
Inwestycja Miejska

Przebudowa ul. Jackowskiego

Organizacja ruchu  
podczas prac budowlanych

Odnowiona ul. Jackowskiego to więcej 
zieleni, przestrzeń dla pieszych  
i uspokojony ruch.

Planowany termin realizacji:

do listopada 2019



Inwestycja Miejska

Przebudowa ul. Jackowskiego

23 kwietnia rozpocznie się przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego  
do skrzyżowania z ul. Polną. W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni,  chod-
ników i zjazdów na posesje. Bezpieczeństwo pieszym i uspokojenie ruchu zapewni ogranicze-
nie prędkości do 30 km/h, wyniesione zostaną skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną. 
Wprowadzony będzie kontraruch rowerowy, parkowanie zostanie uporządkowane. 

Po północnej stronie powstaną pasy zieleni pomiędzy jezdnią, a chodnikiem. Posadzonych bę-
dzie 9 nowych drzew, ponad 500 krzewów i aż 2000 bylin. Nie zabraknie ławek, stojaków rowe-
rowych i koszy na śmieci. Celem zmian jest poprawa jakości przestrzeni, w której poruszają się 
piesi przy uwzględnieniu potrzeb kierowców i rowerzystów.

Inwestycja będzie realizowana w czterech etapach:

• Etap I (23.04-29.06.2019 r.):  od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania  
z ul. Wawrzyniaka

• Etap II (30.06-14.07.2019 r.): skrzyżowanie ul. Jackowskiego z ul. Wawrzyniaka

• Etap III (15.07-27.09.2019 r.):  od skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka do zjazdu do 
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego

• Etap IV (28.09-27.10.2019 r.):  od zjazdu do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala 
Klinicznego do skrzyżowania z ul. Polną

Podczas prac budowlanych w rejonie ul. Jackowskiego obowiązywać będzie 
tymczasowa organizacja ruchu.

Mieszkańcy ul. Jackowskiego będą mieli zapewniony dostęp do swoich domów, 
ale bez możliwości parkowania na ulicy. Możliwe będzie dojście do siedziby 
Starostwa Powiatowego.

Realizacja pierwszego i drugiego etapu potrwa do połowy lipca. Zakończenie  
całej inwestycji planowane jest na koniec listopada 2019 r. 

Na ul. Jackowskiego pomiędzy ul. Polną, a ul. Gorczyczewskiego zostaną wy-
znaczone dodatkowe miejsca postojowe.

Więcej informacji o przebudowie ul. Jackowskiego:
www.zdm.poznan.pl | 61 646 33 44  
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Jackowskiego

Etap I –  od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego  
do skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka

Zakres prac:

• Rozbiórka jezdni i chodników, ułożenie nowej nawierzchni

• Budowa oświetlenia, przebudowa odwodnienia

• Nasadzenia zieleni, montaż małej architektury

• Budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Planowany termin realizacji: do 29 czerwca 2019 r. (ok. 75 dni)

Organizacja ruchu:

• ul. Jackowskiego zamknięta od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ul. Wawrzyniaka

• Zapewnione dojście i dojazd do posesji nr 1-21, bez możliwości parkowania na ulicy

• Ruch pieszych wzdłuż ul. Kraszewskiego poprowadzony wschodnią stroną jezdni

• Na ul. Wawrzyniaka pomiędzy ul. Jackowskiego i Szamarzewskiego wprowadzony ruch 
dwukierunkowy

Objazdy

przebudowywany fragment 
ulicy – ulica zamknięta

kierunek ruchu

objazd

LEGENDA:

Opracowano na podstawie www.openstreetmap.org oraz danych własnych. Map data (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA.



Etap II  – skrzyżowanie ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka

Zakres prac:

• Rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników

• Budowa wyniesionego skrzyżowania Jackowskiego/Wawrzyniaka

• Budowa oświetlenia, przebudowa odwodnienia

• Nasadzenia zieleni, montaż małej architektury

• Budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Planowany termin realizacji: do 14 lipca 2019 r. (ok. 15 dni)

Organizacja ruchu:

• Skrzyżowanie ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka będzie zamknięte dla ruchu

• Zapewniony będzie dojazd i przejście piesze do posesji ul. Wawrzyniaka 26-45 oraz 
pracowników sądu rejonowego Grunwald – Jeżyce

• Udostępniony będzie odcinek ul. Jackowskiego przebudowany w etapie pierwszym  
z możliwością parkowania  po południowej stronie ulicy

• Ulica Jackowskiego będzie dwukierunkowa na odcinku od wjazdu na teren Ginekologiczno-
-Położniczego Szpitala Klinicznego do skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka. Dla zapewnienia 
ruchu w dwóch kierunkach nie będzie można parkować po południowej stronie ulicy 
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Opracowano na podstawie www.openstreetmap.org oraz danych własnych. Map data (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA.

przebudowywany fragment 
ulicy – ulica zamknięta

kierunek ruchu

objazd

LEGENDA:

O etapach III i IV poinformujemy Państwa w późniejszym czasie.  
Więcej informacji na stronie www.zdm.poznan.pl

Objazdy


