
pełna

obwodnica

Kartuz

You
Found
Nemo

And you
zoom
like a
pro

transport

zbiorowy

Czaple -

wykluczenie

PTZ

dostępność

PTZ dla

uczniów szkół

średnich

(Żukowo)

szkoła

średnia

(Przodkowo)

niedogodna

lokalizacja

parkingów

przy

Borkowie

brak połączenia

z Sierakowicami

brak

wystarczającej

promocji

transportu

kolejowego

wysoki koszt

podróży

komunikacją

autobusową

brak

komunikacji

nocnej PTZ

niska

częstotliwość

kursowania

autobusów

126 - brak

kursów

sobota

niedziela

infrastruktura

piesza/rowerowa

dojazd do

Sulmin,

Niestępowo,

Skrzeszewo

przepełnione

busy

powiat kartuski -

mobilność

wyzwania

dotyczące

finansowania

zagwarantowanie

dojazdów do szkół

młodzieży w

perspektywie

długoterminowej

ruch

pieszy i

rowerowy

nieintuicyjny

przejazd

rowerowy

pomiędzy

stronami 

brak chodników w

miejscowościach

sąsiadujących z

Kartuzami

brak rozwiązań

inżynieryjnych  brak ciągłości

infrastruktury

pieszo-rowerowej i

pomysłu na

ostateczny wygląd

inwestycji

brak oświetlenia

przejść dla

pieszych (słaba

widoczność, brak

możliwości rekacji

ze strony kierowcy)

brak ścieżek

rowerowych w

Kartuzach- brak

połączeń między

miejscowościami

brak planowania

pomiędzy

gminami i przez to

urwane ścieżki

rowerowe

brak

sanitariatów do

odświeżenia po

przebytej

drodze do pracy

problemy z

nieracjonalnym

punktowaniem

wniosków o

infrastrukturę

rowerową

samochody/

parkowanie

brak miejsc

parkingowych

przy zakładach

pracy 

zamiana miejsc

parkingowych dla

samochodów na

rowerowe przy

urzędach 

roślinność w

centrach,

przy

drogach 

większe miejsca

parkingowe w

kategoriach

jednostkowych

gabarytów  

ścieżki

rowerowe do

sąsiednich

miejscowości 

za dużo

inwestycji w

drogi

utwardzone 

transport

towarów

22 Tiry

poruszające

się pod GPS,

mimo

zakazów

6.

niedoinwestowane

drogi i dużo tirów

4.niepoważne

traktowanie

transport

drogowego

5. brak

dworca

towarowego

10 firmy

kurierskie

parkujące

gdzie

popadnie

20. transport na

drogach nie

przystosowanych

do tego ( Czaple i

...) zagrożenie dla

pieszych

zarządzanie

mobilnością

konieczność

wybudowania

obwodnicy

brak ciaglosci

dróg dla

rowerów

(również z

Trojmiastem)

brak dostępu do

hulajnog,skuterow,

carsharing

wizja

równoważony

rozwój -

równomierny

nacisk na

rozwój

dostęp do

szerokopasmowego

internetu

przerzucić

"obowiązki" na

deweloperów

dostęp do

podstawowej

infrastruktury

technicznej (np.

kanalizacja,

oświetlenie,

chodniki itp.) 

parking

pod

rynkiem w

Kartuzach

brak miejsc

postojowych/

korelacja środków

mobilności: auto -

transport zbiorowy

brak polaczen

szkol,zakladow

pracy

dostęp do

edukacji (na

każdym

poziomie)

w zasięgu

możliwości

czasowych,

transportowych i

finansowych

gwarancja

obsługi

transportem

zbiorowym -

mamy jak wrócić

tereny rekreacji -

place zabaw dla

dzieci i dorosłych

(Czaple,

Rębiechowo)

dobra

integracja

podsystemów

transportu

zbiorowego

Czaple - brak

komunikacji,

wykluczenie

starszych osób

brak wiat,

ławek do

odpoczynku

w trasie

nieprzestrzeganie

ruchu drogowego

przez różnych

użytkowników

ruchu

duży ruch tirów

(zagrożenie dla

młodszych

uczestników

ruchu)

brak możliwości

dotarcia do

węzłów

przesiadkowych

(PKM, autobusów

etc.)

brak infrastruktury

pieszo-rowerowej

(miejscowość

Czaple) -

zagrożenie

bezpieczeństwa dla

mieszkańców

połączenie

rowerowe z Kartuz

w kierunku Brodnicy

Górnej, z Kartuz na

Kiełpino, Sianowo

(np.)

Grzybno - brak

chodnika,

niedokończona

ścieżka

rowerowa do

Kartuz

parkingi kubaturowe,

poziomowe

schowane parkingi

(np. w

nieruchomościach)   

korki w

Kartuzach 

brak dogodnej

infrastruktury do

przemieszczania

się innym pojazdem

niż auto po

Żukowie  

brak

parkingów

P&R

Żukowo i inne

miejscowości, gdzie

są stacje PKM - 

miejsca postojowe,

parkingi przy stacjach

SKM/PKM 

potrzebny jest II

etap obwodnicy

dla odciążenia

ruchu osobowego

i ciężarowego    

brak

chodników 

8. brak miejsc

rozładunkowych

12. daleka

odlegości do

wysypisk

3.obowdnica

nie zawsze

rozwiązuje

problemy

23. wypadki z

udziałem TIR (

Banino - most)

25. obiekty

logistyczne

za blisko

osiedli

OS

brak

polaczen

miedzy

powiatami

Czaple,

Rębiechowo:

dostosowanie

infrastruktury do

potrzeb (nie na

dziko)

Ład

przestrzenny

(np. dobrej

jakości mpzp)

współpraca na

poziomie

samorządów -

"dzielenie się

zasobami" (karta

mieszkańca

metropolii)

warsztaty,

zajęcia

sportowe,

integracja

przestrzeń

przyjazna

brak

nadmiernego

hałasu

priorytety

parkingowania dla

osób starszych,

miejsca postojowe,

np. w centrach    

odległości

między

miejscami

poruszania się

do celu   

powiązanie

gwarancji

miejsca

parkingowego z

biletem

okresowym

zagrożenie

dla innych

uczestników

ruchu

5. problem

poruszania

się karetek

21. powstające

centra

spedycyjne

(Czaple pod

Gdańskiem )

brak kampanii

promujących,

edukacji

kazdych

uczestników

ruchu

promenady i

wysokiej jakości

przestrzeń

publiczna również

w mniejszych

gminach (wzorem

Kartuz)

brak

transportu

publicznymi

13. duży ruch

tranzytowy w

Kartuzach

18. brakuje

centrów

logistycznych

7.śmieciarki

o 7 rano

blokujące

drogi

za dużo zmian

ścieżek

rowerowych z

jednej strony na

drugą (misz

masz)

brak ścieżek

pieszych dla

Osowa,

Rębiechowa

zaangażowanie

pracodawców w

dojazdy do

pracy PTZ i

rowerem

niedostosowane

rozkłady jazdy

(niska ilość

autobusów

godziny szczytu)

dostęp do

terenów

zielonych,

rekreacyjnych

PKM

ujednolicenie

zasad przewozu

hulajnóg

elektrycznych w

PTZ

koszty

dostęp do

kultury (kino,

teatr, sport,

koncerty itp.)

Ładnie i

bezpiecznie

"miasto"

15

minutowe

problem

wyludniania się

"centrum" -

zadbanie o

atrakcyjność dla

mieszkańców i

turystów

komfortowy

transport

lokalny i

ponadlokalny

czyste

powietrze

zamiana pieców

węglowych na

"zdrowsze"

źródła ciepła

przestrzeń

ogólnodostępna

(świetlica dla

mieszkańców) -

INTEGRACJA

POKOLENIOWA

mieszkańcy

odpowiedzialni za

swoją okolicę,

wrażliwi z

poczuciem

odpowiedzialności

za przestrzeń

brak wydzielonych

sieci dróg

rowerowych,

bezkolizyjnych do

ościennych

miejscowości

przeciążenie

pociągów w

godzinach szczytów,

poprawa komfortu

podróży, np. większa

ilość wagonów  

inwestycja w

mentalność 

ludzi

połączona z

edukacją   

brak roweru

metropolitalnego

drogi

rowerowe

do szkół

brak regularnego

transportu

zbiorowego przy

współpracy

samorządowej 

zły stan

chodników

przy ul.

Gdańskiej w

Kartuzach

mała ilość

parkingów dla

rowerów (poza

zatoczkami i

miejscami

ogólnodostępnymi)

kwestie

własności

gruntów

kampanie

zachęcające do

przemiesczania

się do pracy

rowerem

słabe

oznakowanie

ścieżek

pomiędzy

Pępowem a

Baninem

brak polityki

opłat

parkingowych

brak regulacji

prawnych ws.

telebusów 

regularność

akcji

promującej

brak

parkingów

brak wspólnego

biletu

metropolitalnego

- Kartuzy

brak

infrastruktury

przy nowych

inwestycjach 

26. brakuje

parkingów

dla TIR

11. pojazdy  kurierskie

stanowiące

zagrożenie na drodze,

szczególnie duże

prędkości w małych

miejscowościach

27. terminy

rozładunków

1.

nadmierne

natężenie

ruchu

Aktywizacja

mieszkańców!

rozwiązaniem

byłaby budowa

węzła

integracyjnego

Żukowo-Banino

brak ścieżki

ciągłej (brak

odpowiedniej

szerokości)

brak

połączeń

różnych

środków

transportu

2.

wykorzystanie

transportu

kolejowego

15 zamknięcie

centrum dla ruchu

samochodowego,

szczególnie cargo

7. zmiana

godzin pracy

transportu

komunalnego

22. usprawnienia

w aplikacjach

mobilnych dot.

m.in zakazów dla

TIR

nie potrzeba

osoby

zachecającej,

brakuje motywacji

(w postaci np.

konkursy, premii)

rozłożenie

godzin zajęć

lekcyjnych

dzieci - brak

próby

19

współpraca

grupująca

(konsolidacja

zamówień )

2.rozdrobnienie

transportu

towarowego

1. Obwodnica

rozwiąże

wiele

problemów

parking pod

policją (np.

podziemny)  

10 fizyczne

zablokowanie

możliwości

parkowania

13.

obwodnica

Kartuz

brak

parkingów

rowerowych

w Żukowie  

4.rowery

cargo

11. karanie

kierowców na

podstawie

prywatnych

kamer - zmiany

prawne

20.

zobowiązanie

do tworzenie i

odbudowy

infrastruktury

13.

obwodnica

Żukowa

11.

nieuchronność

kary

16. pojazdy

elektryczne

w dostawach

2. lokalna

sieć

terminali

cargo

17. drony do

przesyłek

25. drogi z

daleka od

domostw

edukacja

bezpieczeństwa dla

każdego (z strony

rowerzystów,kierowcy)

utrudniony

dojazd od

pkm

carsharing

tylko dla

turystów dla

mniejszych

miejscowości

brak

infrastruktury

do rozwoju

infrastruktura

wypoczynkowa

(ławeczki,

dostęp do toalet,

miejsca

wypoczynku)

2.drogi

powiatowe

niedostosowane

do ruchu

towarowego

dobry

transport

do szkół

ciekawy

pomysł

carsharingu -

bariera: cena i

dostępność

większa

dostępność

przystanków

kolejowych

niska

liczba

kursów

rozwiązaniem

byłoby

stworzenie

jednej ścieżki

łączącej

Czaple - dzieci

nie mają

możliwości

korzystania z

PTZ

9. brak

lewoskrętów na

wielu

skrzyżowaniach

jakość

parkingów

rowerowych,

rodzaje

stojaków   

12. ciężki

transport

przenosi się

na lokalne

drogi

Zidentyfikować

generatory ruchu i

tam wprowadzić

udogodnienia dla

rowerów (parkingi) 

nowe

lokalizacje

przystanków

kolejowych

Borowo/

Dzierżążno

brak

edukacji

w szkole

brak ciągłości

chodników

Żukowo-

Borkowo

kilka różnych urwanych

ścieżek rowerowych

niełączących się w

całość, niepowiązanie

ścieżek, co wpływa na

bezpieczeństwo

uczestników ruchu

nie wprowadzajmy

przemysłu i usług

uciążliwych na

tereny

przemysłowe!

nauczyciele -

grupa

docelowa

działań

promocyjnych

uaktualnienie

dokumentów

strategicznych do

potrzeb (Studium

sprzed 20 lat nie jest

aktualne a jego

zapisy nie są realne)

brak

atrakcyjnej

oferty PTZ w

relacji Kartuzy -

Sierakowice

odpowiedzialne

korzystanie z

infrastruktury

niezadowalająca

ilość miejsc na

parkingu w

Baninie, Borkowie

zintegrowanie

autobusów z

PKM w

Kartuzach

12. pośrednie

punkty

przeładunku

odpadów

brak

chodników i

ścieżek

rowerowych 

niespełnione

obietnice,

budowanie

zaufania

rozwiazania

alternatywne do

czasu

wybudowania

infrastruktury (np.

obnizenie

predkosci)

brak wystarczającej

liczby miejsc

parkingowych przy

przystankach

kolejowych

Kartuzy: aby lasy

otaczające miasto

stały się

rezerwatem,

zachowanie

bogactwa

naturalnego

Żukowo-

Kolbudy /

Przyjaźń-Stara

Piła krótkie

fragmenty

ścieżki

14. duży ruch

samochodów

komunalnych

wykluczenie

komunikacyjne/brak

alternatywy

brak

planu

strategii

wykluczenie

miast

przestrzeń dla

mieszkańców i

turystów (wiaty,

miejsca

odpoczynku itp.) na

terenie całego

powiatu

tworzenie przejść dla

pieszych w miejscach

widocznych,

bezpiecznych-

zagrożenie

bezpieczeństwa

pieszych, mnogość

wypadków z ich

udziałem

zwiększyć liczbę

dróg łączących

powiat z

Trójmiastem -

kompletny system

(np. Banino_

Trójmiasto)

wyposażenie ścieżek

rowerowych/pieszych

w kubły na odpadki

przestarzale

dane

transportowe

budowanie

społecznosci

punkty

ładowania -

samochody,

rowerow,

hulajnog

włączenie

mieszkańców

w proces

decyzyjny

poprawa

informacji

pasażerskiej

(online)

Borkowo -

węzeł

Glincz

promocja

aktywności

fizycznej-

szczególnie dla

młodych ludzi

połączenie

biletu na

transport z

parkingiem

problemy

techniczne;

bariera

techniczna

większe

wykorzystanie

systemu tristar

transport

na

żądanie -

telebusy

niższy koszt

podróży TI

niż TZ

(podróże 2-3

osoby)

unifkacja

systemów

technicznych

jednolite

(jeden model)

np.

parkometrów

połączenie

Gminy Żukowo

z węzłami

gmin

ościennych

połączenie

Chwaszczyno

(ul.

Sobiesława)

brak

taboru

Gołubie - niski

komfort podróży

w pociągu

(szczyty

komunikacyjne)

brak wspólnego planowania/brak

spójności/kontaktuprzedsięwzięć

między gminami sąsiadującymi

transport/

komunikacja

także

weekendowo

oraz wieczorami

brak

bezpośredniego

połączenia do

Gołubia  -

rozwiązanie PRT

(Personal Rapid

Transit)

brak strzeżonych

miejsc do

przechowywania

rowerów

upowszechnienie,

promocja

mobilnosci 

za mało dni

promocyjnych -

z dowodem rej

za darmo

transportem

zbiorowym

upowszechnienie

sharingu, punkty

wypozyczeń

brak

wystarczającej

liczby połączeń

międzygminnych

(np. Przyjaźń -

Kolbudy)

28.

szkolenia

dla

rolników

brak punktów

ładowania

rowerów

elektrycznych

kawiarnie,

przystań

kajakowa nad

Radunią (w

Żukowie)

Stara Piła -

brak ścieżek

rowerowych

dofinansowanie/dopłata

do rowerów elektrycznych

miejsca

pozbawione

transportu, np.

Czaple, brak

przystanków    

nierównowaga

popytu i podaży

środków

mobilności

poczucie sprawczości=

zaangazowanie mieszkańców

brak

dostępności

dla osób

starszych 

zwiekszanie

dostepnosci do

ośrodków

zdrowia (tylko

dla

samochodow)

brak

konstrultacji z

mieszkańcami -

potrzebne

brak

medialnego

wydarzenia - np.

wydarzenia

Facebook; 

Chwaszczyno -

brak oferty PTZ -

testowa linia

zawieszona

wskutek COVID

29. chodnik

dalej od

szosy

28. zatoczki

dla pojazdów

rolniczych

dostęp do imprez

plenerowych - z

miasta, od

Trójmiasta

(transport

zbiorowy!)

28. transport

rolniczy i jego

bezpieczeństwo

29. chodniki (

ciągi rowerowo -

piesze ) zbyt

blisko drogi

(Kartuzy -

Borkowo)

brak

połączenia

Kartuzy-

Łapalice

transport

na żądanie

(PRT)

brak kompleksowej

mapy, a także

informacji nt.

ścieżek

rowerowych w

obrębie powiatu

Przyjaźń: dostęp

do infrastruktury

(drogi rowerowe,

transport

zbiorowy)

zatarcie

granic

między

gminami

przerywana

infrastruktura

piesza i

rowerowa w

newralgicznych

miejscach 

brak ciągłości

ścieżek w

kierunku

Trójmiasta

wymiana dóbr

na poziomie

międzygminnym

zbyt mała

liczba w

pociągach 

30.

samochodów

znacznie więcej

od

mieszkańców

brak

oznakowania

ścieżek

rowerowych

minibusy do

głównych

linii

autobusów

brak miejsc

odpoczynku

(siedziska,wiaty)

dla osób

starszych

przejęcie handlu

przez obcy kapitał -

zahamowanie

negatywnego trendu

30.

bezkolizyjne

skrzyżowania (

drogi

aiduktowe)


