motorowery (skutery), quady
b
2,22
2,55
3 Samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą),
c
78,20
75,07
mikrobusy (do 24 os), pickupy, samochody kempingowe,
z przyczepą lub bez
4 Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) o
d
7,73
7,45
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z przyczepą lub
bez
5 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
e
1,00
0,95
powyżej 3,5 t bez przyczep, samochody specjalne,
ciągniki siodłowe bez naczep
6 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
f
0,96
0,11
powyżej 3,5 t z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki
siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami
standardowymi lub niskopodwoziowymi
7 Autobusy, trolejbusy
g
1,42
1,76
8 Ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny
h
0,13
0,25
samobieżne (walce drogowe, koparki itp.)
Opracowanie własne na podstawie [38][39]

Biorąc pod uwagę dotychczasowe zebrane informacje należy spodziewać się w kolejnych
latach wzrostu natężenia ruchu, głównie samochodów osobowych oraz ruchu rowerowego, który
związany będzie z procesami suburbanizacyjnymi rejonu. Naturalną konsekwencją będzie zmiana
ruchu autobusowego związanego m.in. zapisami Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Powiatu Gnieźnieńskiego [51]. W przypadku wprowadzenia zmian
rozwiązań układu drogowego w analizowanym rejonie występuje duże prawdopodobieństwo
zmniejszenia natężenia ruchu na wybranych odcinkach obecnych dróg powiatowych 2152P oraz
2302P z uwagi na zmiany zachowań (zmiana drogi, środka transportu) podróżujących osób.
2.4 Uzasadnienie wprowadzenia zmian w układzie drogowym
Jak wspomniano wcześniej w przypadku analizowanego obszaru można mówić
o występujących już procesach suburbanizacyjnych, które częściej poruszane są w znacznie
większych ośrodkach typu aglomeracja poznańska. Jak zaznacza J. Rychlewski [58][57] domy
i mieszkania budowane są na terenach gorzej wyposażonych w infrastrukturę, zarówno
transportową, jaki i komunalną, co wpływa na koszt zakupu ziemi. W rezultacie, z biegiem czasu
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pojawiają się problemy typu: doprowadzenie mediów, czy związanych z transportem. Finalnie w
powoduje to sytuację, w której:
 Samochód często jest preferowanym środkiem transportu w dojazdach o motywacji dompraca, praca-dom.
 W gospodarstwie domowym występuje więcej niż jeden samochód. Należy podkreślić, że
w Powiecie Gnieźnieńskim wg najnowszych dostępnych danych GUS [72] liczba
samochodów osobowych w 2016 r. wzrosła w porównaniu z 2009 r. o ponad 18,5 tys. szt.
Gdyby przyjąć wskaźnik wzrostu w 2016 r. do 2015 r. (4,8%), to na koniec 2017 r. liczba
zarejestrowanych samochodów osobowych wyniosła ponad 87 tys. szt. Zestawiając ze sobą
liczbę mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz liczbę samochodów osobowych, to wartość
ta wzrosła z 0,70 sam./os. (2009 r.) do 0,93 (2016 r.).
 Uczniowie dowożeni są w znacznej części do szkół przez rodziców samochodami osobowymi.
 Szereg innych motywacji podróży np. zakupy realizowanych jest z wykorzystaniem
samochodu.
Z uwagi na powyższe również w Powiecie Gnieźnieńskim można zaobserwować zjawiska,
do których autorzy niniejszego opracowania zaliczają:
 Występująca coraz częściej kongestia na drogach położonych na obrzeżach Miasta Gniezna.
 Pogorszenie się bezpieczeństwa drogowego ze względu na wzrost natężania ruchu pojazdów
samochodowych także na drogach powiatowych oraz niedostosowania ich do ruchu
rowerowego.
 Problem za znalezieniem miejsca postojowego dla samochodu w centrum miasta.
 Zagrożenia związane z oddziaływaniem transportu na środowisko naturalne (np. hałas czy
zanieczyszczenie powietrza).
Wprowadzenie zmian w układzie drogowym (UD) danego obszaru, ze względu na
oddziaływanie na różnych interesariuszy wymaga każdorazowo wielopłaszczyznowej analizy.
Opierając się na zapisach szeregu dokumentów mających różny charakter (strategie rozwoju,
opracowane plany transportowe, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, itd.) ewentualne zmiany winny
uwzględniać:
1.

Poprawę bezpieczeństwa na przejeździe/przejazdach kolejowo-drogowych oraz
w bezpośredniej okolicy w wyniku ewentualnej likwidacji jednopoziomowego skrzyżowania
na liniach kolejowych. Należy w tym miejscu podkreślić występujących sytuacji
niebezpiecznych zarówno krzyżowania się dróg: samochodowej oraz kolejowej, jak również
utrudnienia w ruchu występujące przy opuszczonych rogatkach zwłaszcza na skrzyżowaniu
ul. Rzepichy oraz ul. Cienistej. Przykładową sytuację, zarejestrowaną na przełomie grudnia
2017 – stycznia 2018 przedstawiono na rys. 2.15.
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Rys. 2.15 Zarejestrowana niebezpieczna sytuacja przejazdu samochodu skrzyżowania z ul. Rzepichy
w momencie opuszczenia rogatek na przejeździe kolejowo-drogowym linii kolejowej 353 (źródło: fot. M. Kiciński)

2.

Zmniejszenie (uniezależnienie) wpływu transportu kolejowego na przepustowość dróg
publicznych w tym rejonie. Dotyczy to zarówno odcinków przebiegających przez przejazdy
kolejowe, jak i najbliższą okolicę (z uwagi na oczekujące na przejazd samochody – patrz rys.
2.15). Mając na uwadze obecne wykorzystanie przepustowości linii kolejowych, to nie
przekracza ono 50% w przypadku 353 i 15% linii 281 (tab. 2.1). Jednocześnie trzeba mieć
na uwadze, że oprócz liczby pociągów, także parametry techniczne linii (prędkości jazdy
pojazdów kolejowych) wpływają na harmonogram opuszczania i podnoszenia rogatek,
bowiem zgodnie z przepisami zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK SA [34] „rogatki
powinny być zamknięte nie później niż na 2 minuty przed dojechaniem czoła pojazdu
kolejowego”. Przy założeniu, że nie uwzględnia się czasów opuszczania, podnoszenia oraz
przejazdu pojazdu kolejowego dla przykładowych dwóch dni (soboty oraz czwartku – listopad
2017) łączny braku przejazdu przez linię kolejową nr 353 dochodzi do prawie 25 min.

Rys. 2.16 Teoretyczny czas opuszczonych rogatek (bez czasu opuszczania, podnoszenia i przejazdu pojazdu
kolejowego) na przejeździe kolejowo-drogowym na linii kolejowej 35 - dane dla losowego czwartku i soboty – listopad
2017 (opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK SA)

Sytuacja ta wystąpiła w dzień roboczy – czwartek w przedziale czasowym od 16.00 do 17.00.
Jednak w rzeczywistości możliwość przejazdu ograniczona w większym stopniu przez: czas
opuszczenia rogatek (ok. 10-15 s.), czas przejazdu pojazdu kolejowego (średnio ok. 25 s.),
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czas podniesienia rogatek (ok 10-15 s). Na podstawie przeprowadzonych pomiarów na
przełomie grudnia 2017 – stycznia 2018 r. można przyjąć, że czas ten wzrasta o ok. 1 min15.
Jak można zauważyć warunki ruchu dla pojazdów samochodowych

Rys. 2.17 Teoretyczny czas opuszczonych rogatek (bez czasu opuszczania, podnoszenia i przejazdu pojazdu
kolejowego) na przejeździe kolejowo-drogowym na linii kolejowej 35 - dane dla losowego czwartku i soboty – listopad
2017 (opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK SA)

Zestawiając wyznaczone wartości opuszczenia rogatek (listopad 2017) z natężeniem ruchu
na analizowanym przejeździe kolejowym, to okazuje się, że liczba przejeżdżających przez
przejazd pojazdów może dochodzić do ponad 20, co przedstawiono na rys. 2.18.

Rys. 2.18 Wykres liczby przejeżdżających pojazdów przez przejazd kolejowo-drogowy na linii kolejowej 353
(opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK SA, oraz PZD w Gnieźnie [38])

Należy zaznaczyć, że obecnie, z uwagi na objazdy pociągów związane z modernizacją linii
kolejowej nr 3, obciążenie linii zarówno 353, jak i 281 wzrosło. Jednakże w kontekście
założeń Poznańskiej Kolei Metropolitarnej oraz Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
15

Przeprowadzone pomiary na przełomie grudzień 2017-styczeń 2018 wykazały, że łączny czas niedostępności
przejazdu dochodził do 4-5 min dla jednokrotnego przejazdu pojazdu kolejowego. W wielu jednak sytuacjach, gdy
pojazdy kolejowe poruszały się w przeciwnych kierunkach po różnych torach (n i p) czas opuszczonych rogatek był
dłuższy.
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transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego należy spodziewać się, że w
przyszłości wykorzystanie przepustowości tych linii będzie rosło, co przekładać się będzie na
utrudnienia na drogach w tym rejonie.
3.

Poprawa warunków ruchu pojazdów samochodowych i w konsekwencji zmniejszenie
oddziaływania na środowisko naturalne (np. hałas, zanieczyszczenie powietrza). Aspekt ten
można rozpatrywać pod różnym kątem. W przypadku występowania zakłóceń w ruchu
spowodowanych opuszczonymi rogatkami okoliczni mieszkańcy narażeni są na szkodliwe
działanie spalin, jak również hałas pojazdów oczekujących na otwarcie przejazdu.

4.

Wzrost atrakcyjności obszarów rejonu, w wyniku poprawy układu drogowego.

Dotychczas podejmowania działania w zakresie odnoszącym się do analizowanego układu
drogowego obejmowało szereg działań, w tym:
 Powstanie stowarzyszenia zwykłego pn. „Stowarzyszenie na rzecz bezkolizyjnego
skomunikowania drogi powiatowej nr 2152P z miastem – GNIEZNO BLIŻEJ wpisanego do
ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Wydział spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – nr 65/2016.
 Prowadzenie przez społeczność lokalną działań informacyjnych przedstawiających problem
układu drogowego analizowanego obszaru skierowanych do władz Gminy Gniezno, Miasta
Gniezno, Powiatu Gnieźnieńskiego, Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, PKP PLK S.A.
 Organizacja spotkań przedstawicieli samorządu
zainteresowanymi przebudową układu drogowego.

lokalnego

z

mieszkańcami

 Informacja z PKP PLK S.A (pismo nr IPD4-071-41-25/2017) z dnia 12.12.2017 r.
o możliwości współpracy z zarządcami dróg w zakresie współfinansowania inwestycji
drogowych obejmujących likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w zamian
skrzyżowań bezkolizyjnych (dot. szansy dofinansowania ze środków uruchamianych przez
PKP PLK S.A. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 20142020 projekt inwestycyjny pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych
z drogami – etap III”).
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3. ANALIZA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA
3.1 Identyfikacja podmiotów (interesariuszy) - odbiorców rezultatów proponowanych zmian
układu drogowego
W związku z głównym celem niniejszej AUD, tj. oceną proponowanych wariantów zmiany
układu drogowego na analizowanym obszarze, niezbędne jest zdefiniowanie uczestników procesu
decyzyjnego. Wybór wariantu inwestycyjnego, będącego rozwiązaniem kompromisowym, zgodnie
z metodyką WWD winien uwzględniać interesy poszczególnych interesariuszy (decydenta oraz
interwenientów), które często są wzajemnie sprzeczne.
Na podstawie doświadczeń autorów przy realizacji tego rodzaju opracowań oraz analizy
istniejącego rozwiązania układu transportowego interesariuszami są:
 Decydenci:
o PKP PLK S.A., jako zarządca infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na
analizowanym obszarze,
o Starostwo Powiatowe w Gnieźnie (poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Gnieźnie), jako
zarządca infrastruktury drogowej w analizowanym rejonie,
o Urząd Gminy w Gnieźnie, jako zarządca infrastruktury drogowej w analizowanym
rejonie,
o Urząd Miejski w Gnieźnie, jako zarządca infrastruktury drogowej w analizowanym
rejonie.
 Interwenienci:
o Użytkownicy dróg analizowanego rejonu: kierowcy, pasażerowie transportu
zbiorowego, rowerzyści oraz piesi.
o Mieszkańcy bezpośrednich okolic analizowanego układu drogowego. Osoby te, oprócz
korzystania z ewentualnych zmian, jako użytkownicy, narażeni są także na negatywne
oddziaływanie ruchu samochodowego, w tym emisję hałasu oraz zanieczyszczeń
powietrza. Jednak trzeba mieć na uwadze fakt, iż obecnie emisja hałasu związana jest
także z prowadzonym ruchem pojazdów kolejowych na liniach 353 i 281.
o Przedsiębiorstwa (podmioty gospodarcze) zlokalizowane na analizowanym obszarze
oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
o Przewoźnicy kolejowi realizujący przewozy zarówno pasażerskie, jak i towarowe na
liniach 181 i 353.
o Organizatorzy oraz przedsiębiorstwa publicznego transportu zbiorowego korzystające
z infrastruktury drogowej na analizowanym obszarze.
o Mieszkańcy gmin ościennych np. Łubowo, Czerniejewo.
o Jednostki typu: Policja, pogotowie ratunkowe, Straż Pożarna
Należy podkreślić, że jedna osoba może być interesariuszem mieszkańcem bezpośredniej
okolicy, jak również osoby korzystającej z publicznego transportu zbiorowego, czy też transportu
indywidualnego.
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3.2 Wstępna ocena wykonalności projektu pod względem organizacyjnym i prawnym oraz
powiązania projektu z innymi programami lub inicjatywami, czy dokumentami
Niniejsza ocena dotyczy obszaru wskazanego na rys. 2.1. Zwiększenie rozważanego
obszaru skutkuje koniecznością uwzględnienia kolejnych dokumentów, które dotyczyć mogą
poszerzonego w rozważaniach terenu.
Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego – PZPWW [75]
Na podstawie analizy zapisów projektu nowego Planu zagospodarowania przestrzennego
Województwa Wielkopolskiego PZPWW rozważany obszar:
 Zaliczany jest w polityce przestrzennej do stref wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych
oraz pewien fragment (obszar Miasta Gniezna) do strefy intensywnych procesów
urbanizacyjnych.
 Cechuje występowanie głównych zbiorników wód podziemnych w obrębie utworów
trzeciorzędowych.
 Linia kolejowa 353 zaliczana jest do linii kolejowych o znaczeniu państwowym w sieci
międzynarodowej, natomiast 281 o znaczeniu lokalnym.
Poza tym w PZPWW w odniesieniu do kształtowania obszarów podmiejskich zwraca się
uwagę m.in. na zapobieganie nadmiernemu wydłużaniu zabudowy wzdłuż głównych tras
komunikacyjnych.
Wniosek: ewentualna zmiana układu drogowego na analizowanym obszarze nie jest w konflikcie
z zapisami obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego.
Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska 2020+,
projekt – PZPWW(p) [74]
Na podstawie analizy zapisów projektu nowego Planu zagospodarowania przestrzennego
Województwa Wielkopolskiego PZPWW(p) rozważany obszar:
 Położony jest w granicach poznańskiego obszaru metropolitarnego.
 Nie jest zaliczany do obszarów o niskiej dostępności komunikacyjnej.
 Znajduje się w strefie wysokiej intensywności procesów osadniczych - rys. 3.1.

Rys. 3.1 Przestrzeń osadnicza analizowanego obszaru wg PZPWW(p) (źródło: [74])
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 Brak jest na terenie obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych - rys. 3.2.

Rys. 3.2 Walory przyrodnicze analizowanego obszaru wg PZPWW(p) (źródło: [74])

 Cechuje się występowaniem kopalin skalnych (piasków i żwirów), obszarów chronionych wg
Ustawy prawo wodne (jednolite części wód powierzchniowych przeznaczone do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycie oraz przeznaczone do
celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych).
Poza tym w PZPWW(p) brak jest szczególnych odniesień do analizowanego obszaru, które
potencjalnie mógłby wpływać na rozwiązanie układu drogowego.
Wniosek: ewentualna zmiana układu drogowego na analizowanym obszarze nie jest w konflikcie
z zapisami projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transporty zbiorowego dla Województwa
Wielkopolskiego – PTWW [65]
W Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa
Wielkopolskiego [65] elementy związane z analizowanym obszarem dotyczą:
 Linii kolejowej nr 353, na której realizowane są wojewódzkie przewozy pasażerskie
organizowanie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 Linii kolejowej nr 281, na której przewiduje się realizować wojewódzkie przewozy
pasażerskie, których organizatorem będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Biorąc pod uwagę zapisy PTWW, to zakładana minimalna dobowa liczba par pociągów
publicznego wojewódzkiego transportu zbiorowego, w zależności od scenariusza będzie wynosić
minimalnie docelowo:
 od 14 do 15 dla połączeń Poznań – Gniezno (linia 353).
 od 5 do 6 dla połączeń Gniezno Jarocic (linia 281).
Finalnie w skrajnym wypadku oznaczać to może od 28 do 30 zamknięć przejazdu kolejowodrogowego na linii 353 oraz od 10 do 12 linii 281. Jeżeli wziąć pod uwagę jeszcze założenia
Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, to na linii 353 w godzinach szczytu przejazd kolejowo-drogowy
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może być zamykany częściej [24], bowiem proponowana liczba kursów PKM i połączeń
regionalnych w tym okresie ma dochodzić do 416.
Jeśli chodzi o ewentualne inwestycje infrastruktury drogowej i kolejowej analizowanego
rejonu, to w PTWW żadnych sformułowań w tym zakresie nie ma.
Wniosek: ewentualna zmiana układu drogowego na analizowanym obszarze nie jest w konflikcie
z zapisami obowiązującego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transporty zbiorowego dla
Województwa Wielkopolskiego.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transporty zbiorowego dla Powiatu Gnieźnieńskiego –
– PTPG [51]
W Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu
Gnieźnieńskiego [51] brak jest zapisów odnoszących się bezpośrednio do rozwiązania układu
drogowego analizowanego obszaru. Jednakże z uwagi na konieczność zapewnienia powiatowego
publicznego transportu zbiorowego przewidziano zarówno w wariancie minimalnym, jak
i rozszerzonym autobusową linię PTZ (oznaczenie 60 na rys. 3.3). Linia ta łączy Miasto Gniezno
z Czerniejewem i jednocześnie przebiega przez Gminę Gniezno17. Ewentualna zmiana układu
drogowego na analizowanym obszarze wiązać się będzie z wprowadzeniem korekt przebiegu
wskazanej linii autobusowej.
Wniosek: ewentualna zmiana układu drogowego na analizowanym obszarze nie jest w konflikcie
z zapisami obowiązującego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Powiatu Gnieźnieńskiego

16

Zdaniem autorów sytuacja będzie podobna to tej jaka występuje obecnie, tj. przy objazdach pociągów z uwagi na
modernizację linii kolejowej Poznań-Warszawa.
17
Zakładany przebieg linii 60 obejmuje przejazd autobusów PTZ drogą powiatową nr 2152P.
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Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 –
– WSPOPG [37]
Dokument ten mimo strategicznego charakteru dla Powiatu Gnieźnieńskiego uwzględnia
kwestie związane z:

strona 32/98

PWSZ Gniezno / Politechnika Poznańska

Analiza i ocena rozwiązań w zakresie zmiany układu drogowego …

____________________________________________________________________________________



Infrastrukturą kolejową („Układ linii kolejowych w Gnieźnie dzieli miasto na dwie części, co ma
istotne znaczenie dla pozostałych systemów komunikacyjnych ”).
18



infrastrukturą drogową obejmującą także analizowany obszar. Podkreśla się znaczenie dróg
mających status drogi powiatowej i łączącej siedziby gmin PG, co ma miejsce
w przypadku drogi powiatowej nr 2152P (połączenie Czerniejewa z Gnieznem). Jak podkreśla
się w WSPOPG:
o Drogi lokalne (powiatowe) stanowią "krwiobieg" komunikacyjny miasta, gminy czy
powiatu i są łącznikiem między miejscem zamieszkania, pracy czy rozrywki.
Stanowisko zawarte w WSPOPG to jest zbieżne z zapisami obowiązującej Strategii
Rozwoju Gminy Czerniejewo na lata 2016-2031 [68], gdzie w analizie SWOT, wśród
słabych stron wpływających na rozwój gospodarczy wymienia się „komunikację
z miastami ościennymi (miejsca pracy)”. Jednocześnie zaznacza się, że pogorszenie
warunków komunikacyjnych jest zagrożeniem dla gospodarki Gminy19.
o Obecny stan dróg powiatowych jest niezadawalający, a „obecny poziom finansowania
powoduje, iż ponowne naprawy dróg czy wykonywanie na nich nowych nakładek
bitumicznych możliwe są w odstępach czasowych około 100 lat”
o „Mając na względzie zrównoważoną dystrybucję środków zarówno na bieżące
utrzymanie jak i inwestycje należy przyjąć następujące założenia do wykonywania
w latach 2014 – 2020: przebudowy 60 km istniejących dróg obejmującą budowę
nowych chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
remonty 15 km rocznie nawierzchni poprzez wykonywanie nowych nakładek
bitumicznych, kapitalny remont lub przebudowa 1 obiektu mostowego, oraz zadania z
zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego tj.: budowa 1 skrzyżowania typu
rondo lub sygnalizacji świetlnej na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach,
budowa 2 zatok autobusowych w miejscach gdzie autobusy zatrzymujące się na jezdni
stanowią dodatkowe zagrożenie w ruchu pieszych i pojazdów.”

Wniosek: ewentualna zmiana układu drogowego na analizowanym obszarze jest spójna z zapisami
Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020.
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna – SUiKZP
GM Gniezno [44] oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru
(MPZP GM Gniezno) oraz jego sąsiedztwa20
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezno
przewiduje następujące struktury funkcjonalno-przestrzenne rys. 3.4 :


MU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa,

18

Komentarz: jeśli wziąć pod uwagę linię kolejową nr 281 (odcinek Września-Gniezno), to miasto Gniezno podzielone
jest na trzy części.
19
Oprócz tego wśród słabych stron w obszarze infrastruktury Gminy Czerniejewo wymienia się m.in.: niedostateczny
stan dróg powiatowych do ościennych miejscowości, czy niewystarczająca infrastruktura ścieżek rowerowych.
20
W analizie wzięto pod uwagę jedynie te dokumenty, które dotyczą analizowanego obszaru, jak również terenów
znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie. Wg autorów opracowania analiza wszystkich MPZP Miasta Gniezno
nie jest zasadna.
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ZE – główne łączniki ekologiczne,



UP – zabudowa usługowo-przemysłowa,



KZ, KD – drogi zbiorcze i dojazdowe.

Po stronie północnej od linii kolejowej 353 znajdują się granice obszarów potencjalnych stanowisk
archeologicznych (czarna przerywana linia na rys. 3.4).
Na obszarze, którego analiza dotyczy, jak również w bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnych
zmian układu drogowego, wskazano dwa obowiązujące i najistotniejsze miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezno (niebieska linia na rys. 3.4). Ich pełna treść
dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gnieźnie [1]. I tak:


Obszar 1: Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowousługowej osiedla Dalki w Gnieźnie [45]. Obszar ten przeznaczony jest na jednorodzinną
zabudowę mieszkaniową (MN) z dopuszczalną infrastrukturą techniczną, budynki
gospodarczo-garażowe, oraz usługi nieuciążliwe. Zakładana wysokość budynków –
– maksymalnie do 10 m (do kalenicy). Oprócz tego wyznaczono tereny przeznaczone pod
zabudowę jednorodzinną i usługową (MN/U), usługową (U). Obszar ten przecina obecnie
ul. Mnichowska (droga powiatowa nr 2152P).



Obszar 2: Uchwała nr XXXIX/441/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 94, 95,
96, 97, 98 na ark. 142, znajdujących się na os. Skiereszewo w Gnieźnie [47]. Na obszarze
MPZP wskazano tereny zabudowy mieszkaniowej wolnostojące i w zabudowie szeregowej
o wysokości od kalenicy nie większej niż 12 m.

Rys. 3.4 Fragment mapy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna
z naniesionymi miejscami uchwalonych MPZP (źródło fragmentu mapy [44])
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Wniosek: ewentualna zmiana układu drogowego na analizowanym obszarze wymaga
uwzględnienia obecnych MPZP. W przypadku obszaru 1 należy zwrócić szczególną uwagę na
potencjalny przebieg dróg.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno – SUiKZP
GW Gniezno [42] oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru
(MPZP GW Gniezno) oraz jego sąsiedztwa21
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno dla
analizowanego obszaru przewiduje następujące struktury funkcjonalno-przestrzenne (rys. 3.5):
 MM – tereny osadnicze,
 OM – tereny osadnicze na glebach pod ochroną
 D – tereny dolesień – korytarze ekologiczne.
Oprócz tego na terenie tym występują obszary zabudowy mieszkaniowej (M), a tereny związane
z działalnością gospodarcza czy przemysłem (P) zlokalizowane są w większej odległości od
rozważanego (tj. centralnej części sołectwa Mnichowo).
Na obszarze, którego analiza dotyczy, jak również w bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnych
zmian układu drogowego zidentyfikowano dwa obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (rys. 3.6):


Obszar 1: Uchwała Nr XXIV/171/2012 z dnia 2012-05-16 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo –
działki nr 80, 83 i 84 [43]22. Jest to teren oznaczony symbolem 4MN, dla którego ustalono m.in.23
następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
o Rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, garaże, budynki
gospodarcze i budynki gospodarczo-garażowe.
o wysokość budynku mieszkalnego nie więcej niż 9,0 m i nie więcej niż 2 kondygnacje
nadziemne.
o lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych tylko w obrębie działki
w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny oraz dodatkowo 2 miejsca
w przypadku lokalizacji usług w budynku mieszkalnym.
Biorąc pod uwagę kwestie dojazdu do obszaru 1, to tereny dróg publicznych klasy dojazdowej
(oznaczenia 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D), to znajdują się one poza w/w MPZP, jednakże wskazano
ich poszerzenie24. Na obszarze tym na chwilę obecną większość działek jest niezabudowana.25

21

W analizie wzięto pod uwagę jedynie te dokumenty, które dotyczą analizowanego obszaru, jak również terenów
znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie. Wg autorów opracowania analiza wszystkich MPZP Gminy Gniezno
nie jest zasadna.
22
Oznaczenie wewnętrzne planu 164.
23
Wszystkie wskaźniki zawarto w Uchwale Nr XXIV/171/2012 z dnia 2012-05-16 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – działki nr 80, 83 i 84.
24
Dokładny zapis MPZP: „Ustala się następujące przeznaczenie terenów: [...] tereny dróg publicznych klasy
dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D, jako poszerzenie dróg publicznych zlokalizowanych poza
obszarem objętym planem […]”
25
Stan na 10.01.2018 r.
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Rys. 3.5 Fragment mapy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno
(źródło fragmentu mapy [42])

strona 36/98

PWSZ Gniezno / Politechnika Poznańska

Analiza i ocena rozwiązań w zakresie zmiany układu drogowego …

____________________________________________________________________________________



Obszar 2: Uchwała Nr ix/52/2003 z dnia 2003-08-05 mpzp terenów budownictwa
jednorodzinnego dz. nr ewid. 5/426. Jest to teren oznaczony symbolem M, dla którego ustalono
m.in. następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
o Przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe: handel, mała gastronomia,
drobne rzemiosło, urządzenia infrastruktury technicznej. Usługi te nie mogą należeć
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko […].
o Należy przestrzegać nieprzekraczalne linie zabudowy budynków mieszkalnych
w odległościach: a) 20 m od pasa drogowego drogi powiatowej KDP-406 oraz od
terenów PKP, b) 14,5 m od przewodów projektowanej linii 110 kV, a) 5 m od linii
rozgraniczających drogi KD.
Działki na tym obszarze są w większości zabudowane.27

Rys. 3.6 Tereny znajdujące się na obszarze analizy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rozważanego teren, na
których obowiązują MPZP GW Gniezno (źródło fragmentu mapy: [70])

Wniosek: ewentualna zmiana układu drogowego na analizowanym obszarze, na obecnym etapie
analizy, nie pociąga za sobą zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gniezno.

26
27

Oznaczenie wewnętrzne planu 059.
Stan na 10.01.2018 r.
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Wieloletni Program Gospodarczy na lata 2016-2020 Miasta Gniezna [46]
Miasto Gniezno w swoich planach inwestycyjnych (załącznik do uchwały III – Roboty
drogowe) na lata 2016-2020 nie ma zapisanych do 2020 działań związanych z drogami
w analizowanym obszarze.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna wraz z Elementami zrównoważonej mobilności
miejskiej [40]
W Planie gospodarki niskoemisyjnej bezpośrednich odwołań do rozważanego rejonu nie
zanotowano. Ewentualne elementy pośrednio mogą dotyczyć zmian w zużyciu energii przez
transport indywidulany samochodowy, zbiorowy transport publiczny w związku z modyfikacjami
układu drogowego. Szczególnie element związany z transportem publicznym w związku
z zasadami zrównoważonego rozwoju może zmieniać swoje wartości.
W przypadku dokumentu: Elementy mobilności miejskiej to wiele zapisów odnosi się do drogi
krajowej nr 15. W tym miejscu stwierdza się, że „ważnym jest wytyczenie nowego przebiegu drogi

krajowej nr 15, która powinna omijać Trasę Zjazdu Gnieźnieńskiego. Ta ostatnia powinna być tylko
dla samochodów osobowych oraz dla samochodów ciężarowych obsługujących zakłady
przemysłowe i obiekty handlowe na terenie miasta.” [40]. Jest to szczególnie istotne w kontekście

obecnego ruchu tranzytowego zwłaszcza pojazdów ciężarowych.
Podsumowując kwestie zgodności podejmowanych działań z dokumentami i programami
wyższego rzędu, to:


W wariantach należy uwzględnić zapisy MPZP odnoszących się zarówno do tych uchwalonych
na obszarze GW Gniezno, jak i GM Gniezno.



Ze względu na szereg interesariuszy obecnego układu drogowego konieczne jest uwzględnienie
sytuacji, które mogą być nie do końca zrozumiałe dla szeregu mieszkańców zarówno obszarów
miejskich, jak i wiejskich Powiatu Gnieźnieńskiego.



Ewentualne zmiany układu drogowego wymagają współdziałania:
o Zarządców infrastruktury drogowej jednostek samorządu terytorialnego, jak: Powiat
Gnieźnieński, Miasto Gniezno, Gmina Gniezno czy też Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
o Zarządcy infrastruktury kolejowej, tj. PKP PLK S.A.
Takie podejście zalecane jest przez Najwyższą Izbę Kontroli [29] mimo, że obowiązująca
Ustawa o drogach publicznych [23] wskazuje zarządców infrastruktury drogowej, także i tej
krzyżującej się z liniami kolejowymi i wynikające z niej obowiązki. Należy podkreślić, że nie
stoi to w sprzeczności działaniami jednostek samorządu terytorialnego wskazanymi
w ustawach o samorządach [62][63][64].
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4. ANALIZA TECHNICZNA I KONCEPCJA WARIANTÓW WSTĘPNYCH
ROZWIĄZAŃ (przed Konsultacjami Społecznymi)
4.1 Charakterystyka techniczna warunków brzegowych
W ramach niniejszej analizy określono kluczowe warunki brzegowe, pod kątem których
sprawdzano proponowane 3 warianty rozwiązań zmiany układu drogowego w rozważanym
rejonie28:
 WAR1: Likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na linii kolejowej 353. Warunek ten
związany jest z potencjalnym dofinansowaniem zmiany układu drogowego w ramach
projektu inwestycyjnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
uruchamianego przez PKP PLK S.A. pt. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii
kolejowych z drogami – etap III). Projekt ten stwarza możliwość współpracy zarządców dróg
w zakresie współfinansowania inwestycji drogowych obejmujących likwidację przejazdów
kolejowo-drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych [33].
 WAR2: Zapewnienie dojazdu samochodem prywatnym mieszańcom okolicy ul. Gajowej do
centrum Gniezna
 WAR3: Zapewnienie alternatywnego (racjonalnego) dojazdu samochodem prywatnym
mieszańcom okolicy ul. Gajowej do centrum Gniezna
 WAR4: Zapewnienie dojazdu rowerem mieszkańcom okolicy ul. Gajowej do centrum Gniezna
 WAR5: Zapewnienie racjonalnego przejścia pieszego z południa na północ linii 353
mieszkańcom okolic ul. Gajowej
 WAR6: Możliwość technicznego włącznie proponowanych zmian w istniejący układ
drogowy.
 WAR7: Racjonalną obsługę analizowanego obszaru publicznym transportem zbiorowym.
 WAR8: Ograniczenie działań związanych z usuwaniem konfliktów wariantów przebudowy
układu drogowego z istniejącymi sieciami np. ciepłowniczymi.
 WAR9: Zgodność propozycji rozwiązań układu drogowego z uchwalonymi planami
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezno oraz Gminy Gniezno, jak również studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w obszarów GM Gniezno
oraz GW Gniezno.
 WAR10: Ewentualne wykorzystanie terenów, na których nie wybudowano jakichkolwiek
budynków mieszkalnych.
4.2 Warianty rozwiązań układu drogowego analizowanego rejonu
W niniejszym rozdziale scharakteryzowano zestaw trzech wariantów (oznaczonych
odpowiednio W1, W2 i W3 przedstawiających różne konfiguracje zmian układu drogowego
rozważanego obszaru. Oprócz tego, w celu przedstawienia punktu odniesienia uwzględniono
28

Warianty zmiany układu drogowego rejonu to warianty inwestycyjne: W1, W2, W3.
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istniejący stan (oznaczenie W0), czyli taki, w którym układ drogowym nie ulega jakimkolwiek
zmianom.
4.2.1 Wariant WO
Wariant W0 – wariant bezinwestycyjny, reprezentuje stan aktualny układu drogowego na
analizowanym obszarze. Stan ten został szczegółowo przedstawiony w rozdziale 2.1 natomiast
syntetycznie poniżej oraz na rys. 4.1 – rys. 4.4. Wariant ten charakteryzuje się następującymi
rozwiązaniami:
 Dojazd do centrum Gniezna mieszkańców sołectw: Dalki, Mnichowo, Skiereszewo Gminy
Gniezno, Gminy Czerniejewo oraz pewnej części mieszkańców Miasta Gniezno realizowany
jest w znacznej części drogą powiatową 2152P, na której występuje skrzyżowanie kolejowodrogowe z linią kolejową 353.

Rys. 4.1 Skrzyżowanie kolejowo-drogowe na linii kolejowej 353 z drogą powiatową 2152P w Gnieźnie
(źródło: fot. M. Kiciński)

Oprócz tego część mieszkańców Miasta Gniezno zamieszkująca rejon ulicy Gajowej
w początkowym etapie podróżowania musi korzystać z przejazdu kolejowo-drogowego,
wyposażonego w rogatki, zlokalizowanego na linii 281 (rys. 4.2).

Rys. 4.2 Skrzyżowanie kolejowo-drogowe na linii kolejowej 281 z ulicą Gajowa w Gnieźnie
(źródło: fot. M. Bieńczak)

strona 40/98

PWSZ Gniezno / Politechnika Poznańska

Analiza i ocena rozwiązań w zakresie zmiany układu drogowego …

____________________________________________________________________________________

Zarówno przejazd na linii 353, jak 281 (ul. Gajowa) przeznaczony jest do ruchu pieszego,
rowerowego oraz samochodowego.
Należy zaznaczyć, że w przypadku mieszkańców rejonu ul. Gajowej, w celu ominięcia
wspomnianych przejazdów kolejowo-drogowych, występuje alternatywne połączenie
drogowe pozwalające na dojazd do centrum Gniezna, tj. poprzez skrzyżowanie ul. Prostej z
drogą krajową nr 15 (ul. Kostrzewskiego). Rozwiązanie to zmienia długość pokonywanej
drogi, co przedstawiono w tab. 4.1. W zestawieniu tym przyjęto dwa punkty początkowe:
o I - skrzyżowanie ulic: Czereśniowej, Orzechowej oraz Gajowej,
o II - skrzyżowanie ulic: Gajowa, Prosta.
Z kolei za punkty końcowe (docelowe) przyjęto:
o I - skrzyżowanie ulic: Cienista, Kostrzewskiego oraz Piotrowskiego,
o II - skrzyżowanie ulic: Rzepichy, Gajowa,
o III - skrzyżowanie ulic: Dalkoska, Piotrowska.
Jak można zauważyć w tab. 4.1 długość drogi do wybranych punktów jest zróżnicowana,
w zależności od przyjętego wariantu, tj. „z” lub „bez” korzystania z przejazdów kolejowodrogowych.
Tab. 4.1 Zestawienie porównawcze długości dróg pomiędzy wybranymi punktami Miasta Gniezno z uwzględnieniem
i bez uwzględnienia korzystania z przejazdów kolejowo-drogowych na linii 353 i 281.
Lp.
Punkt startowy Punkt docelowy PK-D * Długość drogi [km]
- skrzyżowanie ulic:
- skrzyżowanie ulic:
1 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa Cienista, Kostrzewskiego, Piotrowskiego
Tak
0,5
2 Gajowa, Prosta
Cienista, Kostrzewskiego, Piotrowskiego
Tak
1,1
3 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa
Rzepichy, Gajowa
Tak
0,1
4 Gajowa, Prosta
Rzepichy, Gajowa
Tak
0,7
5 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa
Dalkoska, Piotrowska
Tak
0,5
6 Gajowa, Prosta
Dalkoska, Piotrowska
Tak
1,1
7 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa Cienista, Kostrzewskiego, Piotrowskiego
Nie
1,8
8 Gajowa, Prosta
Cienista, Kostrzewskiego, Piotrowskiego
Nie
1,2
9 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa
Rzepichy, Gajowa
Nie
2,1
10 Gajowa, Prosta
Rzepichy, Gajowa
Nie
1,5
11 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa
Dalkoska, Piotrowska
Nie
2,1
12 Gajowa, Prosta
Dalkoska, Piotrowska
Nie
1,5
(*) Czy droga uwzględnia przejazdy kolejowo-drogowe (PK-D)na liniach kolejowych 281 i 353
Opracowanie własne

 Publiczny transport zbiorowy osób w analizowanym rejonie realizowany jest:
o W ramach komunikacji miejskiej (KM) organizowanej przez Miasto Gniezno, której
operatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie
[25] (MPK Gniezno), obejmuje linie nr 13, 16, 22, N [55]. Przewozy realizowane są
zarówno w dni robocze, jak i soboty oraz niedziele29. Jak przedstawiono na rys. 4.3a
autobusy linii 13,16 oraz 22 dojeżdżają do pętli Jabłoniowa I, zatrzymując się wcześniej
29

Liczba kursów oraz dni realizacji przewozów (podział: dni robocze, soboty i niedziele) jest zróżnicowany.
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na przystankach Gajowa oraz Ludwiczaka. W przypadku linii N (rys. 4.3b) autobusy
nie obsługują przystanku Jabłoniowa I. Przebieg w/w linii komunikacji miejskiej
obejmuje przejazdy kolejowo-drogowe na liniach kolejowych 353 oraz 281.
a)

b)

Legenda:
przebieg linii
Rys. 4.3 Przebieg linii komunikacji miejskiej na analizowanym obszarze, których operatorem jest MPK Gniezno:
a) linii 13, 16 oraz 22, b) linia N (źródło danych [54])

o W ramach przewozów powiatowych oraz wojewódzkich przez Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z o. o. [41](PKS Gniezno) w przeważającej relacji Gniezno – Czerniejewo oraz Czerniejewo – Gniezno [10]. Jeśli chodzi
o przebieg linii autobusowej tego przewoźnika na analizowanym obszarze, to obejmuje
on jedynie przejazd kolejowo-drogowy na linii kolejowej 353.

Legenda:
przebieg linii
Rys. 4.4 Przebieg linii publicznego transportu zbiorowego PGS Gniezno (źródło danych [10])
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4.2.2 Wariant W1
Wariant W1 jest pierwszym z analizowanych inwestycyjnych rozwiązań zmian układu
drogowego na analizowanym obszarze. Wariant ten charakteryzuje się:
 Występowaniem wiaduktu łączącego drogę powiatową nr 2152P (ul. Mnichowska) z drogą
krajową nr 15 (ul. Kostrzewskiego) – patrz rys. 4.5a i b.
 Likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego na linii kolejowej 353, wraz z ograniczeniem
ruchu pieszego i rowerowego.
 Koniecznością zmian przebiegu linii PTZ, tj. komunikacji miejskiej realizowanej autobusami
MPK Gniezno oraz ponadgminnej realizowanej przez PKS Gniezno.
a)

b)

Rys. 4.5 Potencjalne miejsce lokalizacji skrzyżowania drogi powiatowej 2152P z drogą krajową nr 15: a) widok
od strony ul. Mnichowskiej, b) widok od strony DK 15 (źródło: fot. M. Bieńczak)
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 Likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego na linii kolejowej 353, wraz z ograniczeniem
ruchu pieszego.
 Koniecznością zmian przebiegu linii PTZ, tj. komunikacji miejskiej realizowanej autobusami
MPK Gniezno oraz ponadgminnej realizowanej przez PKS Gniezno.
Proponowaną koncepcję rozwiązania układu drogowego przedstawiono na rys. 4.6.

Rys. 4.6 Koncepcja rozwiązania układu drogowego W1 (źródło: opracowanie własne)

Należy zaznaczyć, że wariancie W1 w przypadku mieszkańców rejonu ul. Gajowej, w celu
ominięcia przejazdu kolejowo-drogowego na linii 281, występuje alternatywne połączenie
drogowe pozwalające na dojazd do centrum Gniezna, tj. poprzez skrzyżowanie ul. Prostej z drogą
krajową nr 15 (ul. Kostrzewskiego). Rozwiązanie to zmienia długość pokonywanej drogi, co
przedstawiono w tab. 4.2. W zestawieniu tym przyjęto dwa punkty początkowe:
o I - skrzyżowanie ulic: Czereśniowej, Orzechowej oraz Gajowej,
o II - skrzyżowanie ulic: Gajowa, Prosta.
Z kolei za punkty końcowe (docelowe) przyjęto:
o I - skrzyżowanie ulic: Cienista, Kostrzewskiego oraz Piotrowskiego,
o II - skrzyżowanie ulic: Rzepichy, Gajowa,
o III - skrzyżowanie ulic: Dalkoska, Piotrowska.
Jak można zauważyć w tab. 4.2 długość drogi do wybranych punktów jest zróżnicowana,
w zależności od przyjętego wariantu, tj. „z” lub „bez” korzystania z przejazdu kolejowodrogowego na linii 281.
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Tab. 4.2 Zestawienie porównawcze długości dróg pomiędzy wybranymi punktami Miasta Gniezno z uwzględnieniem
i bez uwzględnienia korzystania z przejazdu kolejowo-drogowego na linii 281.
PK-D * Długość drogi [km]
Lp.
Punkt startowy Punkt docelowy - skrzyżowanie ulic:
- skrzyżowanie ulic:
1 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa Cienista, Kostrzewskiego, Piotrowskiego
Tak
0,6
2 Gajowa, Prosta
Cienista, Kostrzewskiego, Piotrowskiego
Tak
1,2
3 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa
Rzepichy, Gajowa
Tak
1,0
4 Gajowa, Prosta
Rzepichy, Gajowa
Tak
1,5
5 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa
Dalkoska, Piotrowska
Tak
0,9
6 Gajowa, Prosta
Dalkoska, Piotrowska
Tak
1,5
7 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa Cienista, Kostrzewskiego, Piotrowskiego
Nie
1,8
8 Gajowa, Prosta
Cienista, Kostrzewskiego, Piotrowskiego
Nie
1,2
9 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa
Rzepichy, Gajowa
Nie
2,1
10 Gajowa, Prosta
Rzepichy, Gajowa
Nie
1,5
11 Czereśniowa, Orzechowa, Gajowa
Dalkoska, Piotrowska
Nie
2,1
12 Gajowa, Prosta
Dalkoska, Piotrowska
Nie
1,5
(*) Czy droga uwzględnia przejazd kolejowo-drogowy (PK-D)na linii kolejowej 281

Należy zauważyć, że wariant W1 ma szereg wad związanych z:
 Niekorzystnym położeniem linii kolejowych 353 oraz 281; linie te się łącza po wiaduktem
kolejowym DK 15. Odległości pomiędzy skrajniami tych wynoszą ok 16 m.
 Koniecznością budowy kolejnego skrzyżowania na DK 15, które zmniejszyć może
przepustowość tej drogi. Obecnie na tym odcinku dopuszczalna prędkość pojazdów
samochodowych jest ograniczona do 70 km/h.
 Ewentualnym skrzyżowaniem z drogą rowerową oraz ruchem pieszym.
 Koniecznością infrastruktury energetycznej oraz instalacji przesyłowej, która poprowadzona
jest obecnie wzdłuż wiaduktu obok DK 15.
4.2.3 Wariant W2
Wariant W2 – wariant inwestycyjny (tunel pod linią kolejową 353v1) zakłada:
 Zamknięcie przejazdu kolejowego na linii 353 na ul. Gajowej.
 Przedłużenie ul. Rzepichy w stronę zachodnią równolegle do linii 353 (na wysokość ul.
Herberta) oraz połącznie jej tunelem do ul. Mnichowskiej (droga 2x3 m wraz z ścieżką
rowerową po stronie południowej oraz chodnikiem po stronie północnej).
 Dojazd do centrum Gniezna mieszkańców sołectw: Dalki, Mnichowo, Skiereszewo Gminy
Gniezno, Gminy Czerniejewo oraz pewnej części mieszkańców Miasta Gniezno realizowany
jest przez tunel i ul. Rzepichy, zaś ul. Mnichowska od wysokości tunelu w kierunku
wschodnim ma charakter na lokalny.
 Przebieg linii publicznego transportu zbiorowego musi zostać zmieniony.
 W dalszych pracach nad wariantem należy zaproponować dodatkowe rozwiązania dla ruchu
pieszo-rowerowego dla mieszkańców okolic ul. Gajowej umożliwiające przemieszczenie się
na północną stronę linii kolejowej 353.
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 Wykup części gruntów, na których zaplanowana jest droga, zarówno po stronie północnej,
jak i południowej od linii kolejowej nr 353.
Proponowaną koncepcję rozwiązania układu drogowego wariantu W2 przedstawiono na rys.
4.7, natomiast dokładniejszy szkic stanowi załącznik do niniejszej analizy.

Rys. 4.7 Koncepcja rozwiązania układu drogowego W2

Proponowana w wariancie W2 lokalizacja przejazdu pod torami kolejowymi linii 353 związana
jest z tym, iż w tym miejscu tory kolejowe znajdują się na nasypie (patrz rys. 4.8). Wysokość
tego nasypu nie przekracza 2 m. co oznacza, że konieczne jest takie zaprojektowanie przejazdu
pod torami, by zachować przepisowe wysokości przejazdu. Również niedogodnością tego
rozwiązania jest występowanie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów podmokłych, gdzie
zbierają się wody opadowe. W efekcie tego konieczne jest uwzględnienie:
 dojazdu do linii kolejowej 353 od strony północnej z uwagi na zbiornik wodny oraz obniżenie
poziomu drogi tak, by możliwy był przejazd,
 w projektach odpowiedniego odprowadzenia wody.
Połączenie nowej drogi zakładane jest na wysokości działki 4/2 w Dalkach równolegle na
granicy Gminy Gniezno i Miasta Gniezno z ulica Mnichowska (droga powiatowa 2152P) (patrz
rys. 4.9).
Zasadniczym pozytywna cecha tego wariantu jest wpisywanie się w istniejący układ drogowy
w tym rejonie Miasta Gniezna. Z kolei zagrożenia mogą wynikać z ewentualnymi miejscami
archeologicznymi, które wskazane są na mapach Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna.
Przyjęcie tego wariantu może się wiązać ze zmiana statusu części ul. Mnichowskiej (z drogi
powiatowej na gminną).
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a)

b)

Rys. 4.8 Zakładane miejsce lokalizacji przejazdu pod torami linii kolejowej nr 353 w wariancie W2: a)
widok strony południowej, b) widok od strony północnej (źródło: fot. M. Bieńczak)

Rys. 4.9 Zakładane miejsce lokalizacji drogi – odcinek pomiędzy linią kolejową 353, a drogą powiatową
2152P w wariancie W2 – widok od strony północnej (źródło: fot. M. Kiciński)
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4.2.4 Wariant W3
Wariant W3 – wariant inwestycyjny (tunel pod linią kolejową v2) zakłada:
 Zamknięcie przejazdu kolejowego na linii 353 na ul. Gajowej.
 Przedłużenie ul. Rzepichy w stronę zachodnią równolegle do linii 353 na wysokość
miejscowości Dalki i tunelem do drogi powiatowej 2152P (ul. Mnichowskiej). Wariant ten
przewiduje: drogę 2x3 m wraz z ścieżką rowerową po stronie południowej oraz chodnikiem
po stronie północnej.
 Dojazd do centrum Gniezna mieszkańców sołectw: Dalki, Mnichowo, Skiereszewo Gminy
Gniezno, Gminy Czerniejewo oraz pewnej części mieszkańców Miasta Gniezno realizowany
jest nową drogą powiatową 2152P z miejscowości Dalki do przedłużonej ul. Rzepichy, zaś ul.
Mnichowska od miejscowości Dalki w kierunku wschodnim ma charakter na lokalny.
 Przebieg linii publicznego transportu zbiorowego musi zostać zmieniony.
 Wykup części gruntów, na których zaplanowana jest droga, zarówno po stronie północnej,
jak i południowej od linii kolejowej nr 353.
 W dalszych pracach nad wariantem należy zaproponować dodatkowe rozwiązania dla ruchu
pieszo-rowerowego dla mieszkańców okolic ul. Gajowej umożliwiające przemieszczenie się
na północną stronę linii kolejowej 353.
 Schematyczne rozwiązanie układu drogowego w wariancie W3 przedstawiono na rys. 4.10,
natomiast dokładniejszy szkic stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

Rys. 4.10 Koncepcja rozwiązania układu drogowego W3

Charakterystyczną cecha tego wariantu jest zakładany przejazd po linia kolejową nr 353 na
wysokości dawnego przejazdu kolejowo-drogowego (patrz rys. 4.11 i rys. 4.12). Obecnie w tym
miejscu po stronie południowej linii kolejowej 353 znajduje się nieutwardzona droga prowadząca
do okolicznych zabudowań (patrz rys. 4.13).
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Rys. 4.11 Zakładane miejsce lokalizacji przejazdu pod torami linii kolejowej nr 353 w wariancie W3 – widok od
strony południowej (źródło: fot. M. Kiciński)

Rys. 4.12 Zakładane miejsce lokalizacji drogi – odcinek pomiędzy linią kolejową 353, a drogą powiatową 2152P
w wariancie W3 - widok południowej (źródło: fot. M. Kiciński)

Wariant W3 zdecydowanie najbardziej jest oddalony od przejazdów kolejowych na linii 353
oraz 281, co jest jego zdecydowaną wadą dla mieszkańców rejonu ulicy Gajowej. Jednocześnie jest
on bardzo rozwojowy, bowiem w pewnej części wpisuje się w założenia Poznańskiej Kolei
Metropolitarnej – przejazd kolejowo-drogowy położony najbliżej stacji kolejowej, która została
opisana w rozdziale 2.2 niniejszego opracowania.
W wariancie W3 podobnie jak W2 konieczne będzie obniżenie poziomu jezdni przebiegającej
pod torami kolejowymi linii 353. Również w tym przypadku przy ewentualnym przyjęciu tego
wariantu zalecane jest uwzględnienie w projekcie ewentualnych rozwiązań odprowadzających
wodę z tego obszaru.
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Rys. 4.13 Zakładane miejsce lokalizacji drogi – odcinek pomiędzy linią kolejową 353, a drogą powiatową 2152P
w wariancie W3 - widok od strony północnej (źródło: fot. M. Kiciński)

4.3 Spełnialność warunków brzegowych przez zdefiniowane warianty
Scharakteryzowane w rozdziale 4.2 w różnym stopniu spełniają zakładane warunki
brzegowe dla poszczególnych wariantów przedstawiono w tab. 4.3.
Tab. 4.3 Tabela spełnialności warunków brzegowych proponowanych wariantów rozwiązań układu drogowego
Lp. Oznaczenie warunku
W0
W1
W2
W3
1 WAR1
Nie
Tak
Tak
Tak
2 WAR2
Tak
Tak
Tak
Tak
3 WAR3
Tak
Częściowo*
Częściowo*
Częściowo*
4 WAR4
Tak
Częściowo**
Częściowo**
Częściowo**
5 WAR5
Tak
Nie
Nie
Nie
6 WAR6
Nie dotyczy
Nie
Tak
Tak
7 WAR7
Tak
Tak
Tak
Tak
8 WAR8
Tak
Nie
Tak
Tak
9 WAR9
Tak
Tak
Tak
Tak
10 WAR10
Tak
Tak
Tak
Tak
*koniczność pokonania znacznej, dodatkowej odległości
** konieczność poruczania się o drodze krajowej (ul. Kostrzewskiego)
Opracowanie własne

4.4 Definicja spójnej rodziny kryteriów
W niniejszym rozdziale przedstawiono spójną rodzinę kryteriów, przy pomocy których
ocenione zostały zaproponowane w rozdziale 4.2 niniejszej analizy warianty układu drogowego
analizowanego obszaru. Na podstawie przeglądu literatury oraz doświadczeń autorów opracowania,
ustalono jakie podmioty – grupy interesu, zainteresowane są potencjalną zmianą układu drogowego
w analizowanym rejonie. Są to przede wszystkim:
 Inwestorzy oraz zarządcy infrastruktury drogowej i kolejowej (oznaczenie IZ),
 Mieszkańcy:
o miasta Gniezno (GM Gniezno) oraz Gminy Gniezno (GW Gniezno) okolic obecnego
i potencjalnego zmodyfikowanego rozwiązania układu drogowego (oznaczenie MG),
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o Gminy Czerniejewo (oznaczenie MC).
 Przedsiębiorcy okolic obecnego i potencjalnego zmodyfikowanego rozwiązania układu
drogowego (oznaczenie P).
 Właściciele działek zlokalizowanych w analizowanym rejonie aktualnego i potencjalnego
zmodyfikowanego rozwiązania układu drogowego (oznaczenie W).
 Służby ratownicze i porządkowe, np. pogotowie ratunkowe, straż pożarna, Policja
(oznaczenie SRiP).
 Operatorzy i przewoźnicy publicznego transportu zbiorowego:
o kolejowego (oznaczenie OiPK),
o autobusowego (oznaczenie OiPA).
Wskazane grupy interesariuszy zaliczyć należy do głównych podmiotów zainteresowanych
analizowanym obszarem i nie wyklucza to innych grup. W ramach
 K1: szacowane koszty inwestycji,
 K2: średni czas przejazdu samochodem osobowym,
 K3: średnia odległość pomiędzy wybranymi punktami,
 K4: liczba budynków mieszkalnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie układu
drogowego
 K5: wielkość zmian pracy przewozowej taboru autobusu PTZ,
 K6: wielkość zmian długości ścieżek rowerowych lub pieszo/rowerowych,
 K7: dostępność przejazdu pomiędzy wybranymi punktami w sieci.
Zaproponowany przez zespół opracowania zestaw siedmiu kryteriów (symbole od K1 do K7)
zawiera:
 K1: Koszty inwestycji; w ramach tego kryterium uwzględniono następujące elementy istotne
dla niniejszej analizy:
o Przeprowadzenie prac projektowych.
o Wykup ewentualnych działek ze względu na zmianę układu drogowego analizowanego
obszaru.
o Prace budowlane związane z budową dróg, wiaduktów, przepustów.
Przy wyznaczaniu wartości tego kryterium dla poszczególnych wariantów (z wyjątkiem
W0) wykorzystano:
o Katalog cen jednostkowych robót i obiektów mostowych [12].
o Informacji z rozstrzygniętych przetargów, w których zakładano realizację prac
budowalnych o podobnym charakterze.
o Informacjach pozyskanych z firm budowlanych.
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Kryterium to wyrażono w jednostkach monetarnych (mln zł) i jest ono minimalizowane30.
 K2: średni czas przejazdu samochodem osobowym pomiędzy wybranymi punktami. I tak
w kryterium tym za punkty początkowe przyjęto miejsca zlokalizowane:
o w rejonie ul. Gajowej (skrzyżowanie ul. Gajowej z ul. A. Ludwiczaka) – punkt I,
o pomiędzy wsiami Mnichowo, a Dalki – punkt II.
 Dokładną lokalizację tych punktów przedstawiono na rys. 4.14a i b.
a)

b)

Rys. 4.14 Lokalizacja punktów początkowych uwzględnianych przy wyznaczaniu kryterium K2:
a) punkt I, b) punkt II (mapy źródło: OpenStreetMap)

Z kolei jako punkty docelowe podróży w ramach kryterium K2 założono:
o dworzec kolejowy w Gnieźnie/Urząd Miasta Gniezno/Dworzec autobusowy – punkt A,
o skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 197 (DW197) – ul. Kiszkowska, ul. Swarzędzkiej
z drogą krajową nr 5 (DK5) – ul. Poznańska – punkt B,
o skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 (DK15) – ul. Kostrzewskiego z ulicą Wrzesińską –
– punkt C,
o skrzyżowanie ul. Biskupińskiej, Gdańskiej i Winiary – punkt D,

30

W kryterium minimalizowanym wariant 1 jest lepszy od wariantu 2, kiedy wartość kryterium wariantu 1 jest niższa
od wartości dla wariantu 2.
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o Szpital Pomnik Chrztu Polski przy ul. Św. Jana – punkt E.
Uwzględniane w ramach niniejszej analizy punkty początkowe oraz docelowe
przedstawiono na rys. 4.15a-e.
a)

b)

c)

d)

e)

Rys. 4.15 Lokalizacja punktów docelowych uwzględnianych przy wyznaczaniu kryterium K2:
a) punkt A, b) punkt B, c) punkt C, d) punkt D (mapy źródło: OpenStreetMap)
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Kryterium K2 to wyrażono w jednostkach czasu (minuty) i jest ono minimalizowane.
 K3: średnia odległość pomiędzy wybranymi punktami. I tak w kryterium tym za punkty
początkowe przyjęto miejsca zlokalizowane podobnie jak w K2. Przy wyznaczaniu K3 wzięto
pod uwagę najmniejsze odległości określone przy wykorzystaniu dróg utwardzonych, po
których poruszać się mogą samochody przynajmniej do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej
(DMC). Kryterium to wyrażono w jednostkach długości (kilometry) jest ono minimalizowane.
 K4: liczba budynków mieszkalnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie układu
drogowego, tj. w odległości od 0 do 50 m od krawędzi jezdni. Kryterium to jest miarą
uciążliwości drogi jako źródła hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych. Nie mniej należy
mieć na uwadze fakt, iż potencjalne rozwiązania układu drogowego nie wpływają na zmiany
przebiegu linii kolejowej. Oznacza to, że odległość budynków mieszkalnych od linii
kolejowych nie ulega zmianom. Kryterium to wyrażono w szt. Jest ono minimalizowane.
 K5: wielkość zmian pracy przewozowej taboru wyrażonej w wozokilometrach (wkm),
powstałych w wyniku modyfikacji przebiegu linii publicznego transportu zbiorowego. Przy
wyznaczaniu tego kryterium wzięto pod uwagę przewozy dwóch największych
przewoźników publicznego transportu zbiorowego realizujących przewozy w tym rejonie, tj.
MPK Gniezno oraz PKS Gniezno. Wartości wyznaczono w oparciu o dane dnia roboczego
uwzględniając fakt, iż autobusy przewoźników w przypadku wszystkich wariantów
rozpoczynają przejazd na skrzyżowaniu ul. Dalkoskiej i ul. Piotrowskiego, a kończą
odpowiednio: w Dalkach (autobusy PKS Gniezno) oraz pomiędzy obecnymi przejazdami
kolejowo-drogowymi – autobusy MPK Gniezno). Kryterium to jest minimalizowane. Należy
jednak mieć na uwadze, że w przypadku zmian w układzie drogowym może wystąpić
potrzeba skorygowania całej sieci PTZ, co w tym kryterium nie rozważano.
 K6: wielkość zmian długości ścieżek rowerowych lub pieszo/rowerowych powstałych w
wyniku zmiany układu drogowego na analizowanym obszarze. Kryterium to wyrażono w
jednostkach długości (km) i jest ono maksymalizowane31.
 K7: dostępność przejazdu pomiędzy wybranymi punktami w sieci w godz. od 6.00 do 22.00
dla ruchu samochodowego i rowerowego. Kryterium to wyznaczono na podstawie informacji
o zamknięciach przejazdów kolejowych szacując rzeczywisty czas braku możliwości
przejazdu przez przejazd kolejowo-drogowy linii 353. Kryterium maksymalizowane.

31

W kryterium maksymalizowanym wariant 1 jest lepszy od wariantu 2, kiedy wartość kryterium wariantu 1 jest
wyższa od wartości dla wariantu 2.
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4.5 Macierz ocen wariantów
Mając na uwadze zdefiniowaną w rozdziale 4.3 spójną rodzinę kryteriów wyznaczono dla
poszczególnych wariantów tzw. macierz ocen, którą przedstawiono w tab. 4.4.
Tab. 4.4 Macierz ocen wariantów od W0 do W3
L Nazwa Kryterium
p.
1
2
3
4

K1 - Szacowane koszty inwestycji
K2 - Średni czas przejazdu samochodem osobowym
K3 - Średnia odległość między wybranymi punktami
K4 - Liczba budynków zlokalizowanych w
sąsiedztwie drogi
5 K5 - Wielkość zmian pracy przewozowej taboru w
jednym kursie
6 K6 - Wielkość zmian długości ścieżek rowerowych
lub pieszo/rowerowych
7 K7 - Dostępność przejazdu pomiędzy wybranymi
punktami w sieci
Opracowanie własne

Jednostka

Kierunek
preferencji

Wartość kryterium dla
wariantu
W0 W1 W2 W3

[mln. zł]
[min]
[km]

Min
Min
Min

0 19,2 23,5 25,3
16 13 22
24
9,5 9,2 10,3 11,4

[szt.]

Min

47

[wkm]

16

20

Min

0 0,32 2,76

3,92

[km]

Max

0 0,27

[-]

Max
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5. OCENA PROPONOWANYCH WSTĘPNYCH WARIANTÓW
5.1 Dobór metody wielokryterialnego wspomagania decyzji
Obecnie wykorzystuje się szereg metod wielokryterialnego wspomagania decyzji, mających
różne podłoże metodyczne. Ich szczegółowa analiza pozwala z jednej strony na wyróżnienie
szeregu cech wspólnych, natomiast z drugiej wielu występujących różnic, jak również obszarów ich
efektywnego zastosowania. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest dobranie odpowiedniej
metody do rozwiązywanego specyficznego problemu decyzyjnego. W tym celu, w ramach niniejszej
analizy wykorzystano podejście bazujące na procedurze 5-cio etapowej [59] – patrz rys. 5.1:
 etap 1: rozpoznanie sytuacji decyzyjnej,
 etap 2: szczegółowa analiza metod WWD,
 etap 3: analiza aspektów doboru metody WWD tj. dopasowanie pomiędzy metodą WWD a
problemem decyzyjnym oraz dopasowanie pomiędzy metodą WWD a preferencjami
decydenta,
 etap 4: porównanie wyników analiz,
 etap 5: rekomendacja wyboru metody WWD.
W wyniku analizy szerokiego spektrum metod WWD analizie poddano metody należące do
nurtu tzw. szeregowania wariantów. Wybrano najbardziej charakterystyczne metody wspomagania
decyzji, należące do nurtu europejskiego (metody Electre III i Promethee II) oraz amerykańskiego
(AHP, UTA). Finalnie podjęto decyzję o wykorzystaniu metody Electre III. Do jej najistotniejszych
zalet zaliczyć należy [59]:
 Precyzyjne modelowanie preferencji decydenta.
 Preferencje względem wariantów wyrażone są względem każdego kryterium.
 Wartość każdego progu może być wyrażana jako wielkość stała lub proporcjonalna
względem wartości każdego kryterium.
 Model preferencji decydenta zawiera wagi kryteriów oraz różne progi, tj.: równoważności,
preferencji oraz weta, dając możliwość ujęcia i zdefiniowania szerokiego spektrum
preferencji.
 W trakcie modelowania i prowadzenia eksperymentów obliczeniowych wykorzystywane są
rzeczywiste wartości ocen kryterialnych, co eliminuje ryzyko popełnienia błędu podczas
przekształcania danych i wpływa na zwiększenie wiarygodności uzyskanych rezultatów.
 Łatwość zastosowania metody potwierdzona jej szerokim wykorzystaniem w praktyce, także
autorów niniejszego opracowania.
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Rys. 5.1 Schemat doboru metody WWD do specyfiki analizowanego problemu decyzyjnego i preferencji decydenta
(źródło: [59])
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Niestety jak każda metoda wspomagania decyji także i Electre III posiada swoje słabe strony, do
których zaliczyć można:
 Precyzyjne modelowanie preferencji decydenta wymaga rozważenia wielu kwestii (może być
czasochłonne), jak: rodzaj kryteriów występujących w problemie decyzyjnym (kryteria
prawdziwe, semi-kryteria, kryteria przedziałowe, pseudo-kryteria); jeśli rozważane są
pseudo-kryteria to konieczne jest zdefiniowanie wartości progowych (q,p); jeśli wartości
progowe są wyższe od 0, to należy sprecyzować ich wielkość, w tym również określić czy
ich wartość jest stała, czy proporcjonalna do wartości oceny kryterialnej (jeśli jest
proporcjonalna to względem której z pary kryteriów).
 Brak możliwości bezpośredniego zastosowania podkryteriów, co możliwe jest w przypadku
metody AHP.
 Ranking finalny wariantów nie zawiera informacji o odległości pomiędzy wariantami. Przez
„odległość” należy rozumieć sytuację, w której możliwe jest ustalenie „stopnia podobieństwa
w ujęciu wielokryterialnym” wariantów porównywanych między sobą.
Szczegółowy opis metody Electre III opisany został dostępny w [53][73].
5.2 Konstrukcja modelu preferencji
Konstrukcja modelu preferencji decydenta w metodzie Electre III polega na określeniu wag
kryteriów oraz wartości progowych, tj. progu równoważności q, preferencji p i weta v. Każda
z wartości progowych odnosi się do różnicy pomiędzy parą wariantów porównywanych względem
danego kryterium. Próg równoważności określa zatem granicę, poniżej której porównywane
warianty można uznać za równoważne. Z kolei próg preferencji wyznacza z kolei granicę, poniżej
której pomiędzy porównywanymi wariantami zachodzi relacja słabej preferencji. Natomiast próg
weta określa granicę, poniżej której pomiędzy porównywanymi wariantami zachodzi relacja silnej
preferencji; jeśli różnica pomiędzy porównywanymi wariantami jest wyższa od wartości progu weta
to warianty te są uznawane jako nieporównywalne. Wynikiem obliczeń przeprowadzonych
z wykorzystaniem metody Electre III jest ranking finalny wariantów, w którym mogą wystąpić trzy
relacje pomiędzy wariantami tj. równoważność, preferencja jednego wariantu względem drugiego
oraz nieporównywalność wariantów.
W tab. 5.1 przedstawiono model preferencji decydenta. Poszczególne wartości zostały
przyjęte przy założeniu, że interesariuszem jest kierowca samochodu osobowego dojeżdżającego
codziennie z rozważanego rejonu do Gniezna. Należy jednak podkreślić, że w przypadku innych
interesariuszy waga, jak również wartości progowe są często odmienne, co jest istotą
wielokryterialnego podejmowania decyzji.
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Tab. 5.1 Model preferencji decydenta
Lp Nazwa Kryterium
.
1 K1 - Szacowane koszty inwestycji
2 K2 - Średni czas przejazdu samochodem osobowym
3 K3 - Średnia odległość między wybranymi punktami
4 K4 - Liczba budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie
drogi
5 K5 - Wielkość zmian pracy przewozowej taboru
w jednym kursie
6 K6 - Wielkość zmian długości ścieżek rowerowych lub
pieszo/rowerowych
7 K7 - Dostępność przejazdu pomiędzy wybranymi
punktami w sieci
Opracowanie własne

Waga

Progi
Równoważność Preferencja Weto

5
8
5

2
1
0,5

4
4
1

8

10

15

3

0,5

1,5

5

1

2

9

0,1

0,3

8
7

3

0,5

5.3 Rankingi końcowe
Przy wykonywaniu eksperymentów obliczeniowych, tj. rankingów końcowych wykorzystano
program Diviz [3], w którym zaimplementowano metodę Electre III.

Rys. 5.2 Ranking finalny uzyskany metodą Electre III wyznaczony na podstawie eksperckiego modelu preferencji
decydenta (źródło: opracowanie własne)
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6.

KONSULTACJE SPOŁECZNIE

6.1 Organizacja konsultacji
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Kanonem Lokalnych Konsultacji Społecznych
- Siedem zasad konsultacji, które sformułowano w 2012 r. pod auspicjami Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji, dostosowanymi do lokalnych warunków, w których funkcjonują
samorządy, oraz do zakresu i tematyki planowanych zadań inwestycyjnych. Informacja o nich
została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (powiatgniezno.pl/pl/konsultacje-przejazd). Zamieszczony komunikat stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego dokumentu.
6.2 Przebieg konsultacji 19.04.2018 r.
Przebieg z konsultacji społecznych zorganizowanych 19.04.2018 r. w Starostwie
Powiatowym w Gnieźnie zamieszczono w Raporcie z Konsultacji, który 7.05.2018 r. został
zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Sprawozdanie z nich
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
6.3 Wyniki ankiet
Wyniki ankiet zestawiono w kolejności zadawanych pytań
(1) W jakim stopniu odczuwa Pan/Pani niedogodności związane z zamykaniem przejazdu
kolejowego na linii? (patrz rys. 6.1)

Rys. 6.1 Oznaczenia linii kolejowych w ankiecie
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Tab. 6.1 Struktura odpowiedzi na pytanie 1
Odpowiedzi:
1*
2
5

a. 353 (linia na relacji Poznań – Gniezno)
b. 281 (linia na relacji Września – Gniezno)

Skala
3
3
12

2
1
13

Suma
4
16
14

(*) – 1 oznacza niewielką niedogodność, a 5 – bardzo dużą

a. 353 (linia na relacji Poznań – Gniezno)
3% 1%
4%

24%

68%

1

2

3

4

5

b. 281 (linia na relacji Września – Gniezno)
7%

19%

35%

18%
21%
1

2

3

4

5

Rys. 6.2 Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe 1
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(2) Jaka jest najczęściej motywacja korzystania z przejazdu kolejowego na linii 353?
Tab. 6.2 Struktura odpowiedzi na pytanie 2

a. Praca (wyjazd do pracy i powrót)
b. Szkoła (wyjazd do szkoły/uczelni i powrót
c. Inne (np. zakupy, działalność kulturalna, rozrywka, urzędy itd.)
Suma

41
3
23
67

34%

61%

5%

a. Praca (wyjazd do pracy i powrót)
b. Szkoła (wyjazd do szkoły/uczelni i powrót
c. Inne (np. zakupy, działalność kulturalna, rozrywka, urzędy itd.)

Rys. 6.3 Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe 2

strona 62/98

PWSZ Gniezno / Politechnika Poznańska

Analiza i ocena rozwiązań w zakresie zmiany układu drogowego …

____________________________________________________________________________________

(3) Gdyby organizacja ruchu na przejeździe kolejowym na linii 353 spowodowała zmianę
warunków przejazdu/przejścia, tj. skrócenie/wydłużenie dystansu

do 50m

pow. 50m do 100m

pow. 100m do 200m

pow. 200m do 300m

pow. 300m do 400m

pow. 400m do 500m

pow. 500m do 750m

pow. 750m do 1000m

pow. 1000m do 1250m

pow. 1250m do 1500m

pow. 1500m do 1750m

pow. 1750m do 2000m

pow. 2000m

Suma

Tab. 6.3 Struktura odpowiedzi na pytanie 3

8

6

12

8

3

7

7

2

0

2

2

0

3

60

3

4

6

3

2

4

13

7

5

5

1

1

6

60

4

2

3

2

1

3

5

4

11

5

1

1

18

60

Odpowiedź

a. nie odczułbym tego
przy zmiennie
wynoszącej:
b. odczułbym wyraźną
poprawę/pogorszenie
przy zmianie
wynoszącej:
c. jest dla mnie
nieakceptowalna przy
zmianie wynoszącej:

a. nie odczułbym tego przy zmiennie wynoszącej:
14
12
10
8
6
4
2
0
do 50m pow. pow.
50m do 100m
100m
do
200m

pow.
200m
do
300m

pow.
300m
do
400m

pow.
400m
do
500m

pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow.
500m 750m 1000m 1250m 1500m 1750m 2000m
do
do
do
do
do
do
750m 1000m 1250m 1500m 1750m 2000m

Rys. 6.4 Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe 3a
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b. odczułbym wyraźną poprawę/pogorszenie przy zmianie
wynoszącej:
14
12
10
8
6
4
2
0
do 50m pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow.
50m do 100m 200m 300m 400m 500m 750m 1000m 1250m 1500m 1750m 2000m
do
do
do
do
do
100m
do
do
do
do
do
200m 300m 400m 500m 750m 1000m 1250m 1500m 1750m 2000m

Rys. 6.5 Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe 3b

c. jest dla mnie nieakceptowalna przy zmianie
wynoszącej:
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
do 50m pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow. pow.
50m do 100m 200m 300m 400m 500m 750m 1000m 1250m 1500m 1750m 2000m
do
do
do
do
do
do
do
do
100m
do
do
200m 300m 400m 500m 750m 1000m 1250m 1500m 1750m 2000m

Rys. 6.6 Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe 3c
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(4) Ile razy w ciągu tygodnia korzysta Pan/Pani z przejazdu kolejowego na linii 353?
Tab. 6.4 Struktura odpowiedzi na pytanie 4
a. Regularnie, więcej niż 2 razy dziennie
b. Regularnie, przeciętnie 2 razy dziennie
c. Regularnie 3-7 razy w tygodniu
d. Sporadycznie w tygodniu (max 2 razy w tygodniu)
Suma

29
16
13
10
68

15%

43%
19%

23%
a. Regularnie, więcej niż 2 razy dziennie
b. Regularnie, przeciętnie 2 razy dziennie
c. Regularnie 3‐7 razy w tygodniu
d. Sporadycznie w tygodniu (max 2 razy w tygodniu)

Rys. 6.7 Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe 4

(5) W jaki sposób najczęściej Pan/Pani pokonuje przejazd kolejowy na linii 353?
Tab. 6.5 Struktura odpowiedzi na pytanie 5
a. Pieszo
b. Rowerem, motorowerem, motorem (jako kierowca lub/i pasażer)
c. Samochodem osobowym (jako kierowca lub/i pasażer)
d. Autobusem publicznego transportu zbiorowego (jako pasażer)
e. Inny niż wymieniony w a, b, c, d
Suma
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6%

1%

9%
6%

78%

a. Pieszo
b. Rowerem, motorowerem, motorem (jako kierowca lub/i pasażer)
c. Samochodem osobowym (jako kierowca lub/i pasażer)
d. Autobusem publicznego transportu zbiorowego (jako pasażer)
e. Inny niż wymieniony w a, b, c, d

Rys. 6.8 Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe 5

(6) Płeć respondenta
Tab. 6.6 Struktura odpowiedzi na pytanie 6
a. Kobieta
b. Mężczyzna
Suma

27
40
67

40%

60%

a. Kobieta

b. Mężczyzna

Rys. 6.9 Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe 6
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(7) Zakres wiekowy respondenta
Tab. 6.7 Struktura odpowiedzi na pytanie 7
20-24 lata
25-34 lata
35-44 lata
45-54 lata
55-64 lata
65 i więcej
Suma

4
19
18
9
16
1
63

20
18
16

Liczba [os.]

14
12
10
8
6
4
2
0
20‐24 lata

25‐34 lata

35‐44 lata

45‐54 lata

55‐64 lata

Rys. 6.10 Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe 7

(8) Miejsce zamieszkania

Rys. 6.11 Zasięg rozważanych stref uwzględnianych w pytaniu 8 ankiety
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Tab. 6.8 Struktura odpowiedzi na pytanie 8
a. Miasto Gniezno w promieniu do 500 m od przejazdu kolejowego na linii 353
b. Miasto Gniezno w promieniu pow. 500 m od przejazdu kolejowego na linii 353
c. Gmina Wiejska Gniezno w promieniu do 1,5 km od przejazdu kolejowego na linii 353
d. Gmina Wiejska Gniezno w promieniu pow. 1,5 km od przejazdu kolejowego na linii 353
e. Gmina Czerniejewo
f. Inne miejsce niż a, b, c, d, e w Powiecie Gnieźnieńskim
Suma

16
21
7
16
3
5
68

7%
4%

24%

24%

31%
10%

a. Miasto Gniezno w promieniu do 500 m od przejazdu kolejowego na linii 353
b. Miasto Gniezno w promieniu pow. 500 m od przejazdu kolejowego na linii 353
c. Gmina Wiejska Gniezno w promieniu do 1,5 km od przejazdu kolejowego na linii 353
d. Gmina Wiejska Gniezno w promieniu pow. 1,5 km od przejazdu kolejowego na linii 353
e. Gmina Czerniejewo
f. Inne miejsce niż a, b, c, d, e w Powiecie Gnieźnieńskim

Rys. 6.12 Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe 8

(9) Pytania uzupełniające dotyczące respondenta
Tab. 6.9 Struktura odpowiedzi na pytanie 9
a. Osoba bezdomna
b. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
c. Osoba niepełnosprawna
d. Osoba pracująca – własna działalność gospodarcza/samozatrudnienie
e. Osoba pracująca – zatrudniona w przedsiębiorstwie/instytucji
f. Korzystam regularnie z autobusowego publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Gnieźnieńskim
g. Uważam, że w rejonie przejazdu kolejowego 353 i 281 konieczne jest poprawienie bezpieczeństwa
rowerzystów np. poprzez zaplanowanie ścieżek rowerowych
h. Hałas przejeżdżających pociągów na liniach kolejowych 353 i 281 jest dla mnie uciążliwy
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6.4 Analiza wyników ankiet
Niniejsza analiza wyników ankiet ma charakter poglądowy. Z uwagi na fakt, że sposób
przeprowadzania ankietowania, jak i liczba ankiet nie pozwala stwierdzić o reprezentatywności
wyników, nie mniej zebrane informacje są cennym materiałem do podejmowania dalszych działań
związanych z układem drogowym.
Biorąc pod uwagę pytanie nr 1 (W jakim stopniu odczuwa Pan/Pani niedogodności związane
z zamykaniem przejazdu kolejowego na linii?) to średnia uzyskana wartość wyniosła dla przejazdu
na linii:
 353 – 4,5132,
 281 - 3,57.
Tak wysoką uciążliwość odczuwa zdecydowana większość ankietowanych, bez względu na
najczęstszy sposób pokonywania przejazdu kolejowego. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania,
to jeżeli są to osoby z:


Miasta Gniezno mieszkający w promieniu do 500 m od przejazdu kolejowego na linii 353, to
wartości te wynoszą odpowiednio: 4,56 i 3,48.



Miasta Gniezno mieszkający w promieniu pow. 500 m od przejazdu kolejowego na linii 353, to
wartości te wynoszą odpowiednio: 4,28 i 3,29.



Gminy Wiejskiej Gniezno mieszkający w promieniu do 1,5 km od przejazdu kolejowego na linii
353, to wartości te wynoszą odpowiednio: 4,57 i 3,71.



Gminy Wiejskiej Gniezno mieszający w promieniu pow. 1,5 km od przejazdu kolejowego na
linii 353, to wartości te wynoszą odpowiednio: 4,81 i 3,94.



Gminy Czerniejewo, to wartości te wynoszą odpowiednio: 4,67 i 3,00.



Niewymienionych wcześniej stref, to wartości te wynoszą odpowiednio: 4,2 i 4,2.

Jeśli chodzi o uzyskane wyniki odczuwanej uciążliwości w zależności od częstości
korzystania z w/w przejazdów, to wartości te są zróżnicowane co przedstawiono na rys. 6.13. Jak
można zauważyć największą średnią uciążliwość uzyskano wśród osób, która deklarowała
największą częstość korzystania z przejazdów kolejowych, a najmniejsze w przypadku linii 353 te
osoby, które przeciętnie dwukrotnie przekraczają linię kolejową w przypadku linii 353 lub
sporadycznie w przypadku linii 281.

32

W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza największą uciążliwość.
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Rys. 6.13 Zestawienie zbiorczy wyników średniego poziomu uciążliwości w zależności od częstości korzystania
z przejazdu kolejowego na liniach 353 i 281

Uzyskane wyniki korelują w pewnym stopniu z liczbą pojazdów, jaka była rejestrowana na
obu przejazdach kolejowych.
Oprócz uciążliwości związanej z samym przejazdem w badaniach ankietowych szereg osób
– 25% ankietowanych (zarówno z obszaru miejskiego, jak terenów wiejskich) wskazało także na
hałas przejeżdżających pociągów. O tyle jest to wynik nurtujący, na żadna z osób ankietowanych
nie była w stanie urodzić się przed powstaniem obecnego układu linii kolejowych 353 i 281.
Ponadto wśród najczęściej pojawiających się uwag ankietowani uważają, „że w rejonie
przejazdu kolejowego 353 i 281 konieczne jest poprawienie bezpieczeństwa rowerzystów np.
poprzez zaplanowanie ścieżek rowerowych”. Oznaczać to może, że poziom występującego ryzyka
np. wypadku jest na nieakceptowalnym przez mieszkańców poziomie. Należy przy tym zaznaczyć,
że odpowiedzi te najczęściej pojawiały się w ankietach osób podróżujących samochodem jako
kierowca lub pasażer. Nie mniej należy zaznaczyć, że badania przeprowadzone w 2016 r.
potwierdzają fakt korzystania z przejazdów kolejowych przez rowerzystów.
Jeśli chodzi o analizę odpowiedzi na pytanie 3 (Gdyby organizacja ruchu na przejeździe
kolejowym na linii 353 spowodowała zmianę warunków przejazdu/przejścia, tj.
skrócenie/wydłużenie dystansu), to część udzielonych odpowiedzi budzi dużą wątpliwość, co do
rzetelności udzielonej odpowiedzi. Nie mniej można stwierdzić, że:


Jeżeli wystąpi zmiana (wydłużenie lub skrócenie) długości drogi o 200 m, to zmiany tej nie
odczuje 46 na 60 ankietowanych.



Jeżeli wystąpi zmiana (wydłużenie lub skrócenie) długości drogi o 500 m, to zmiany tej nie
odczuje 23 na 60 ankietowanych.



Jeżeli wystąpi zmiana (wydłużenie lub skrócenie) długości drogi o 1000 m, to zmiany tej nie
odczuje 9 na 60 ankietowanych.
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Zakładając średnią prędkość na poziomie 40 km/h33 odpowiada to następującym czasom
przejazdu:


dla 200 m – 20 s.



dla 500 m – 45 s.



dla 1000 m – 1 min 30 s.

W kontekście takich wyników interpretacja jest następująca (dla 200 m): dla 46
ankietowanych jeżeli czas przejazdu nie zmieni się o więcej niż 20 s., to nie będzie to odczuwane
jako pogorszenie lub poprawienie warunków jazdy.
Z kolei jeśli wziąć pod uwagę poziom nieakceptowalny zmian (skrócenie lub wydłużenie)
długości drogi, to w przypadku 3 udzielonych odpowiedzi jest wysokie prawdopodobieństwo
udzielenia błędnej odpowiedzi, bowiem poziom akceptowalny zmian jest większy od poziomu
nieakceptowalnego (dotyczy to odpowiedzi osób z Miasta Gniezno oraz Gminy Gniezno
mieszkających w większej odległości o rozważanych przejazdów kolejowych).
Analizując zbiorczo wyniki, to:


dla niecałych 31% ankietowanych nieakceptowalny poziom wydłużenia drogi przekracza 2 km.
(3 min jazdy samochodem).



Jeżeli nie przekroczy zmiana 1000 m (1,5 min jazdy), to jest akceptowalne przez 61%
ankietowanych. Dla tych 61% ankietowanych w wielu przypadkach jest to duża niedogodność.

6.5 Dodatkowe propozycje rozwiązań układu drogowego opracowane na podstawie otrzymanych
zgłoszeń
W czasie konsultacji oraz na podstawie otrzymanych zgłoszeń w ramach rozwiązania
problemu przejazdów kolejowych i trudności z tym związanych można brać pod uwagę kolejne
warianty zmian układu drogowego34:
Rozwiązanie W435
W wariancie tym zmiana przebiegu drogi powiatowej 2152P znaczono (orientacyjnie) linią
żółtą na rys. 6.14. Ewentualne skrzyżowanie z drogą krajową DK15 występuje na ulicy
Kostrzewskiego (pomiędzy skrzyżowanymi na DK15: ul. Kostrzewskiego z ul. Wrzesińska oraz ul.
Kostrzewskiego z ul. Kokoszki). W tej alternatywnie konieczne jest spełnienie wymagań
związanych z odległościami skrzyżowań na drogach krajowych (np. pomiędzy punktami 1 i 2 na
rys. 6.14). Długość nowej drogi to ok. 2,3 km. Nie mniej należy mieć na uwadze to, że położenie
nowej drogi może być rozważany nieco bardziej na południe. Wówczas długość drogi może ulec
zmianie. W takim przypadku, w pewnej perspektywie droga ta może dochodzić do węzła drogowego
Gniezno Południe oraz wskazywanej przez WBPP w Poznaniu stacji kolejowej Woźniki.

33

Wartość założona na podstawie szacunków autorów opracowania.
Dla tych propozycji nie dokonywano analizy jak dla wariantów od W0 do W3.
35
Oznaczenie kolejne wariantu nie oznacza miejsca wariantu w rankingu.
34
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Rys. 6.14 Potencjalna propozycja wariantu W4

Tego rodzaju rozwiązanie przede ogranicza ruch tranzytowy w rejonie rozważanych
przejazdów kolejowych. W przypadku mieszkańców wsi Dalki spadek liczby pojazdów byłby
znaczący. Poza tym ewentualny przebieg nowej drogi może być rozważany po terenach obecnie
niezabudowanych (pola, łąki). Należy jednak zaznaczyć, że ewentualne zamknięcie przejazdu
kolejowego na linii 353 w takim wariancie i tak:


Zmienia warunki dojazdu mieszkańcom północnej części Osiedla Dalki. W przypadku
południowej części Osiedla Dalki możliwe jest zapewnienie obsługi proponowaną nową drogą.



Utrudnia ruch pieszy i rowerowy mieszkańcom analizowanego obszaru. Z tego też powodu
możliwe jest rozważenie budowy przejść pieszo-rowerowych, które ten problem są w stanie
rozwiązać. Przykładowe rozwiązania ich przebiegu przedstawiono na rys. 6.15, rys. 6.16
i rys. 6.17). Na rys. 6.18 przedstawiono przykład kładki wybudowanej w ciągu ulic ParkowaWyszyńskiego w Legionowie.



Zaprezentowane rozwiązania można rozważać także w przypadku sytuacji zaprezentowanych
wariantów W2 i W3, w których ruch pieszo-rowerowy dla Osiedla Dalki nie był uwzględniany.



Pogarsza (podobnie jak W2 i W3) warunki realizacji publicznego transportu zbiorowego, co
szczególnie podkreślał przedstawiciel operatora publicznego transportu zbiorowego MPK
Gniezno (potencjalny wzrost kosztów realizacji komunikacji miejskiej).
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Rys. 6.15 Koncepcja przebiegi ścieżki pieszo-rowerowej w przypadku sytuacji zamknięcia przejazdu kolejowego na
linii kolejowej 353 (wersja 1)

Rys. 6.16 Koncepcja przebiegi ścieżki pieszo-rowerowej w przypadku sytuacji zamknięcia przejazdu kolejowego na
linii kolejowej 353 (wersja 2)
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Rys. 6.17 Koncepcja przebiegi ścieżki pieszo-rowerowej w przypadku sytuacji zamknięcia przejazdu kolejowego na
linii kolejowej 353 (wersja 3)

Rys. 6.18 Przykład pieszo-rowerowej kładki nad linią kolejową w Legionowie [9]

Rozwiązanie W5
Wariant ten częściowo posiada cechy opcji W1, w której następuje połączenie drogi
powiatowej 2152P poprowadzonej po estakadzie z drogą krajową 15. Nie mniej ewentualna różnica
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polega na zamknięciu obu przejazdów kolejowych, tj. na linii kolejowej 353 i 281. W takim
przypadku inwestycja realizowana jest na terenie PLK S.A. Opcja ta:


Pogarsza (podobnie jak W2, W3, W4) warunki realizacji publicznego transportu zbiorowego,
co szczególnie podkreślał przedstawiciel operatora publicznego transportu zbiorowego MPK
Gniezno.



Uwzględnia likwidację punktów kolizyjnych na przejazdach kolejowych.



Wymaga szeregu uzgodnień, m.in. z GDDKiA i zgody na odstępstwa jeśli chodzi o odległości
skrzyżowań na zlokalizowanych drogach krajowych.



Znacząco ogranicza udział finansowy samorządów w realizacji tej inwestycji.



Powinna łączyć się z działaniami związanymi z: zapewnieniem ruchu pieszo-rowerowego dla
mieszkańców Osiedla Dalki oraz modernizacją skrzyżowania ul. Kostrzewskiego z ul. Prostą
zapewnianiem.

Rys. 6.19 Potencjalna propozycja wariantu W5

Rozwiązanie W6
Wariat ten jest propozycją Miasta Gniezna36 (pismo nr WT.D.7021.69.2018-3). Według jej autorów
dąży ona do jak najprostszego i najkrótszego połączenia ulic powiatowych Dalkoskiej
i Mnichowskiej. Pozwala przy tym zlikwidować przejazd kolejowo-drogowy na linii kolejowej nr
353. W6 uwzględnia (patrz rys. 6.20, rys. 6.21, rys. 6.22)36:

36

Pismo Prezydenta Miasta Gniezna nr WT.D.7021.69.2018-3 z 10.05.2018 r.
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Budowę tunelu prostopadłego do linii kolejowych nr 353 i 281, zlokalizowanego pomiędzy ul.
Strumykową i Łąkową o długości około 60+70 mb. W tym miejscu linie są zlokalizowane na
stosunkowo wysokim nasypie hൎ5+7 mb.



Powstanie, za przeprawą pod torami (po stronie południowej), drogi o szerokości pasa
drogowego 12ൊ15 mb, długości około 520 mb łącząca się z ul. Gajową (również powiatową).
W przęśle pod wiaduktem z uwagi na jego konstrukcję miałaby przewężenie do 1O mb.



Budowę skrzyżowania ul. Gajowej, Orzechowej i Czereśniowej po stronie południowej linii 281.



Budowę kładki dla pieszych nad linią 353 wraz z rozwiązaniem komunikacji pionowej
(pochylnie bądź windy).

Rys. 6.20 Potencjalna propozycja wariantu W6 (widok a)36

Zaproponowane rozwiązanie36:


Pozwala na połączenie „nowej" drogi z istniejącym chodnikiem na wiadukcie przy ul.
Kostrzewskiego, po jego wschodniej stronie.



Umożliwia mieszkańcom Osiedla Dalki bezkolizyjny dojazd do centrum miasta, a Gminy
Gniezno i Czerniejewo po pokonaniu tylko przejazdu na linii kolejowej 281 (rzadziej
zamykanego).



Mniejszy zakres finansowy związany z budową dróg (w porównaniu z W2 i W3).



Uwzględnia postulaty istotne z punktu widzenia publicznej komunikacji miejskiej.
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Rys. 6.21 Potencjalna propozycja wariantu W6 (widok b)36

Rys. 6.22 Potencjalna propozycja wariantu W6 (widok c)36
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7.

WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie prac zrealizowanych przez konsorcjum
naukowo-przemysłowe złożone z: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita
Cegielskiego w Gnieźnie – lidera konsorcjum oraz Politechniki Poznańskiej (Zakładu Systemów
Transportowych) – partnera konsorcjum. Efektem prac jest zwrócenie uwagi decydentów na
problem zmian układu drogowego w kontekście utrudnień występujących na przejazdach
kolejowych w rejonie ulic Mnichowska, Cienista i Gajowa w Gnieźnie. W tym celu wykonawcy
opracowania przedstawili 3 różne koncepcje wariantów przebudowy układu drogowego, które
następnie zostały poddane konsultacjom społecznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie. Na podstawie zebranych opinii różnych interesariuszy oraz w oparciu o informacje
przedstawione na konsultacjach społecznych można wyciągnąć następujące wnioski:
 Występujące przejazdy kolejowe w analizowanym rejonie stanowią istotny problem
transportowy dla mieszkańców zarówno Miasta Gniezna, jak i części mieszkańców Gminy
Gniezno, czy Gminy Czerniejewo. Problem ten w miarę upływu czasu i występujących zmian
np. demograficznych oraz rozwoju PKM w coraz większym stopniu oddziaływać będzie
niekorzystanie na dostępność transportową. Należy zdawać sobie sprawę, że
w godzinach szczytu komunikacyjnego i zamykania przejazdu na linii 353 na dłuższy czas,
dla osób jadących z kierunku Czerniejewa alternatywą pozostaje jedynie wjazd na DK15 ul.
Prostą, po pokonaniu przejazdu kolejowego na linii 281. Ponadto należy mieć na względzie
kwestie zapewnienia odpowiedniego dostępu do rejonów wszelkich służb, typu: Straż
Pożarna, Policja, pogotowie ratunkowe.
 Wśród mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego występuje szereg grup interesariuszy,
o często odmiennych punktach widzenia. Dotyczy to zarówno obszarów wiejskich (różnych
gmin), jak i obszarów miejskich (głównie Miasta Gniezna).
 Ul. Kostrzewskiego z uwagi na jest status drogi krajowej nr 15 w dużym stopniu ogranicza
możliwości tworzenia dodatkowych skrzyżowań (wymogi prawne dot. odległości
skrzyżowań na drogach krajowych). Przykładowe przedłużenie ul. Mnichowskiej do DK 15
powoduje, że dwa skrzyżowania będą od siebie oddalone tylko o ok 250 m. Nie mniej „przy
przebudowie, w wypadku uzasadnionym ukształtowaniem istniejącej sieci drogowej,
dopuszcza się wyjątkowo odstępstwa od warunków dotyczących odstępów między
skrzyżowaniami, jeżeli nie spowoduje to pogorszenia stanu bezpieczeństwa ruchu.
 Przebiegająca przez Miasto droga krajowa nr 15 praktycznie pełni rolę częściowo
wewnętrznej – południowo-zachodniej ramy Gniezna. Z uwagi na procesy urbanizacyjne
znaczna część ruchu generowana jest na drodze przez mieszkańców Miasta Gniezna i dalej
Powiatu Gnieźnieńskiego. Z tego też względu, biorąc pod uwagę ruch tranzytowy, wskazuje
się, że ewentualne rozwiązanie układu drogowego wymaga całościowego (holistycznego)
podejścia (uwzględnienie ruchu lokalnego i tranzytowego) .
 Na rozważanym obszarze (Miasta Gniezna czy Powiatu Gnieźnieńskiego) oraz
w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obecnie dostępnych danych niezbędnych o wykonania
tzw. modelu ruchu. Pozyskanie tego rodzaju danych pozwoliłoby przeprowadzić symulację
i w konsekwencji ocenę potencjalnych zmian wynikających ze zróżnicowanych warunków
ruchu na drogach w poszczególnych wariantach zarówno w tych zaproponowanych przez
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autorów opracowania, jak również dyskutowanych i wskazywanych na konsultacjach
społecznych. Istniejący model ruchu dla Województwa Wielkopolskiego jest
niewystarczający (zbyt mały poziom szczegółowości) do przeprowadzenia analiz.
 Miasto Gniezno ze względu na szereg zaplanowanych i realizowanych inwestycji swój udział
w rozwiązaniu problemów zadeklarowało w wariantach W2 i W337, w postaci przekazania
posiadanego terenu pod ewentualną inwestycję. Nie mniej należy mieć na uwadze, że do
wszystkich z zaprezentowanych na konsultacjach rozwiązań zgłaszano szereg uwag oraz
wątpliwości, m.in. kwestie ruchu tranzytowego. Stąd też Miasto Gniezno zaproponowało
alternatywną propozycję W6.
 Obecna droga 2152P jest drogą powiatową ze względu na najbliższe geograficznie połączenie
Gniezna z siedzibą gminy Czerniejewo. Ustawowe wymogi co do ewentualnych połączeń
Miasta Gniezna z gminami Powiatu Gnieźnieńskiego spełniają także inne drogi, np. przez
Żydowo lub Szczytniki Czerniejewskie. Jednak droga ta ma znaczenie nie tylko „powiatowe”,
ale, co potwierdziły konsultacje, także lokalne (miejskie). Z tego też powodu rozwiązanie
występującego problemu powinno być oparte na współdziałaniu jednostek samorządu
terytorialnego rożnego szczebla.
 Każdy z wariantów wymaga współdziałania jednostek samorządu terytorialnego jeśli chodzi
o uzgodnienia, finansowanie czy finalną realizację ewentualnej zmiany układu drogowego.
Jak wskazywano na Konsultacjach Społecznych związane to jest m.in. z ewentualnymi
zmianami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy też
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Podsumowując niniejszą analizę należy stwierdzić, że rozwiązanie problemu wymaga
kompromisu poszczególnych interesariuszy, tj. mieszkańców regionu, zarządców dróg różnego
szczebla oraz linii kolejowych, jak również przedsiębiorców i organizatorów (czy operatorów)
transportu. Każdy z przedstawionych wariantów od W1 do W6 w mniejszym lub większym stopniu
spełnia oczekiwania poszczególnych osób czy podmiotów.

37

Warianty od W0 do W3 były prezentowane na Konsultacjach Społecznych.
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Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 19.04.2018
I.
II.
III.
IV.

V.

Termin: 19 kwietnia 2018 r. godz. 16.00.
Miejsce: Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
Organizator: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Prowadzący: zespół Konsorcjum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie i Zakładu Systemów Transportowych
Politechniki Poznańskiej.
Program konsultacji:
1. Oficjalne otwarcie konsultacji.
2. Prezentacja wersji roboczej koncepcji zadania.
3. Panel dyskusyjny.
4. Omówienie i przeprowadzenie ankiety.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie konsultacji.

Ad. 1: otwarcie konsultacji społecznych
Na początku konsultacji głos zabrał Pan Maciej Szczepański (Dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie),
który poprosił Wicestarostę – Pana Jerzego Berlika o oficjalne otwarcie konsultacji.
Starosta na wstępie powitał uczestników konsultacji, tj.:
 Mieszkańców.
 Pana Zbigniewa Dolatę – Posła na Sejm RP.
 Asystenta Senatora Roberta Gawała – Pana Adama Galusa.
 Burmistrza Gminy Czerniejewo – Pana Tadeusza Szymanka.
 Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – Pana Dariusza Iglińskiego.
 Radnych gmin Powiatu Gnieźnieńskiego i Radnych Miasta Gniezna.
 Prezesa MPK Gniezno – Piotra Stasiaka.
Następnie nawiązał do genezy dzisiejszych konsultacji, wskazując na liczne
interpelacje mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego oraz nawiązaniu dialogu ze
Stowarzyszeniem „Gniezno Bliżej” w związku z występującymi utrudnieniami na
przejazdach kolejowych w rejonie ulic Mnichowska-Cienista-Gajowa w Gnieźnie.
Oprócz tego Starosta wspomniał o osobach, które przyczyniły się do powstania
opracowania, tj. Dyrektorze Powiatowego Zarządu dróg w Gnieźnie – Panu Jerzym
Szczepańskim oraz Dyrektor Wydziału Transportu i Komunikacji Pani Małgorzacie
Pietrzak- Sikorskiej.
W dalszej części otwarcia Starosta podkreślił rolę takiego dialogu i wskazał, że taka
forma konsultacji w sprawach istotnych dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego
została zorganizowana pierwszy raz.
Ad. 2: prezentacja wersji roboczej koncepcji zadania
Kolejno głos zabrał przedstawiciel zespołu realizującego opracowanie dr inż. Marcin
Kiciński
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z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej in. H. Cegielskiego w Gnieźnie. Jego
wystąpienie obejmowało następujące zagadnienia:
 Cel Konsultacji Społecznych oraz podstawa prawna.
 Istotę Siedmiu Zasad Konsultacji.
 Harmonogram Konsultacji.
 Przedstawienie dokumentu, tj. roboczej wersji Koncepcji Zadania.
Ad. 3: panel dyskusyjny
Następnie, zgodnie z założonym harmonogramem odbył się panel dyskusyjny,
w którym w charakterze ekspertów (panelistów) uczestniczyli:
 Piotr Stasiak – Prezes MPK Gniezno,
 Jarosław Grobelny - I Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna,
 Jerzy Berlik – Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego,
 Jan Dębiec – Prezes Stowarzyszenia Gniezno Bliżej,
 dr inż. Maciej Bieńczak (ZST Politechnika Poznańska), dr inż. Marcin Kiciński
(PWSZ Gniezno) - przedstawiciele zespołu wykonawców koncepcji
opracowania.
Moderatorem dyskusji był Marcin Makohoński – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu,
Turystyki
i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Podczas panelu dyskusyjnego poszczególne osoby udzieliły odpowiedzi na
poruszane przez moderatora zagadnienia.
1. Czy przedstawione koncepcje w znacznym stopniu rozwiążą problem
komunikacyjny w tej części miasta?
Jarosław Grobelny - I Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna
Prezydent na wstępie wskazał, że na konsultacje społeczne się „wprosił”, bowiem o
koncepcji
(i o spotkaniu) dowiedział się z mediów. Następnie powiedział, że tych rozwiązań
wykonawcy zadania nie konsultowali z Miastem, jako zarządcy dróg w tym rejonie.
Oprócz tego Prezydent zaznaczył, że nie można szacować kosztów inwestycji na
podstawie podobnych rozwiązań, wskazując swoje, jak i obecnych na sali osób,
doświadczenie w realizacji różnych inwestycji. W tym miejscu Pan Jarosław
Grobelny podkreślił, że powinno się wystąpić do Miasta przynajmniej
o konsultacje. Odnosząc się do poszczególnych wariantów, to zdaniem Prezydenta
rozwiązanie W3 jest nieracjonalne i się „nie broni”, z uwagi na MPZP, gdzie ul.
Herberta ma charakter dojazdowy, lokalny. Zagrożeniem w tym miejscu jest część
ruchu, który realizowany byłby ul. Swarzędzką do ul. Poznańskiej. W dalszej części
Prezydent wskazał, że wariant zakłada zamknięcie przejazdu kolejowego na linii 353.
Kontynuując zaznaczył, że warianty W1, W2 i W3 zakładają zamknięcie przejazdu
kolejowego na linii 353. Tutaj podkreślił niedopuszczalność pozbawienia
mieszkańców Dalek (Miasto) połączenia z Miastem, bowiem wówczas będą dwie
możliwości przejazdu: ul. Kostrzewskiego (ok. 2 km dalej) lub pod wybudowanym
przejazdem (ok. 4 km dalej). Oznacza to, że znaczna część mieszkańców miasta
wybierze rozwiązanie z ul. Kostrzewskiego, a więc z drogą krajową 15. Uczestnik
panelu w tym miejscu zadał pytanie: „czy ktoś z skonsultował to z GDDKiA?”. Było
ono związane z tym, iż ewentualne rozwiązanie W1 może być sprzeczne z wymogami
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dot. odległości skrzyżowań na drogach krajowych. W przypadku W1 Prezydent miał
także zastrzeżenia co do braku konsultacji, co do technicznych możliwości takiego
rozwiązania i uwag ze strony PLK S.A. (budowa między torami na terenie PLK). W
dalszej części wypowiedzi Jarosław Grobleny stwierdził, że nie można „karać swoich
mieszkańców” Dalki (Miasta), kosztem poprawy dojazdu mieszkańcom wsi Dalki czy
Czerniejewa. Powracając do wariantów W2 i W3 wskazał, że te opcje wymagają
sfinansowania wybudowania 2 ulic zbiorczych: równoległej do ul. Mnichowskiej,
jeżeli ma być połączenie z ul. Poznańską oraz dzisiaj nazywanej ul. Biskupa Kozala
(niedopuszczalne wykorzystanie ul. Herberta). Prezydent w podsumowaniu przekazał
zebranym informacje, że Miasto:
 Jest za rozwiązaniem problemu komunikacyjnego.
 Jest w stanie wesprzeć rozwiązanie W2 i W3 pod warunkiem nie wyłączania
przejazdu kolejowego na linii 353 (budowa przejazdu odciąży przejazd
kolejowy).
 Może nieodpłatnie przekazać miejski teren pod ulic zbiorczych (równoległej
do ul. Mnichowskiej oraz ul. Biskupa Kozala).
 Nie może wspierać działań jednej grupy społecznej kosztem innej.
Na zakończenie Prezydent wspomniał o spotkaniu z 2016 r. stwierdzając, że od tego
czasu „jesteśmy” w tym samym miejscu.
2. Dlaczego temat utrudnień na przejazdach klejowych został poruszony?
Jerzy Berlik – Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego
Starosta również przywołał spotkanie z 2016 r. stwierdzając, że:
 Podczas spotkania byli przedstawiciele Gminy Czerniejewo i Gminy Gniezno
oraz sołtysi.
 Wówczas nie rozważano potencjalnych rozwiązań.
Pan Jerzy Berlik w dalszej części wypowiedzi wskazywał, że obecne spotkanie jest
efektem dialogu ze społeczeństwem, którego celem jest zapoznanie opinii publicznej
z potencjalnymi rozwiązaniami oraz czy zamknięcie przejazdu kolejowego jest
zasadne. Podsumowując Starosta powiedział, że na dzisiejszym spotkaniu nie zostaną
podjęte jakikolwiek decyzje co do przyjętej koncepcji.
3. Jak Pan ocenia problem komunikacyjny związany z przejazdem kolejowym
mieszkańców Dalek, Czerniejewa i tych, którzy chcą z niego korzystać?
Piotr Stasiak - Prezes MPK Gniezno
Na początku Pan Piotr Stasiak wspomniał o genezie problemu oraz o obecnym
obciążeniu linii kolejowej 353 związanej remontem szlaku kolejowego Poznań –
Warszawa. Prelegent podkreślił dalej, że rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitarnej
spowoduje (najprawdopodobniej) wygenerowanie ruchu na poziomie dwóch
pociągów na stałe w ciągu jednej godziny (same pociągu do Poznania). Poza tym
zwrócił uwagę na połączenia do Gdańska. Prezes wskazał, że celem PLK jest
poprawianie przepustowości linii kolejowej (wzrost prędkości, wzrost
bezpieczeństwa na przeprawach drogowych), stąd nie „dziwi” likwidacja przejazdu
kolejowego (na linii 353). Przy okazji Prelegent odnosząc się do W2 i W3 wspominał
o rozwiązaniu komunikacyjnym w Legionowie, w ciągu ul. Wyszyńskiego, gdzie
przeniesiono je o kilka kilometrów lokalną, ubitą drogą (przeniesienie całej drogi
powiatowej w zupełnie inne miejsce).
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Prezes Piotr Stasiak wskazał brak w ocenie wielokryterialnej oszacowania kosztów
społecznych, które są zróżnicowane dla różnych grup. I tak wzrost kosztów z uwagi
na wydłużenie długości drogi z punktu widzenia:
 Kierowcy samochodu jest to kwestia przyzwyczajenia (ważny jest czas
przejazdu).
 Transportu publicznego jest inaczej. W przypadku wariantu W3 zgrubne
szacunki wskazują na wzrost kosztu pracy przewozowej o ok. 300 tys. zł na
rok.
W dalszej części wypowiedzi Prezes MPK Gniezno zaznaczył, że konieczne jest
zbadanie potencjałów przewozowych związanych ze zmianą układu drogowego (w
kontekście zrównoważonego transportu, zrównoważonej mobilności miejskiej).
Oprócz tego podkreślił, że każdy z wariantów pogarsza ofertę przewozową
mieszkańców Dalki (Miasto).
4. Dzisiejsze spotkanie jest wynikiem społecznych próśb oraz akcji zebrania podpisów.
Jaka jest Pana opinia na ten temat?
Jan Dębiec – Prezes Stowarzyszenia Gniezno Bliżej
We wstępie Prelegent wskazał, że z wieloma osobami rozmawiał o tym problemie
komunikacyjnym, gdzie mieszkańcy Dalek i Mnichowa są wykluczeni społecznie.
Wskazał, że najlepszym wariantem są: W2 i W3. Jednocześnie Jan Dębiec zaznaczył,
że jeden z poprzednich prelegentów mocno skrytykował projekt zakładając, że:
 duży ruch tranzytowy odbywać się będzie ul. Herberta i ul. Swarzędzką,
 w wyniku zamknięcia przejazdu kolejowego mieszkańcy Dalek (Miasto)
zostaną odcięci.
Prezes Stowarzyszenia podkreślił, że przedstawione rozwiązanie dotyczyć ma
lepszego skomunikowania drogi powiatowej, które nie wyklucza dalszych działań
związanych z poprawą czy udoskonalaniem rozwiązań komunikacyjnych tego rejonu
w kolejnych latach. Prelegent w dalszej części wypowiedzi stwierdził, że celem
Stowarzyszenia nie jest rozwiązywanie problemów całego Gniezna czy jego
znaczącej części. Nie mniej w prezentowanych wariantach trzeba uwzględnić
rozwiązania dla pieszych i rowerzystów.
dr inż. Maciej Bińczak - ZST Politechnika Poznańska
Dr Maciej Bieńczak wskazał, że szereg uwag zostało przedstawionych, z wieloma
stwierdzeniami się zgodził. Podkreślił, że każdy z problemów pewne problemy
rozwiązuje w określonym stopniu, ale żaden z wariantów wszystkich ich nie
rozwiązuje jednocześnie, bowiem to jest niemożliwe (nie istnieje wariant doskonały).
Oprócz tego w dalszej części jeden z wykonawców opracowania wskazał, że ruch
kolejowy na linii 281 związany jest także z korytarzem transportowym (ruch
towarowy Bałtyk-Adriatyk) potencjalnie spowoduje odcięcie mieszkańców rejonu
Dalki (Miasto).
5. Który z wariantów jest najbardziej realny lub czy istnieje inna możliwość?
Jarosław Grobelny - I Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna
Prezydent podkreślił, że nie jest przeciw rozwiązaniu problemu tego regionu,
podobnie jak to było w rejonie „trzech mostów” (RTM). W tym miejscu Pan Jarosław
Grobelny stwierdził, że w dniu dzisiejszym będzie rozmowa nad koncepcją, która w
przypadku RTM „trochę” kosztowała. Oprócz tego Prezydent stwierdził, że rozwój
miasta często nie nadąża za pojawiającymi się problemami, których rozwiązanie
kosztuje. Powracając do przykładu RTM Pan Jarosław Grobelny powiedział, że w
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tamtym przypadku wiadomo było, co ma być wybudowane, przeprowadzono
szczegółowe badania, a koncepcja stanowiła załącznik do przetargu „zaprojektuj i
wybuduj” (wycena była na 27 mln. zł, a ostatecznie wyszło 36 mln zł). Jako
przedstawiciel Miasta, nie zgadzamy się na wariant W2 i W3, w którym jest
zamknięcie przejazdu kolejowego. Swoją odpowiedź uzasadniał tym, że miasto jest
obecnie zaangażowane w wiele inwestycji, które są realizowane (kilkadziesiąt
milionów zł). W dalszej części Prezydent wskazał, że W2 i W3 będzie skutkował
kolejnymi kosztami (25 mln) związanymi z poprawą obsługi mieszkańców Dalki
(Miasto). Obecnie miasto nie ma pieniędzy na tego rodzaju działania. Prezydent
podkreślił, że w rzeczywistości obecny problem dotyczy skomunikowania drogi
powiatowej z drogą powiatową, więc naturalnym realizatorem inwestycji powinien
być Powiat Gnieźnieński (bowiem przeszkoda jest w drodze powiatowej).
Jerzy Berlik – Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego
Starostwa kolejny raz nawiązał do spotkania z 2016 r., które spowodowało
zaangażowanie się samorządów gminnych do tego problemu. Deklaracje związane z
partycypacją w kosztach studium wykonalności złożyły: Burmistrz Gminy
Czerniejewo, Wójt Gminy Gniezno. Pan Jerzy Berlik podkreślił, że współpraca
samorządów jest obecnie bardzo popularna. Jeśli chodzi o preferowany wariant, to
prywatnie odczucia skłaniają ku opcji W2. W dalszej części odpowiedzi Starostwa
przedstawił przykład wydłużonej drogi dojazdu do Poznania drogą S5 i starą drogą
do Poznania (często osoby wybierają dłuższą, ale szybszą czy bezpieczniejszą S5).
Piotr Stasiak - Prezes MPK Gniezno
Prezes Piotr Stasiak odpowiedział, że nie jest za żadnym wariantem. Następnie
odniósł się do wypowiedzi Starosty nt. komfortu podróży, który zdaniem Prezesa
odczuwany jest przez osoby przez pryzmat prędkości. Jak podkreślił Prelegent, w
problemie występują dwie grupy interesariuszy o przeciwstawnych interesach: Miasta
Gniezno oraz Gminy Gniezno, stąd też ewentualny akceptowalny wariant to
rozwiązanie hybrydowe W1 i W2. Poza tym Pan Piotr Stasiak wskazał, że każde
rozwiązanie komunikacyjne winno być oparte na ramach komunikacyjnych (tranzyt,
ruch lokalny).
Jan Dębiec – Prezes Stowarzyszenia Gniezno Bliżej
Prelegent wskazał, że część działań związanych w zakresie układu drogowego, jeśli
chodzi o warianty W2 i W3 zostały wykonane (plany ul. Przybyszewskiego).
Zdaniem Pana Jana Dębca wariant W2 jest wariantem najszybszym i najłatwiejszym
do zrealizowania.
dr inż. Marcin Kiciński (PWSZ Gniezno)
Prezentowana ocena (ranking) wariantów, która została zaprezentowana uwzględnia
preferencje wykonawców analizy (każdy z wariantów ma swoje wady i zalety). Pan
Marcin Kiciński stwierdził, że wybór jakiegoś wariantu wymaga kompromisu szeregu
interesariuszy, co zresztą wskazywali pozostali prelegenci. Jednocześnie dr inż.
Marcin Kiciński odniósł się do wypowiedzi Prezesa MPK Gniezno wskazując, że
obecnie zwiększanie liczby kursów autobusów MPK Gniezno i tak napotyka na
„wąskie gardło” na przejeździe kolejowym.
dr inż. Maciej Bieńczak - ZST Politechnika Poznańska
W uzupełnieniu odpowiedzi Pana Marcina Kicińskiego Prelegent powiedział, że
szczegółowa analiza rejonu wymagałaby pomiarów ruchu, w których możliwe byłoby
uzyskanie odpowiedzi skąd i dokąd mieszkańcy Dalek (Miasto) podróżują.
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Ewentualna modernizacja ulicy Kostrzewskiego wymaga pozyskania konkretnych
danych, których obecnie brak.
Jarosław Grobelny - I Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna
Prezydent Jarosław Grobelny odniósł się do wypowiedzi Jana Dębca odpowiadając,
że Miasto Gniezno nie ma środków na realizacje inwestycji, które nie będą służyły
mieszkańcom samego Gniezna. W dalszej wypowiedzi Prezydent powtórzył możliwe
zaangażowanie Miasta, jeśli chodzi o tereny pod drogę. Poza tym podkreślił, że
najprawdopodobniej mieszkańcy ul. Herberta nie życzą sobie wzrostu ruchu
komunikacyjnego na tej drodze. Oprócz tego Prelegent wskazał na możliwe
rozwiązanie, polegające na przyłączeniu Gminy Gniezno do Gniezna.
Ad. 4: omówienie i przeprowadzenie ankiety.
Zgodnie z kolejnym punktem harmonogramu przedstawiono poszczególne punkty
ankiety, która w wersji elektronicznej dostępna będzie na wskazanej w komunikacie
stronie internetowej, a dla osób zgromadzonych na sali w wersji wydrukowanej.
Ad. 5: wolne głosu i wnioski (w kolejności udzielanych odpowiedzi)
1. Rafał Spachacz – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego
Na początku swojej wypowiedzi Radny wyraził podziękowanie inicjatorom tej dyskusji,
z uwagi na ważność rozwiązania problemu komunikacyjnego. Radny wskazał, że nie
zgadza się z wieloma wariantami planistycznymi, być może wynikającymi z braku
wiedzy planistycznej. Otóż zdaniem Pana Rafała Spachacza w wariancie W2 planowana
ul. Herberta jest na granicy Miasta Gniezno i Gminy Gniezno, a zmiana studium
przeciągnie tę inwestycję o kolejne lata. Ul. Herberta jest wąską 6 metrową ulicą
osiedlową i nawet przejazd ciężkich samochodów na czas budowy będzie się wiązał z
protestami mieszkańców. Radny stwierdził, że jako mieszkaniec tej dzielnicy sam
oprotestuje takie rozwiązanie. Rafał Spachacz zaznaczył, że spora część obecnych
mieszkańców wybrała tereny poza szlakami komunikacji (wsi Dalki i Mnichowa), a
obecnie próbuje się, kosztem innych ludzi poprowadzić szlaki komunikacyjne. Wariant
poza obszarami zamieszkałymi, zdaniem Radnego, jest jak najbardziej akceptowalny.
Oprócz tego Radny wskazał, że w rozważanym rejonie jest świeżo zaplanowane osiedle
wypoczynkowe (os. Grafitowe) w MPZP i z tego powodu będą problemy (warunki
zabudowy, koszty odszkodowania, wywłaszczenia). Stąd też zdaniem Radnego Rafała
Spachacza wariant W2 jest nie do przyjęcia, a pozostałe do dyskusji.
2. Jerzy Kałwak – pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
Na wstępie Prelegent wyraził swoje zdziwienie przebiegiem dyskusji w niektórych jej
odsłonach. Pan Jerzy Kałwak zwrócił uwagę, że dzisiejsze konsultacje przebiegają w
zupełnie innej formie niż organizowane w latach poprzednich. Konsultacje te poprzedzają
podejmowanie nie tylko decyzji czy też koncepcji i wyprzedzają działania planistyczne.
Wyprzedzają w czasie udział społeczeństwa, w działaniach nt. działań planistycznych.
Z tego też powodu, zdaniem Prelegenta, nie można dzisiaj mówić o przyjmowaniu
jakiejkolwiek koncepcji czy wariantu. Prelegent zaznaczył, że dzisiaj rozpoczyna się
rzeczowe rozmowy nt. problemu w analizowanym rejonie. Pan Jerzy Kałwak zauważył,
że podczas prezentacji koncepcji nie wskazywano ul. Herberta, czy jej wykorzystanie w
ramach wariantów. Osoba zaznaczyła, że w przypadku problemu ruchu pojazdów istnieje
techniczna możliwość zamknięcia dojazdu do ul. Herberta. Prelegent podkreślił, że
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poruszany problem dotyczy nie tylko mieszkańców Czerniejewa i Gminy Gniezno, ale i
mieszkańców Miasta Gniezna (w głównej mierze osiedla Dalki). Mieszkańcy Dalek
korzystają z tych przejazdów mimo, że są one często zamykane (co zaprezentowano
wcześniej). Pan Jerzy Kałwak zwrócił uwagę, że dzisiejsze rozważania dotyczą
możliwości uzyskania dofinansowania w związku z zamykaniem przez PLK SA
niebezpiecznych przejazdów kolejowych (przykład Pobiedziska). Z dotychczasowych
rozważań, na podstawie przeprowadzonej oceny, obecny potok ruchu na ul.
Mnichowskiej zostałby przerzucony na druga stronę linii kolejowej. Prelegent zaznaczył,
że obecnie jest jeszcze możliwość planowania otoczenia dla tego rodzaju połączenia
komunikacyjnego (Miasto planuje np. ul. Przybyszewskiego w tym rejonie). Pan Jerzy
Kałwak poinformował zebranych, że PZD w Gnieźnie prowadzi rozmowy w sprawie
możliwości sfinansowania również czyściwo inwestycji drogowych w związku z
zamknięciem przejazdu kolejowego.
3. Ryszard Majewski – Sołtys Wsi Dalki
Prowadzący podkreślił, że proponowane rozwiązanie nie przebiega przez ul. Herberta, co
zresztą potwierdza prezentacja dr. inż. Marcina Kicińskiego (propozycja jest do ul.
Herberta). Sołtys nawiązał do inicjatywy Stowarzyszenia w sprawie budowy chodnika na
przejazdach kolejowych.
4. Jarosław Grobelny - I Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna
Prezydent w odpowiedzi na uwagi Sołtysa Wsi Dalki wskazał, że budowa chodników
była inicjatywą Miasta Gniezno.
5. Rafał Spachacz – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego
Radny nie zgodził się z uwagami dot. ul. Herberta. Jak zaznaczył brak zgodności z
miejscowymi planami uniemożliwi realizację prac.
6. Mieszkaniec Mnichowa (1)
Osoba zwróciła uwagę, że dyskusja skupia się wokół wariantów W2 i W3, a nie W1.
Oprócz tego obecna dyskusja, że do realizacji inwestycji nie dojdzie, bowiem zawsze
będą uwagi (protesty mieszkańców). Mieszkaniec zaproponował rozwiązanie – tunelu
pod torami do ul. Dalkoskiej.
7. Krzysztof Modrzejewski – Radny Miasta Gniezno
Radny zwrócił uwagę na, że niemożliwe jest wykonanie inwestycji przy pozostawieniu
przejazdu (nie można lokalizować przejazdów kolejowych i wielopoziomowych
skrzyżowań obok siebie chyba, że jest stan zastany). Zdaniem Radnego problem jest
dwutorowy:
 Mieszkańców wsi Dalki, Mnichowa, Czerniejewa, którzy chcą sprawnie
dojechać. Do Gniezna – to rozwiązuje koncepcja W 1, W2, W3.
 Problem dzielnicy Dalki.
Otóż wg Krzysztofa Modrzejewskiego obecnie jest problem przejazdu na linii kolejowej
353, ale trzeba mieć na uwadze, że w przyszłości nasili się problem na linii 281.
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Radny wskazał, że obecny problem powinien mieć trzy rodzaje rozwiązania tj.:
 Dla osób, które tranzytowo dojeżdżają i chcą w Gnieźnie pracować.
 Dla mieszkańców Dalek i Mnichowa – „rozwiązanie z ul. Kostrzewskiego”.
 Piesi i rowerzyści – czyli przejazd kat. E w miejscu obecnie istniejących.
Radny podkreślił na zakończenie, że wnioskiem z dzisiejszych konsultacji winno być
wielotorowe rozwiązanie.
8. Mieszkaniec Wsi Skiereszewo (1)
Osoba stwierdzała, że mieszkańcy Dalki rzeczywiście mają problem z przejazdem
kolejowym. Proponowane rozwiązania winny zabezpieczyć przez przejazdem np. osób
pracujących w Poznaniu przez osiedle Grafitowe, skracając sobie drogę przez tunel.
9. Uczestnik konsultacji (1)
Osoba zapytała się czy nie istnieje możliwość poprowadzenia tunelu pod jednym i drugim
przejazdem kolejowym, wtedy to wszystkie problemy się rozwiążą.
10. Małgorzata Cichomska-Szczepaniak – Radna Miasta Gniezno
Jako mieszkanka Osiedla Dalki odczuwa utrudnienia na obu przejazdach (często dwa są
jednocześnie zamknięte. Zdaniem Radnej z uwagi na kwestie problemów mieszkańców
Dalki (Miasto) i wsi Dalki konieczne jest rozwiązywanie problemu dwutorowo.
Rozwiązania W2 i W3 powodują konieczność nadrabiania drogi oraz wpłynie na
zwiększenie ruchu na ul. Kostrzewskiego (obecnie w godzinach porannych i
popołudniowych utrudnienia już występują). Żadne z rozwiązań, zdaniem Radnej, nie jest
do zaakceptowania przez mieszkańców Osiedla Dalki.
11. Jan Dębiec – Prezes Stowarzyszenia Gniezno Bliżej
Prezes Stowarzyszenia powtórzył wcześniejsze stwierdzenie, że Stowarzyszenie nie
aspiruje do rozwiązywania problemu na większym terenie, a jedynie dla wsi Dalki co nie
oznacza, że problem ten nie występuje.
12. Piotr Stasiak - Prezes MPK Gniezno
Prezes zaznaczył, że zastanawiał się nad rozwiązaniem tunelu pod dwoma przejazdami,
nie mniej wymaga to odpowiedniego zaprojektowania drogi (przepisy wskazują jak
stroma może być droga). Poza tym tunel musiałby być pod pewnym kątem, by mogły
przejechać większe autobusy. Oprócz tego Pan Piotr Stasiak podkreślił, że rozwiązanie
problemu to działania kompleksowe (dla mieszkańców miasta, dla mieszkańców wsi
itd.). Skorelowanie wszystkich inwestycji w jednym czasie zdaniem Prezesa jest
niewykonalne z uwagi na nakłady finansowe.
13. Dr inż. Marcin Kiciński – PWSZ Gniezno
Osoba podkreśliła na konieczność spojrzenia na problem całościowo. Jak zaznaczył, że
tego rodzaju problemy występują w wielu innych miejscach. Co do kwestii ograniczenia
ruchu pojazdów na pewnych ulicach, to można zapewnić stosując pewne rozwiązania
techniczne. W dalszej części wypowiedzi Pan Marcin Kiciński wskazał, że zmiany w
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układzie drogowym w jednym miejscu skutkuje zmianami natężenia ruchu w innym
miejscu (przykład Ronda Rataje). Niestety na chwilę obecną, jak powiedział Pan Marcin
Kiciński, nie ma modelu ruchu (dla Miasta i Powiatu), na podstawie którego można
byłoby zaobserwować ewentualne zmiany na drogach.
14. Dr inż. Maciej Bińczak – ZST Politechnika Poznańska
Doktor potwierdził, że obecnie istnieją rozwiązania, pozwalające na ograniczenie ruchu
pojazdów np. ciężarowych (szereg rozwiązań z inżynierii ruchu jest dostępnych). Pan
Maciej Bieńczak wskazał, że być może dzisiaj jest moment, by spotkać się i dyskutować
nad możliwymi rozwiązaniami dla osiedli, gdzie mieszkańcy mogą dojechać do posesji z
jednej strony, a z drugiej strony żeby zapewnić układ ramowy dla ruchu tranzytowego.
15. Małgorzata Cichomska-Szczepaniak – Radna Miasta Gniezno
Pani Radna wskazała, że kwestia dzisiejszego problemu powinna być dyskutowana na
Osiedlu Dalki, we wsi Dalki, Mnichowo (bliżej ludzi). Można było zorganizować
zebranie podczas spotkań Rady Osiedla Dalki. Oprócz tego Pani Małgorzata CichomskaSzczepaniak powiedziała, że zaprezentowane rozwiązania wymagają dopracowania.
16. Jerzy Kałwak – pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
Pan Jerzy Kałwak powiedział, że kwestia przejścia dla pieszych i rowerzystów jest
obecnie rozważana mimo, ze nie była ona prezentowana na obecnych rozwiązaniach.
17. Ryszard Majewski – Sołtys Wsi Dalki
Sołtys wskazał, że 2 lata temu odbyło się spotkanie na Osiedlu Dalki w sprawie problemu
przejazdów kolejowych. Jak podkreślił Pan Ryszard Majewski, głos zabrał dopiero na
samym końcu, gdzie na sali było jedynie ok. 20 os.
18. Osoba z sali (1)
Osoba wskazała, że poszczególne wsie się rozbudowują i to nie tylko Dalki i Mnichowo
(także Pawłowo) i problem będzie narastać z uwagi na liczbę samochodów. Na
zakończenie osoba stwierdziła, że nie można myśleć tylko o sobie.
19. Mieszkaniec Wsi Skiereszewo (1)
Osoba stwierdzała, że na spotkaniu stara się przeciwstawić mieszkańców Dalki wsi, Dalki
Miasta
i Skiereszewa. Takie podejście nie ma sensu. Trzeba pogodzić interesy wszystkich grup.
Przy okazji osoba zaprosiła Pana Starostę do wsi Skiereszewo, przy przedstawić
koncepcję W2 i W3.
20. Osoba z sali (2)
Osoba wskazała problem związany z zamykaniem rogatek przez dróżnika. Czasami
bardzo długo czekam zanim pociąg przejedzie. W dalszej części wypowiedzi osoba
podała przykład karetki, która oczekiwała na otwarcie szlabanu. Dopiero po 4 minutach
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dróżnik otwarł szlaban, po przyjeździe Policji. Zdaniem uczestnika konsultacji taka
sytuacja jest niedopuszczalna.
21. Mariusz Nawrocki – Radny Gminy Gniezno
Zdaniem Radnego obecne spotkanie jest jedno z wielu, które będzie miało miejsce. Wg
Mariusz Nawrockiego na tego rodzaje decyzje powinien wpływać czynnik społeczny.
Radny ubolewał, że nie jest obecny Wójt Gminy Gniezno. Odnosząc się do informacji nt.
Konsultacji Pan Mariusz Nawrocki powiedział, że była ona nagłośniona, ale niestety
Polacy często nie chcą brać udziału w tego rodzaju wydarzeniach.
22. Rafał Spachacz – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego
Radny wyraził zadowolenie z pojawienia się tematu rozwiązania problemu przejazdu
kolejowego. W tym zakresie wg Radnego wszyscy są zgodni. Biorąc pod uwagę
pozyskanie środków na inwestycje zdaniem Pana Rafała Spachacza realnym wariantem
jest rozwiązanie W1, który wymaga dopracowania.
Ad. 5: Zakończenie konsultacji
Konsultacje oficjalnie zakończył Pan Jerzy Berlik – Wicestarosta Powiatu
Gnieźnieńskiego, który jednocześnie usprawiedliwił nieobecność Wójta Gminy Gniezno.
Przekazał informację, że Wójt Gminy:
 zadeklarował partycypację
w kosztach studium wykonalności dla
ewentualnego wykonania przejazdu,
 wyraził zainteresowanie rozwiązaniem rozpatrywanego problemu.
Na zakończenie Starosta podkreślił wagę problemu oraz to, że rozwiązywanie tego
problemu nie powinno prowadzić do konfliktów i rodzić napięć społecznych. Oprócz tego
podziękował bezpośrednim organizatorom oraz osobom prowadzącym za sprawny
przebieg konsultacji.
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