
Miejsca

przyjazne do

zamieszkania.

Miejsce do życia

SLOW.

Dostęp do

transportu

metropolitalnego np.

kolej metropolitalna. 

Zatrzymanie

mieszkańców w

powiecie.

You
Found
Nemo

And you
zoom
like a
pro

transport

zbiorowy

niewystarczająca

ilość połączeń -

Nowy Dwór -

Gdańsk

niewystarczające

wykorzystanie kolejki

wąskotorowej - wzrost

znaczenia w dowozie

turystów, również w

dowozie mieszkańców

brak obsługi

transportem

miejskim

Gdańska
żuławska kolej

metropolitalna -

Gdańsk - Nowy

Dwór - Elblag

brak dopasowania

rozkładu jazdy do

potrzeb uczniów

szkoł średnich -

Mierzeja - Gdansk/

Elbląg

rewitalizacja

kolejki

wąskotorowej -

obsługa

regularnego

ruchu

problem ostatniej mili

na terenach

niezurbanizowanych

gmina

Stegna,

Bronowo,

Broniewo -

brak PTZ

powiat nowodworski

tramwaj

wodny -

Elbląg

Krynica

Morska

ruch

pieszy i

rowerowyuspokojenie

ruchu i badanie

ruchu na

skrzyżowaniach   

zwiększenie

współpracy

między różnymi

użytkownikami

ruchu  oznakowanie

uzytkowników

ruchu drogowego,

szczególnie w

porze jesienno -

zimowej      

połączenie

R 10 i Green

Velo 

kampania

uświadamiająca i

edukacyjna - do

turystów i

mieszkańców   

modernizacja

głównej drogi

wzdłuż Mierzei 

(Droga 501) - brak

ciągu pieszo -

rowerowego

(Gmina Sztutowo) 

Mierzeja Wiślana

ma ciągi

rowerowe, ale

brakuje informacji

dotyczących ich

istnienia    

droga starocińska -

jest ciemno - brak

oświetlenia to

zagrożenie dla

użytkowników, np

rowerów  

samochody/

parkowanie

Sytuacja w

powiecie jest

bardzo

zróżnicowana.

Trzeba rozwiązać

problem przeładowania.

Wprowadzenie płatnego

parkowania. 

NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ruch rowerowy w celach turystyczny

jest wtórny - ważniejsze jest

zaspokojenie ruchu rowerowego dla

mieszkańców.  Potrzebne są inwestycje

w ścieżki rowerowe dla mieszkańców

m.in. na trasie Mikoszewo- Stegna /

Dworek - Przemysław. 

ŻUŁAWKI

GMINA STEGNA

Transport na plażę

w cenie

parkingowej np.

meleks czy kolejka

wąskotorowa etc.

DROGA 502 -

PRZEBUDOWA

SKRZYŻOWANIA

transport

towarów

Przemysław -

Mikoszewo -

tragiczny stan

drogi,

zniszczone

pobocza

drogi śródpolne -

przewóz płodów

polnych - brak

finansowania

podczas

remontów -

długie

objazdy

Sztutowo - skup

- później

ekologiczny

transport dalej

zarządzanie

mobilnością

rozkłady jazdy

autobusów i

ograniczona liczba

autobusów, ceny

biletów   

liczba

melexów

ogranicza

ruch kołowy  

zawody kolarskie dla

dzieci z przedszkola

i szkół

podstawowych - jak

używać różnych

środków lokomocji   

transport

szkolny

rozwiązuje w

części transport

publiczny 

Firma

Stolmach

promuje

jazdę

rowerem 

wizja

PRIORYTETEM

Mieszkańcy!

zrównoważona

turystyka 

 Zmiana

myślenia o

opłacie za

wjazd na

mierzeję. 

Dostęp do terenów

sportowych i

rekreacyjnych

(Stadion). 

SZTUTOWO

Rozróżnianie

potrzeb turysty

i mieszkańca. 

Jedna droga służąca do

ruchu samochodowego i

rowerowego. Droga

dostosowana jest tylko do

jednego użytkownika-

samochodu.

KRYNICA MORSKA

SZTUTOWO

Opłata za

przejazd na

Mierzeję jak w

przypadku

Półwyspu

Kurońskiego. 

zakup rowerów i

hulajnogi (Unia

Mobilności Aktywnej)

dla pracowników

Urzędu ze środków

Urzędu - plan

mobilności   

brak inwestycji,

które służą

mieszkańcom, brak

bezpiecznych

szlaków dla

mieszkańców  

samochód nie

jest głównym

środkiem

zaspokajania

potrzeb

mobilności

transportowa

Zatrzymanie osób

młodych w gminie.

Dostępność do miejsc

pracy.

KRYNICA MORSKA

do

obszarów

zielonych

żuławki - brak dróg

rowerowych

pomiędzy

mniejszymi

miejscowościami  

zanik ciągów

pieszo-

rowerowych na

styku z ciekami

wodnymi 

infrastruktura

wzdłuż

istniejących

ciągów

komunikacyjnych 

by pass R 9 - R

10 (od

Ostaszewa,

połaczenie: Tuja

Lubieszewo)   

Nowy Dwór G.

Sztutowo DW

501, droga

rowerowa

wzdłuż DW 

niewystarczająca

ilość 

bezpiecznych

przejazdów

rowerowych  

dostosowanie

infrastruktury do pieszych

- dla osób z

niepełnosprawnościami 

Jednen pas

głównej drogi. 

ŻUŁAWKI GMINA

STEGNA

Węzły

przesiadkowe. 

NOWY DWÓR

GDAŃSKI 

Parkowanie w

każdym możliwym

miejscu. Tworzenie

zagrożenia. 

NOWY DWÓR

GDAŃSKI 

Informacja o

obciążeniu

parkingu i

inteligentne

przekierowanie

ruchu. 

Lepsza organizacja

skrzyżowań. Dodanie

dodatkowego pasa

do skrętu w lewo. 

Np. w Sztutowie. 

Korki na mierzei

na drodze 501.

Brak danych o

natężeniu

ruchu. 

S7 dała impuls do

rozwoju w

obszarze

inwestycyjnym,

usługowym i

mieszkaniowym. 

droga

501,

Stróża -

za ciężki

transport -

egzekwowanie

prawa, nadzór,

potrzebna

kontrola

OS

akcja

promocyjna

pomorskich

tras

rowerowych 

udział w

akcji

"Rowerowy

Maj" 

mapy

pokazujące

natężenie ruchu

zwłaszcza w

weekendy 

sieciowe

wypożyczalnie

rowerów cargo  

Zwrócić uwagę

na większy

komfort ruchu

pieszego. 

dostępność

Cisza i spokój

jako ważny

element

życia. 

Infrastruktura,

która

wspomoże

miejsce

turystyki

całorocznej. 

Tworzyć zwarte

przestrzenie

zabudowy.

Przeciwdziałać

suburbanizacji. 

Stworzenie

alternatywy do

przemieszczania

się transportem

indywidualnym na

wsi. 

Nowoczesna

kolejka

elektryczna na

trasie Mierzeja >

Nowy Dwór

Gdański 

niszczenie dróg

przez budowę

przekopu

Nowy Dwór -

Szkarpawa -

otwarte mosty

- nowe

możliwości

transport

międzymiastowy

ma charakter

turystyczny -

ograniczony dla

mieszkańców 

Kształtowanie

infrastruktury

drogowej - nie

tylko radary, ale

i zwężanie dróg

etc. 

potrzeba

wypożyczalni dla

wypożyczania

rowerów, np. tak,

jak w ramach Mevo 

   

 rozważana jest

zachęta

finansowa dla

dojeżdżających

na rowerze do

pracy  

bramki

kontrolne -

mierzące

masę

transport

jedną

drogą -

niszczenie

przekonanie, że ruch

pieszy i rowerowy nie

są kompatybilne -

wśród osób

niekorzystających z

rowerów ale również

samych rowerzystów

dopasowanie

pojemności do

potrzeb (brak

mniejszych

pojazdów)

niska

dostępność

wewnętrzna

PTZ

koszty transportu

zbiorowego - zbyt

drogie i

niekonkurencyjny

do samochodu

Podejście

ekologiczne. 

Wykluczenie

spalin. 

silne

przywiązanie

do

samochodu

osobowego

brak

bezpośrednich

połączeń -

Elbląg i Malbork

ptz jako

czynnik

aktywizacji

zawodowej

odpowiedzialność

społecznabezpiecznie

Wykorzystanie

rzeki Tugi.

Regulacja rzeki. 

Nowoczesna droga

ze współczesną

infrastrukturą

wpływającą na

uspokojenie ruchu i

redukcję. 

Wykorzystanie

zasobów:

Rewitalizacja i

przywrócenie

kolejki

wąskotorowej. 

WYKORZYSTANIE

DOSTĘPNYCH

ZASOBÓW Z

POSZANOWANIEM DLA

NICH.  Zatrzymanie mieszkańców.

Rozwiązanie problemu braku

tanich mieszkań. W

planowaniu przestrzennym

uwzględnienia potrzeb

mieszkańców a nie tylko

turystów (mieszkania na

wynajem krótkoterminowy). 

Krynica

Morska jako

uzdrowisko. 

Uwzględnienie

potrzeb wszystkich

gmin - również tych

nieturystycznych (np.

inwestycji w ścieżki

rowerowe). 

Wykorzystanie potencjału

zasobów terenów zielonych

na potrzeby turystyki pieszej

lub rowerowej, bez

inwazyjnej ingerencji w

naturę. Np. punkty

obserwacyjne.

Budowanie węzłów

przesiadkowych - przede

wszystkim w gminach na

Mierzei. 

Parkingi buforowe przed

miejscowościami

turystycznymi. 

Ograniczenie

ilości

samochodów w

centrum miasta. 

NOWY DWÓR

GDAŃSKI 

Znalezienie rozwiązania na

zmuszenie osób

odwiedzających Mierzeję w

okolicach trasy S7. 

Warto pomyśleć o

rozwiązaniach eko np.

wodorowych lub

wykorzystanie kolei

wąskotorowej. 

Obciążenie drogi

501 i 502. Brak

możliwości

przejeżdżania

autem. Korki w

sezonie letnim.

uspokojenie

ruchu (max 20

km) 

brak ścieżki rowerowej

wzdłuż drogi

wojewódzkiej 501

Gdańsk - Krynica Morska.

Jest to bardzo

niebezpieczne dla

rowerzystów oraz

kierowców.

brak

wystarczającej 

informacji o już

istniejącej

infrastrukturze 

stacje

serwisowe

dla rowerów

wzdłuż trasy

rowerowej 

Znalezenienie

rozwiązania na

zmuszenie osób

odwiedzających

Mierzeję w

okolicach trasy S7. 

taksówki -

niewystarczająca

komunikacja między

miejscowościami -

wsparcie dla

transportu

zbiorowego   

dać poczucie

zainteresowania ich

potrzebami (np

przeprowadzić audyt) -

harmonogram

przejazdów jest zmienny

i ludzie muszą się

dostosowywać do nich    

potrzeba

kompleksowej

analizy potrzeb

transportowych

powiatu

Parkingi na

obrzeżach

miast. 

NOWY DWÓR

GDAŃSKI 

ważna rola

komunikacji

szkolnej w

obsłudze

transportowej

(Nowy Dwór)

Nowy

Dwór -

Stegna -

transport

wodny jako

rozwiązanie -

potrzeba

analizy

przystanki

ptz jako

węzły kom.

Brak ścieżki

rowerowej pomimo

dużego ruchu

rowerowego.

ŻUŁAWKI 

GMINA STEGNA

Poprawa warunków

transportu zbiorowego.

Lepsze wyposażenie

autobusów m.in

klimatyzacja. 

JAKOŚ TRANSPORTU

ZBIOROWEGO. 

NOWY DWÓR GDAŃSKI 

Zwiększenie

miejsc

parkingowych. 

Strefa płatnego

parkowania. 

NOWY DWÓR

GDAŃSKI 

zły stan

nawierzchni

chodników

budowa sieci

połączeń

pomiędzy

ścieżkami

doposażenie

taboru,

Przejazdy transportu

zbiorowego muszą

być dostosowane do

potrzeb

mieszkańców. 

NOWY DWÓR >

GDAŃSK

Lepsze

oznakowanie

przystanków. 

STEGNA PLAŻA

Brak

uporządkowania z

parkowaniem na

terenach leśnych. 

SZTUTOWO

wysokie ceny

biletów

miesięcznych, brak

możliwości kupna

on-line - PKS -

Nowy Dwór Gd. -

Gdańsk

odcięcie

miejscowości od

ptz: Krynica

Morska, Kąty

Rybackie, Piaski,

Przebrno

rozwój ptz:

priorytet dla

uczniów

Brak wizji uporządkowanej

organizacji parkowania z

założeniem obciążania

kierowców pełnymi

kosztami parkowania na

obszarach zabudowanych.

brak porozumienia

międzygminnego

w zakresie

finansowania ptz

niszczenie

domów przy

drogach

przez

transport

zdaniem jednego z

mieszkańców

rowerem poruszają

się ludzie mniej

zamożni 

przekop -

regulacja

drogi wodnej

tylko do

Elbląga

transport

kolejowy -

potrzeba

oceny

Dworek -

Mikoszewo -

potrzeba

remontu dróg

potrzeba szybkich

autonomicznych

pociągów  

Melexy -

potrzeba

regulacji

ekologicznych 

prawnych, jak

korzystać    

audyt w

przedsiębiorstwach i

instytucjach - jak

docierają do pracy i

jakie są alternatywy   

przewożenie

płodów

rolnych

przedłużenie

linii kolejowej

do Krynicy

Wisła

Królewiecka,

Szkarpawa,

Tuga

przewóz

barkami

brak

infrastruktury i

zaplecza dla

rowerów typu

Mevo 
kampanie

informacyjne do

obywateli wzorem

dobrych praktyk,

np w Finlandii   

szansa na

alternatywę

transportu

towarów

potrzebna jest

diagnoza potrzeb

komunikacyjnych

mieszkańców  

wykluczenie

transportowe   

Mosty w Rybinie,

w Żuławkach -

najważneijsze

mosty - potrzeba

modernizacji

brak skupu

zbóż -

generowanie

dowozów do

dalszych

punktów
Przyciąganie

nowych

mieszkańców

przez tworzenie

wyjątkowej

atmosfery.

zaopatrzenie

sklepów

zastąpienie

małymi

dostawczakami,

rowery cargo

niemoc gminy w Stegnie -

jak przeciwdziałać

wyjazdom przepełnionych

wózków melexów, pojazdy

te zatrzymują się, gdzie

chcą - utrudnienie w

płynności ruchów     

współpraca

międzygminna -

kooperacja

miejsca

pracy

edukacja

analiza -

rozwiązania

odgórne odnośnie

transportu również

detalicznego

brak aplikacji

do zakupu

biletów w

autobusie  
skorzystanie z

europejskich

rozwiązań i

finansowania

Wykorzystanie

potencjału

dziedzictwa

kulturowego

materialnego i

niematerialnego. 

czy barki będą

mogły

zatrzymywać się

przy powiecie

nowodworskim -

analizy

centra

rozładunkowe


