
Projektant:

Poznań, 2 czerwca 2017 r.

Podsumowanie konsultacji społecznych koncepcji projektowej



Agenda

✦Założenia

✦Konsultacje

✦Wyniki ankiety

✦Podsumowanie



Założenia konsultacji społecznych

✦Przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dla 
mieszkańców Wildy. 

✦Przygotowanie niezbędnych materiałów informacyjnych. 

✦Organizacja oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej 
na spotkanie z mieszkańcami. 

✦Zebranie uwag i wniosków oraz podsumowanie konsultacji.



Spotkanie konsultacyjne – 27 kwietnia 2017 r.

✦Konsultacje społeczne Projektu „Wildecka Bimba” odbyły się 27 kwietnia 2017 
w Zespole Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 przy ulicy Świętego Jerzego
6/10 w Poznaniu.

✦Głównymi ekspertami podczas konsultacji byli: 

1.Wiceprezydent Miasta Poznania Maciej Wudarski 

2.Zaste ̨pca Dyrektora ds. Publicznego Transportu Zbiorowego Henryk 
Spychalski.

3.Projektanci trasy Andrzej Tomaszewski i Tomasz Wilk z firmy BBF Sp. z o. o.

✦Na spotkanie przybyło około 80 osób.



Spotkanie konsultacyjne – 27 kwietnia 2017 r.



Spotkanie konsultacyjne – 27 kwietnia 2017 r.

Główne założenia dotyczące idei projektu przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Maciej Wudarski



Spotkanie konsultacyjne – 27 kwietnia 2017 r.

Główne założenia dotyczące rozwiązań projektowych przedstawił Zastępca Dyrektora ZTM w Poznaniu ds. publicznego transportu Pan Henryk Spychalski



Spotkanie konsultacyjne – 27 kwietnia 2017 r.

Szczegółowy opis rozwiązań technicznych został przedstawiony przez Pana Andrzeja Tomaszewskiego z firmy BBF Sp. z o. o.



Wypełniono 78 ankiet z podziałem na:
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Wyniki ankiet przeprowadzonych na spotkaniu konsultacyjnym



Wyniki ankiet przeprowadzonych na spotkaniu konsultacyjnym

do 19 lat
4%

20-24 lata
9%

25-59 lat
63%

60-69 lat
18%

70 i więcej lat
6%

Wiek ankietowanych kształtował się następująco:



Wyniki ankiet przeprowadzonych na spotkaniu konsultacyjnym

Bardzo dobry
38%

Średni
29%

Bardzo zły
32%

1. Jak ocenia Pani/Pan zaprezentowany projekt koncepcyjny trasy tramwajowej na ulicy Wierzbięcice?



Wyniki ankiet przeprowadzonych na spotkaniu konsultacyjnym

Korzystna
49%

Trudno powiedzieć
13%

Niekorzystna
38%

2. Zmiana lokalizacji przystanku „Rynek Wildecki” względem aktualnej wg Pani/Pana jest:



Wyniki ankiet przeprowadzonych na spotkaniu konsultacyjnym

Tak
37%

Trudno powiedzieć
23%

Nie
40%

3. Czy jest Pani/Pan zadowolona(y) ze stanu infrastruktury przystankowej w rejonie Wildy?



4. Czy Pani/Pana zdaniem komunikacja autobusowa na Wildzie wymaga poprawy?

Tak
41%

Trudno powiedzieć
36%

Nie
23%

Wyniki ankiet przeprowadzonych na spotkaniu konsultacyjnym



Wyniki ankiet przeprowadzonych na spotkaniu konsultacyjnym

✦Konieczność przeanalizowania lokalizacji przystanku przy Rynku Wildeckim;

✦Uwagi dotyczące miejsc parkingowych;

✦Zastosowanie rozwiązań redukujących hałas i drgania;

✦Akceptacja rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych i uspokojenie ruchu;

✦Prośby o przywrócenie zieleni na Wierzbięcicach oraz o zwiększenie jej wzdłuż całej 
trasy;

✦Głosy dotyczące komunikacji autobusowej: przywrócenie częstszego kursowania linii 
nr 71 oraz uruchomienie linii obsługującej ul. Dolna Wilda (np. zmiana trasy linii nr 76).

5. Wyraź swoją opinię na temat trasy tramwajowej do ulicy Wierzbięcice (najczęstsze odpowiedzi / główne wnioski):



Wyniki ankiet przeprowadzonych na spotkaniu konsultacyjnym

24%

15%

14%

12%

27%

4%

1%

3%
1 Matyi/Wierzbięcice/Sikorskiego/linia kolejowa 24%

2 Królowej Jadwigi/Górna Wilda/Wierzbięcice 15%

3 Królowej Jadwigi/Jordana/Żelazka/Czajcza/Górna Wilda 14%

4 Sikorskiego/28 Czerwca/linia kolejowa 12%

5 Czajcza/Żelazka/Jordana/Warta/Hetmańska/28 czerwca 27%

Grunwald 4%

Jeżyce 1%

Nowe Miasto 3%

Główne rejony zamieszkania ankietowanych:



Podsumowanie spotkania konsultacyjnego
✦Zebraliśmy 78 ankiet podczas spotkania konsultacyjnego;

✦Głosowały 42 kobiety i 36 mężczyzn; 

✦Główny rejon zamieszkania ankietowanych to część nr 5 
Czajcza/Żelazka/Jordana/Warta/Hetmańska/28 czerwca - 27%

✦38% ankietowanych oceniła projekt koncepcyjny bardzo dobrze;

✦29% ankietowanych oceniła projekt koncepcyjny jako średni;

✦32% ankietowanych oceniła projekt koncepcyjny bardzo słaby;

✦Spotkanie trwało prawie 4 godziny, a każdy z zainteresowanych mógł 
zabrać głos i podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi projektu.



Dodatkowe badania terenowe
Pomimo faktu, iż większość głosów 
udzielonych w ramach konsultacji 
społecznych poprała zmianę lokalizacji 
przedmiotowych przystanków, Zarząd 
Transportu Miejskiego, w celu weryfikacji ich 
poprawności, przeprowadził badania 
terenowe w tej okolicy pośród osób 
korzystających z komunikacji miejskiej na 
Wildzie. Dodatkowe badania miały miejsce 
dniach 11-12 oraz 15 maja 2017 r. 
Pracownicy ZTM zapytali o zdanie łącznie 
214 pasażerów miejskiej, którzy korzystali z 
istniejących przystanków, w tym 162 
mieszkańców Wildy i 52 spoza tej dzielnicy. 



Dodatkowe badania terenowe
Biorąc pod uwagę wszystkie przebadane osoby (214 ankietowanych) wyniki prezentują się następująco: 

✦Prawie 69% za wariantem zaproponowanym przez 
Radę Osiedla Wilda (2 przystanki);

✦Prawie 9% za wariantem alternatywnym (3 przystanki);

✦Około 22% za wariantem obecnie istniejącym (4 przystanki).

68,69% 
2 przystanki

8,88%
3 przystanki

22,43%
4 przystanki



Dodatkowe badania terenowe

Przy zastosowaniu podziału zbiorowości na osoby zamieszkujące Wildę oraz osoby spoza Wildy wyniki badania 
prezentują się następująco:

Mieszkańcy Wildy (162 osoby)

✦Ponad 65% za wariantem zaproponowanym przez 
Radę Osiedla Wilda (2 przystanki);

✦Nieco ponad 8% za wariantem alternatywnym (3 przystanki);

✦Niespełna 27% za wariantem obecnie istniejącym (4 przystanki).
65,43%

2 przystanki
8,02%

3 przystanki

26,54%
4 przystanki



Dodatkowe badania terenowe
Osoby spoza Wildy (52 osoby)

✦Prawie 79% za wariantem zaproponowanym przez 
Radę Osiedla Wilda (2 przystanki);

✦Niespełna 12% za wariantem alternatywnym (3 przystanki); 

✦Niespełna 10% za wariantem obecnie istniejącym (4 przystanki).

78,85%
2 przystanki

11,54%
3 przystanki

9,62%
4 przystanki



Dodatkowe badania terenowe
Uwzględniając opinie osób najczęściej korzystających z komunikacji miejskiej tj. przez 4-7 dni w tygodniu 
(168 osób spośród 214 objętych badaniem) wyniki prezentują się następująco:

✦Prawie 68% za wariantem zaproponowanym przez 
Radę Osiedla Wilda (2 przystanki);

✦Nieco ponad 8% za wariantem alternatywnym (3 przystanki);

✦Prawie 24% za wariantem obecnie istniejącym (4 przystanki).

67,86%

2 przystanki

23,81%

4 przystanki

8,33%

3 przystanki



63,91%
2 przystanki

9,02%
3 przystanki

27,07%
4 przystanki

Dodatkowe badania terenowe
Uwzględniając opinie osób mieszkańców Wildy, najczęściej korzystających z komunikacji miejskiej tj. przez 4-7 dni 
w tygodniu (133 osoby spośród 214 objętych badaniem) wyniki prezentują się następująco:

✦Prawie 64% za wariantem zaproponowanym przez 
Radę Osiedla Wilda (2 przystanki);

✦Nieco ponad 9% za wariantem alternatywnym (3 przystanki);

✦Nieco ponad 27% za wariantem obecnie istniejącym (4 przystanki).



Dodatkowe badania terenowe
Uwzględniając opinie osób spoza Wildy, najczęściej korzystających z komunikacji miejskiej tj. przez 4-7 dni w 
tygodniu (35 osoby spośród 214 objętych badaniem) wyniki prezentują się następująco:

✦Prawie 83% za wariantem zaproponowanym przez 
Radę Osiedla Wilda (2 przystanki);

✦Ponad 11% za wariantem alternatywnym (3 przystanki);

✦Niespełna 6% za wariantem obecnie istniejącym (4 przystanki).

82,86%
2 przystanki

5,71%
4 przystanki

11,43%
3 przystanki



Podsumowanie konsultacji społecznych

✦Zebraliśmy łącznie 314 głosów podczas konsultacji społecznych:

- 22 głosy elektroniczne;

-78 głosów zebranych na spotkaniu konsultacyjnym;

-214 głosów w ramach dodatkowych badań dotyczących lokalizacji przystanków przy Rynku 
Wildeckim.

✦Kaz ̇dy z mieszkańców podczas procesu konsultacji miał możliwośc ́ przedstawienia swojej opinii
na temat projektu Wildeckiej Bimby. Wszystkie otrzymane odpowiedzi zostana ̨ wnikliwe
przeanalizowane na dalszym etapie projektowania i w miare ̨ możliwości zostana ̨ uwzględnione.

✦Do dalszych prac projektowych rekomenduje się zlokalizowanie przystanków bezpośrednio w 
rejonie Rynku Wildeckiego, zgodnie z propozycją Rady Osiedla Wilda.



Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59
60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
al. Niepodległości 27
61-714 Poznań
tel. 61 884 20 10

BBF Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 461
60-451 Poznań
tel. 61 665 93 12


