
Inwestycja Główny cel inwestycji 
Rozpoczęcie 
(rok) 

Planowane 
Zakończenie 

Realizacja w  2021 
Przewidywany 
całkowity koszt 
inwestycji (zł) 

Budowa trasy tramwajowej od 
Pętli Wilczak do Naramowic w 
Poznaniu - Podniesienie 
standardu obsługi pasażerów 
komunikacji publicznej 
poprzez budowę trasy 
tramwajowej 

Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli 
na Naramowicach w Poznaniu i połączenie 
tramwajem północnych osiedli 
mieszkaniowych z centrum miasta 

2016 2022 

Zrealizowano całość układu torowego. W 
zakresie infrastruktury drogowej zakończono 
zasadnicze prace dotyczące jezdni. W 2022 
r. kontynuowane będą prace dot. układu 
chodników oraz dróg rowerowych i prace 
związane z zielenią. 

307,5 mln 

Odnowa infrastruktury 
publicznego transportu 
zbiorowego  

Polepszenie bezpieczeństwa, 
niezawodności i zwiększenia prędkość 
funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego. Realizacja zadania przyczynia 
się również do poprawy komfortu 
pasażerów oraz coraz lepszego 
dostosowania infrastruktury do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 

2014 2026 

Przebudowa, modernizacja i rozbudowa 
wybranych elementów infrastruktury: 
torowiska tramwajowe, podstacje trakcyjne, 
elementy zasilania podstacji, kable 
trakcyjne, sieci trakcyjna, dworce 
autobusowe, przystanki tramwajowe oraz 
autobusowe wraz z wyposażeniem. 

284,6 mln 

Przebudowa trasy 
tramwajowej: Kórnicka - os. 
Lecha - rondo Żegrze wraz z 
budową odcinka od ronda 
Żegrze do ul. Unii Lubelskiej  

Podniesienie standardu obsługi pasażerów 
komunikacji publicznej poprzez 
przebudowę trasy tramwajowej wraz z 
dostosowaniem przystanków do obsługi 
osób 

2014 2023 

Odcinek I (ul. Kórnicka – os. Lecha) i Ring 
Łacina – zaktualizowano projekt, dokonano 
podziału dokumentacji na rejon Ringu Łacina 
(otrzymano ZRID) oraz GTR I (procedowany 
tzw. Specustawą kolejową). 
Odcinek II (os. Lecha - rondo Żegrze): 
Zakończono roboty budowlane i 
przeprowadzono odbiór końcowy. 
Odcinek III (rondo Żegrze - ul. Unii 
Lubelskiej): 
a) IIIa (od ronda Żegrze do 
nowoprojektowanej pętli) – 
zakończono roboty budowlane i 
przeprowadzono odbiór końcowy. 
b) IIIb (budowa ulicy Unii Lubelskiej) -  
zakończono roboty budowlane i 
przeprowadzono odbiór końcowy. 
c)  IIIc (przebudowa istniejącego odc. ul. Unii 
Lubelskiej od strony ul. Obodrzyckiej) – 
zakończono roboty budowlane i 
przeprowadzono odbiór końcowy. 

233,5 mln 
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Program "Centrum" – etap I – 
przebudowa tras 
tramwajowych wraz z 
uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ulicach: 
św. Marcin, Fredry, 
Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. 
Wolności, Towarowa 

Podniesienie standardu obsługi pasażerów 
miejskiego transportu publicznego m.in. 
poprzez budowę nowoczesnej 
infrastruktury tramwajowej, w tym 
przystanków dostosowanych do obsługi 
osób niepełnosprawnych 

2016 2023 

Podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą 
robót. Trwają roboty budowlane w zakresie 
ułożenia i przebudowy infrastruktury 
podziemnej oraz budowy płyty torowiska 
tramwajowego wraz z trakcją. W zakresie 
branży torowej na ukończeniu jest 
wykonanie wykopu, ułożenie warstw 
konstrukcyjnych wraz z wykonaniem płyty 
torowiska w ul. Święty Marcin. W zakresie 
drogownictwa wykonywane są prace ziemne 
w Al. Marcinkowskiego oraz prace związane z 
wykonaniem stabilizacji podłoża i warstwy 
wzmacniającej z betonu. W trakcie realizacji 
są prace związane z wykonaniem 
fundamentów słupów trakcyjno-
oświetleniowych w Al. Marcinkowskiego. 
Trwają zaawansowane prace związane z 
przebudową wodociągu przy ul. Podgórnej, 
Paderewskiego, Piekary oraz przy Pl. 
Wolności. Prowadzone są także prace 
kanalizacyjne dotyczące wykonania 
przykanalików z wpustami w Al. 
Marcinkowskiego. Kontynuowana jest 
przebudowa sieci gazowej. Planowane jest 
zakończenie wykonywania płyty podtorowej i 
kontynuacja montażu szyn w ul. Święty 
Marcin, a także kontynuacja wykonania 
warstw konstrukcyjnych drogi w Al. 
Marcinkowskiego od ul. Podgórnej do ul. 
Paderewskiego. 

212,0 mln 

Program "Centrum" – etap II - 
budowa trasy tramwajowej 
wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ul. 
Ratajczaka 

2017 2023 

Ostateczna Decyzja Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie trasy tramwajowej 
wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego 
w ulicy Ratajczaka. Zakończono projekt 
budowlany i wykonawczy dla zakresu 3 (ul. 
Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do 
ul. Królowej Jadwigi wraz z węzłem Matyi) i 
dla zakresu 2.3.1 (ul. Ratajczaka na odcinku 
od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin). Złożono 
wnioski o wydanie decyzji ZRID dla obu 
zakresów. Opracowano dokumentację 

130 mln 

https://www.projektcentrum.pl/
https://www.projektcentrum.pl/


przetargową na wybór Generalnego 
Wykonawcy dla w/w zakresów. 

Korekta funkcjonowania 
układu komunikacyjnego w 
rejonie ronda Rataje  

Poprawa funkcjonalności układu 
komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 

2017 2022 

Wykonano prace na dworcu autobusowym 
Rataje, przeprowadzono roboty torowe oraz 
drogowe na odcinku od os. Piastowskiego do 
węzła rozjazdowego Kórnicka. Rozpoczęto 
roboty budowlane na ul. B. Krzywoustego, 
które będą kontynuowane w 2022 r. 
Uruchomiono tramwaj w relacji północ-
południe oraz na ul. Krzywoustego (bez 
zatrzymywania się na przystankach). 

166,8 mln 
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