
kompletna

sieć

drogowa

usługi

medyczne

częstotliwość

dostoswana

do potrzeb

mieszkańców

You
Found
Nemo

And you
zoom
like a
pro

transport

zbiorowy

Przepełniony

transport

zbiorowy

(transport

kolejowy)

Cedry Wielkie -

bardzo mała

liczba kursów

do Pruszcza

Gdańskiego i

Gdańska

ograniczona

dostępność do

zakupu biletów

w czasie

pandemii

Niska

częstotliwość

w obsłudze

osiedla

wschód

Niska częstotliwość

kursów z Gdańska

w kierunku

Pruszcza

Gdańskiego

Brak dogodnego

skomunikowania 

Dostosowanie

rozkładów jazdy

poprawiające

dostępności do obu

części (wschodniej i

zachodniej) Pruszcza

Gdańskiego

Brak zdolności

przepustowej dla

dodatkowych

pociągów

pasażerskich w

relacji Pruszcz -

Gdańsk

Niska dostępność

wewnętrzna gminy

Cedry Wielkie

(rozproszenie

zabudowy)

powiat gdański -

mobilność

Brak współpracy

pomiędzy gminami

(Kolbudy, Pszczółki,

Cedry Wielkie) w

zakresie publicznego

transportu

zbiorowego

niska jakość

obsługi przez

przewoźników

poza

komunalnych

ruch

pieszy i

rowerowy
połaczenia

wschód-

zachód,

pół-poł

możliwość łączenia

różnych rodzajów

transportu -

Pruszcze

Trójmiasto - hub

transportowy

ścieżki

rowerowe

często

zmieniają

stronę drogi

brak

ławek -

osoby

starsze

samochody/

parkowaniebrak

informowania o

dostępie do

miejsc

parkingowych 

brak

informacji -

mapy ruchu

pieszego 

aplikacja do

współdzielenia

podróży w

podróżach

obligatoryjnych 

transport

towarówTowary

niebezpieczne

Pruszcz

Gdański-

wjazd

7.

Zanieczyszczenie

powietrza 

Samochody

ciężarowe

Samochody

kurierów

zarządzanie

mobilnością

akcja promocyjna

dotycząca węzłów

przesiadkowych

park&ride.

Cieplewo i Pruszcz

Gdański

z innych

gmin wręcz

trudno się

wydostać

brak kampanii

społecznych w

gminach

Pruszcz Gdański

i Kolbudy

dzień bez

samochodu

organizowany

przez

pracodawców

nachalne reklamy

przewozów

regionalnych - zbyt

duża częstotliwość

maili

strefy inwestycyjne:

uwarunkowanie

obniżenia podatków

od ilości

dojeżdżających na

rowerze

pracowników

kampania

niezauważona

przez

mieszkańców

skoordynowanie

sieci dróg

rowerowych oraz

roweru

miejskiego

między gminami

wizja

zaangażowani i

świadomi

mieszkańcy

miejsca

pracydobra sieć

tras

rowerowych

edukacja w

zakresie

dostępnych

technologii

swoboda i

komfort

wyboru

zatłoczenia

w skali

lokalnej  

potrzeba

zarzadzania przez

parkingi P& R i

parkingi

satelitarne

zbiorcze 

zbudować

połączenie

kolejowe w

kierunku

Żuław  

modny styl życia

- mieszkanie -

praca: peryferia

- centrum 

dojazd rowerem

wymaga

możliwości

przebrania się i

prysznica

gminny

autobus w

Pszczółkach -

aspekt

pozytywny

Pruszcz Gdański

- rower

metropolitarny

sprawdzał się

dobrze

świadomość

oszczędności -

wyliczenie ile

oszczędzimy

zmieniając

samochód na inne

środki transportu

dobre

skomunikowanie

dostępna i

bezpieczna

infrastruktura

komunikacja

podmiejska

dostosowana do

potrzeb

użytkowników

(również poza

granicami

miejscowości)

Brak

biletomatów w

Pruszczu

Gdańskim 

konieczność 2

biletów

miesięcznych w

relacji gminy

ościenne-Gdańsk

Zintegrowanie z

rozkładem jazdy

linii 107 (Pruszcz

Gdański)

fff

brak

MEVO-

system

publiczny

połączenia

gmin -

spójna sieć

ścieżek

brak

spójności w

sieci ścieżek

rowerowych

dobrze

zaprojektowane

ścieżki rowerowe transport

zbiorowy mniej

atrakcyjny niż

indywidualny

Pruszcz

Gd. P & R

za mały 

ZTM wymusza

konieczność

zakupu biletu w

aplikacji w 30

sekund   

zbudować siatkę

połączeń transportu

zbiorowego w oparciu

o szczegółowe

badanie potrzeb

mieszkańców  

brak bezpiecznych

(od kradzieży)

parkingów

rowerowych i dla

podróży

obligatoryjnych 

wygodnictwo 

Odciązenie

transportu

drogowego

2.Nie wpełni

weliminowany

tranzyt

cięzarowy przez

centrum

Pruszcza

Rekreacja i

wypoczynek

OS

problem

nierozwiązywany

od lat

brak

wagonów na

rowery w

pociągach na

Hel

teren wiejski -

skala

nieodpowiednia

w przypadku

hulajnóg

gmina Kolbudy -

wyłącznie transport

zewnętrzny, w

dodatku w

niewystarczającym

wymiarze

gmina Kolbudy -

rozwój kolei jako

istotna

perspektywa

rozwoju

poczucie

odpowiedzialności

za wspólną

przestrzeń

bezpieczeństwo

aktywni

obywatele -

chętni do

działania

inwestycje z

poszanowaniem

obszarów

zielonych (maty

wygluszające,

zachowanie

istniejącej zieleni)

większe zadbanie o

bezpieczeństwo

wokół szkół -

INFRASTRUKTURA!!!

dbanie o zasoby

naturalne z

wykorzystaniem

najnowocześniejszych

technologii

potrzeba

zamykanych

boksów

rowerowych 

stały rozkład

transportu

zbiorowego nie

zapewnia

elastyczności  

zagrożenie

dla innych

uczestników

ruchu

Brak

funduszy na

inwestycje

6.Brak

możliwości

rozwoju

powierzchni

magazynowych

Koszwały,

Cedry Małe

obciązone

ruchem

ruch osób

pracujących w

mieście i

mieszkających

poza miastem

Pruszcz Gdański -

5km dystansu

postrzegane jako

bariera w

przypadku

komunikacji

rowerem

bezpieczny i

komfortowy

ruch

rowerowy

jednoczesne

wprowadzanie

usług i kampanii

społecznych

teren wiejski -

świetnie

sprawdzający się

transport

rowerowy, sukces

akcji "rowerowy

maj"

Kowale,

nierozbudowany

węzeł drogowy

Cedry

Wielkie

brak rozwiniętej

siatki drogowej

(centra

logistyczne)

Brak

zatrzymujących się

w Pruszczu

pociągów

dalekobieżnych

(zbyt mała liczba

pociągów)

bardzo

wąskie

pobocza lub

brak poboczy

Zbyt mała liczba

kursów (Pruszcz

Gdański - miasto w

kierunku Gdańska)

- transport

kolejowy

Zróżnicowany

poziom obsługi

transportowej

(gmina Kolbudy)

nieatrakcyjny czas

podróży w

godzinach szczytu

(zatory drogowe),

stosunkowo wysoki

koszt

Gd Płd DW 211

(brak

skomunikowania)

Brak dopasowania

rozkładu do

potrzeb (godziny

szczytu porannego i

popołudniowego)

brak

SKM 

brak integracji

biletowej w gminie

wiejskiej Pruszcz

Gdański

punktualny

transport

zbiorowy

więcej

PPP

współpraca na poziomie

gmin w zakresie budowy

infrastruktury pieszej i

rowerowej

(zaangażowanie

mieszkańców w proces

decyzyjny) - koordynacja

na poziomie powiatu

dostępność do

nowych

terenów

inwestycjnych

MIEĆ

WYBÓR 

konsultować

dużo i często!

(w każdym

momencie

procesu)

edukacja

transport

indywidualnych

potrzeb

poczucie

sprawczości!

transfer

"kultury" do

mniejszych

ośrodków

budowa

infrastruktury

rowerowej między

miejscowościami 

przywrócić

masową

komunikację

podmiejską 

częstotliwość

transportu

zbiorowego

ogranicza jego

wykorzystannie 

drogi

rowerowe

między

wsiami

separacja

ruchu

drogowego

od

rowerowego

ekonomika

jako

motywacja do

zmiany

nawyków

połączenie

roweru z

komunikacją

publiczną 

Nieatrakcyjny

rozkład jazdy w

Pszczółkach,

szczególnie w

kierunku

Gdańska

Nieatrakcyjna

oferta

transportowa a

Osiedla Jakuba

(jeden autobus na

godzinę)

Strategiczne

planowanie

infrastruktury

transportu

zbiorowego

("niezaklejanie

korytarzy")

Brak

infrastruktury

uzupełniającej

transport

kolejowy

Nieatrakcyjna

oferta w obsłudze

placówki

oświatowej w

Warczu (gmina

Trąbki Wielkie)

Port

Północny -

przewóz

tranzytowy

3.Problematyczny

przeładunek

drewna z tr.

kolejowego na

ciężarówki

transport

Miejscowości

wykluczone mobilnie

- niedobór tras

rowerowych, nawet

chodników -

niebezpieczeństwo w

transporcie

rowerowym

by przykładowo z

Miłocina dostać się

do Pruszcza

transportem

publicznym należy

jechać przez

Gdańsk

stacje

naprawy 
gmina Kolbudy -

niewystarczająca,

niezachęcająca

infrastrukturaniewystarczająco

rozwinięta siatka

ulic - połączeń

równoległych

4. Transport

ładunków

niebezpiecznych

jak najdalej od

mieszkańców

Komunikacja

gminna w

poprawie

dostępności

wewnętrznej

gmin (Pszczółki)

Przywrócenie

połączenia

kolejowego na

relacji Pruszcz

Gdański -

Kolbudy

Brak koordynacji w

planowaniu oferty

przewozowej przez

przewoźników

prywatnych (poziom

metropolitalny

zarządzania)

Nieatrakcyjna

cena biletów

Niedostosowanie

rozkładów jazdy do

zajęć szkolnych

(Zespół Szkół

Ogrodniczych w

Pruszczu Gdańskim)

Brak systemu

taryfowo-

biletowego

obejmującego

wszystkich

przewoźników

Poprawa

integracji

rozkładów

jazdy kolei i

autobusów

Rozproszenie

podaży transportu

zbiorowego

utrudniające

stworzenie

atrakcyjnej oferty

Brak integracji

oferty prywatnych

przewoźników z

ZTM i transportem

kolejowym

Trasa linii 132

(duża strata czasu

wewnątrz miasta

Pruszcz Gdański)

1.Korki

rozbudowanie

dróg przez

centra

logistyczne

5.

Niewykorzystany

potencjał

transportu

śródlądowego

Perspektywiczna

gmina Pszczółki

Sytuacje

kryzysowe-

zarządzanie

ruchem

Natura

2000

Nierozpowszechniona

metoda ładowania przy

słupach

oświetlenowych

Kłopotliwe

pozwolenia

4.Większa kontorla nad

przewozem ładunków

niebezpiecznych ze

storny władz

samorządowych

5.Przeniesienie

ładunków na barki,

transport dronami

1. Ograniczenie ruchu

towarowego w

godzinach szczytu

popołudniowego na

drogach A, S

6. Gmina Cedry

wielkie przeznacza

tereny na magazyny,

składy towaru

7. Tiry na tory+

dyscyplina na

drogach

Obrzeża

miast

Wprowadzenie

zakazu dla

niektórych kat.

pojazdów

Parkingi

buforowe

Logistyka

przewozów

Stan

techniczny

pojazdów

inwestycje w

infrastrukrurę

ciężki ruch

do 7 rano, 9-

15 i

wieczorem

Pojazdy

budowy w

szyczycie

Rozbudowa

infrastruktury

kolejowej

Kontrola

tonażu

samochodów

ciężarowych

Systemowe

ograniczenie-

TIR np. do 200

km

regulacja

Wisły

Lepsze

przygotowanie

do Akcji Zima

do utrzymania

płynności ruchu

problem -

prędkość

jazdy

samochodów

brak

rozwiązań

inżynieryjnych

problem -

widoczność

pieszych

zaprzestanie

poszerzania

dróg

wyniesienie

przejścia

brak bezpiecznych

parkingów

rowerowych - brak

monitoringu -

węzły

przesiadkowe

gmina Pszcółki -

transport

publiczny,

rowerowy,

pieszy

brak dojazdu

rowerem do

Tczewa z

Pszczółek

klatki

niewystarczające

zbyt mało

zieleni

publicznej -

dostępność

brak map ścieżek

rowerowych - czas

przejazdu,

oznakowanie, mała

infrastruktura

niebezpieczeństwo

na przejściach

problem z

rodzajem

nawierzchni (małe

kółka) - lepsze

asfaltowe,

bitumiczne, niż

kostka

wzajemny

szacunek wśród

wszystkich

użytkowników

ruchu

jeden bilet na

transport

zbiorowy -

czytelne

zasady!

dostępność

do

obszarów

zielonych

duży ruch

generowany

przez dojazd

do pracy

edukacja

popularny ruch

samochodowy

problemy -

grunty i

zarządzanie
niezbędna

współpraca

między

jednostakmi

samorządowymi

dostępne

rozwój infrastruktury

rowerowej i

"możliwości

spóźnienia się 15

minut" do pracy, jeśli

dojeżdżamy rowerem

w Tczewie

konkurs

motywujący do

dojeżdżania

rowerem do

pracy

akcje promocyjne

targetowane do

konkretnych grup,

zamiast ogólnych

reklam

tylko jeden

biletomat w

Pruszczu Gd

ubogi transport

zbiorowy

wymusza

transport

indywidualny 

rower

metropolitarny

jako rozwiązanie

adekwatne dla

gminy

Cedry Wielkie

elementy

uspokojenia

ruchu

problem -

dominacja

samochodów -

cierpi na tym

infrastyruktura

rowerowa

korki

zmniejszające

opłacalność

komunikacji

miejskiej

wysokie

ceny

biletów

mało rozwinięta sieć

połączeń - osoba z

niepełnosprawnością

nie zawsze dostanie

się na miejsce

możliwość wyjścia

o godzinę szybciej

z pracy jako

motywacja do

zmiany nawyków

transportowych

komunikacja

przedsiębiorców i

gminy przy

ustalaniu systemu

transportu

zbiorowego

przedsiębiorcy mogą

zapewnić transport

pracownikom

 gmina ma "klientów"

transportu

zbiorowego 

brak SKMki

do Pruszcza

Gdańskiego

korki blokujące

transport zbiorowy

na trasie

Kolbudy-Gdańsk

oraz

Pruszcz Gdański -

Gdańsk

zapotrzebowanie

na rower miejski w

gminie Kolbudy

oraz Pruszcz

Gdański

parkingi

rowerowe -

miejsca pracy,

węzły

przesiadkowe

zadaszone

parkingi dla

rowerów

Cedry Wielkie -

coroczna akcja

rowerowy maj

skrupulatna i

mądra polityka

wskaźników

parkingowych dla

deweloperów  

ulica

Grunwaldzka -

Pruszcz

edukacja kultury

jazdy rowerowej

- teraz bardzo

ograniczona

edukacja

brak nagród 

motywujących

do wzięcia

udziału w akcji

brak regulacji =

niewłaściwe

zachowania =

niebezpieczeństwo

POSZANOWANIE

ŚRODOWISKA

(zawsze!)

weryfikacja

potrzeb

mieszkańców

CZYTELNA

LISTA

PRIORYTETÓW!

POWSZECHNA

DOSTĘPNOŚĆ -

wysokiej jakości

transport

publiczny w

każdym miejscu

badanie

rentowności

połączeń - czy

nie są

przykładowo dla

3 osób

 kampania

na poziomie

krajowym

przepełnione

pociągi na Hel

i do

Kościerzyny

zakup większej

ilości wagonów /

zwiększenie

częstotliwości

połączeń

przerwy między

odjazdami 15

min, zamiast jak

obecnie 1,5

godziny

uważność  na

mozliwości (we

współwykorzystywaniu

zasobów)

rowerzysta

musi czuć

się

bezpiecznie

podejście "jak

ktoś nie ma czym

jeździć, to jeździ

koleją" - aspekt

promocji

kampania na

poziomie

regionalnym nie

trafia do

wszystkich

mieszkańców

niedobór

środków

przekazu -

słabsza moc

kampanii

regionalnych 

chwalenie się

rozwiązaniami,

które udało się

wdrożyć zamiast

politycznego

wytykania błędów

transport

na

żądanie

aktywny

negatywny

PR

edukacja -

ograniczone

zaufanie -

uważność na

innych

uczestników ruchu

rozwój

komunikacji

Trójmiasto -

Pszczółki -

Malbork

kolej co 10-15

min w

Pszczółkach

brzmi jak

marzenie, ideał

większe

otwarcie na

pracę zdalną -

również po

pandemii

rozwiązanie

konsumpcjonistycznego

trybu życia nagrodami -

rozwiązanie jednorazowe

zamiast stałej motywacji

do zmiany nawyków

8. Brak

infrastruktury dla

elektormobilności

karta praw

podstawowych

w planowaniu

przestrzennym -

STANDARDY

bardziej

zrównoważone i

sprawiedliwe

planowanie

przestrzenne

firm chcących

wyłożyć

pieniądze na

nagrody może

być niewiele

infrastruktura -

miejsce w

którym można

się odświeżyć

przed pracą

niewystarczająca

ilość warsztatów

rowerowych

odpowiednie

oświetlenie

dywersyfikacja

tras dojazdu

przykładowo -

sporo transportu

skupia się na Alei

Grunwaldzkiej,

zamiast "rozlać się"

na inne ulice

9. Przeciążenie

układu

trowego, brak

infrastruktury

projektując drogi

trzeba myśleć o

pieszych nie tylko o

poszerzaniu dróg 

informacja -

wyszukiwarki

sugerujące

połączenia rowerowe

oprócz samochodu i

transportu

publicznego

Ograniczenie ruchu

pasażerskiego i

towarowego jest

wymuszone przez

brak

przepustowości

układy ulic w osi

głównej z

niewielkim

rozwinięciem

innych połączeń

dbałość o zieleń

- widoczność

rowerowy

maj - odbiór

głównie

przez dzieci

połączenie

kolejowe

Gdańsk -

Elbląg

Cedry

Wielkie

Respektowanie

ograniczeń

związanych z

emisją substancji

kongres

mobilności

w Gdańsku

Pomiary hałasu i

zanieczyszczeń

stworzenie

miejsc

parkingowych

dla rowerów

infrastruktura

jest kosztowna

dla

pracodawcy

Surowsze

kary za

łamanie

przepisów-

straszak

niedobór miejsc

parkingowych

przy węzłach

przesiadkowych

monitoring

miejsc

parkingowych

dla rowerów -

zwiększenie

bezpieczeństwa

różnicowanie

infrastruktury w

zależności od

potrzeb, nie wszędzie

potrzebna jest droga,

czasem wystarczy

chodnik

10. Brak

separacji

ruchu

ciężkiego od

lokalnego

Kolbudy-

Kowale -brak

ścieżki

rowerowej,

pieszej

Wyprowadzenie

ruchu z portów

TYLKO koleją-

przeładunki w

pewnym oddaleniu

od OM

edukacja

dzieci w

kwestii ruchu

(karta

pieszego)

większe

zaangażowanie

pracodawców w

kwestie

transportu

pracowników

oraz

gminy

Pszczółki

większe

zaangażowanie

pracodawców w

kwestie

transportu

pracowników

firma LPP

dowozi

pracowników -

aspekt

pozytywny

ulgi

podatkowe

organizacja

pracy

darmowy

transport

publiczny, lub

konkretne linie

Bielkówko -

Goszyn -

droga

powiatowa

plany

mobilności

w Pszczółkach

również

rodzice,

pracownicy

szkoły

HUB: Bydgoszcz- tr.

środlądowy;

Zajączkowo

Tczewskie - kolej;

Teren portowy- jako

hub logistyczny poza

strefą nabrzeży

obowiązek

(?)

niezawodność i

zwiększenie

częstotliwości

kursów

transportu

publicznego

idąc na autobus

zastanawiamy

się, czy w ogóle

zdążymy

zintegrowane

środki

transportu

Systemowe

rozwiązanie z

ograniczeniem

ruchu

samochodwego

dot. portów; kolej

zakładowa

bilet

weekendowy,

wieloosobowy

lub rodzinny

Pruszcz Gdański -

autobus ułatwiający

sezonową

komunikację nad

morze rozładowywał

zatory na drogach

Kontener

wyjeżdza z

portu koleją-

potem zmiana

środka

transportu

motywacja -

dodatek do

pensji dla

pracowników

dojeżdżających

rowerem

konflikt z

prawem

pracy


