
Szansa na

odblokowanie

częsci terenów

Roliczne

zagospodarowanie

części gminy

opór

mieszkanców,

edukacja?

You
Found
Nemo

And you
zoom
like a
pro

transport

zbiorowy

brak połaczenia

bezposredniego

Miłoradz - Tczew

(węzel, rynek

pracy)

odpływ

pasażerów

w związku z

pandemią

mało

przyjazny

system

taryfowy

słaba

jakość

taboru

racjonalizacja -

dopasowanie

taboru do

potrzeb

pasażerów

PZUM - platforma

zintegrowanych

uslug mobilności

preferencja

samochodu w

codziennych

podróżach

powiat malborski

- mobilność

wiecej połaczeń

miedzygminnych

organiozwanych

przez gminy

ruch

pieszy i

rowerowy

Rozwiązania

inżynieryjne

(upokojenie

ruchu)

Brak

miejsc

obsługi

rowerów
niewystarczające

bezpieczeństwo

przejśc dla

pieszych

oświetlenie/

doświetlenie

brak

parkingów

rowerowych,

stojaków

niwystarczająca

spójność DDR

dzielnica

Piaski

samochody/

parkowanie

Sezonowy

problem z

parkingami w

Malborku

(Turyści)

Dojścia z

parkingów przez

atrakcyjne części

miasta (dojście do

zamku)

Lokalizacja:

Kałdowo

Spowolnienie

ruchu  spotyka

się z krytyką

transport

towarów

Parkowanie

dostawców na

zakazach lub

tarasują ulice

(porannki)

Tiry na tory

- na

dłuższe

odległości

Ładunki z/ do

portów

wyprowadzić na

kolej - ograniczenie

ruchu ciężarowego

DK22

podział

miasta

zarządzanie

mobilnością

brak spięcia

ścieżek

rowerowych, żeby

bezpiecznie

dojechać z punktu

A do B

zapewnienie

środków w

budżecie na

atrakcyjny cenowo

transport zbiorowy

kwestie finansowe -

dofinansowywanie

spółki

transport

zbiorowy

alternatywą dla

indywidualnegotransport

zbiorowy

atrakcyjny

cenowo

tydzień

zrównoważonego

transportu - udział

uczniów w

wydarzeniu w zamian

za ulgi tego dnia w

szkole ;)

niska kultura

kierowców

wobec

pieszych i

rowerzystów

organizacja

"rowerowych

piatków" - akcja

promujaca

podróże

rowerami

wizja

przestrzeń

do

odpoczynku

łąki

kwietne

Zieleń

Kultura

Parkowanie w

miejscach

niedozwolonych

(przy okazji

rozjeżdżając

zielień)

15 autobusów

obsługują 8

linii

komunikacji

miejskiej

wygodniej

jeździć

samochodem -

zakupy,

podwożenie

dzieci

Bezpieczeństwo

bezpieczeństo

na ulicy

rewitalizacja

obszarów

miasta

zapewnienie

mieszkancóm

szybkiego

przemieszania

się na zewnątrz

Malborka

Zbyt mała

liczba

ścieżek

rowerowych

Niebezpieczne

miejsce- dojście

do szkoły

cały

powiat

malborskiszczegółnie

gmina

Miłoradz

ul.

Kościuszki

bez aut

Łączenie

różnych

środków

transportu

Edukacja

dzieci

Strefy

wyłączonego

ruchu (bez

samochodów)

Polityka

parkowania

Malbork -

zmiana

loklaizacji

Pomysł na

zamknięcie

ul.

Kościuszki

Parkingi w

centrum

(szczególnie

turyści na

zamek)

Dozwolone

krótkie

darmowe

parkowanie /

płatny długi

postój

Pogłębienie

rzeki -

potrzebne do

uruchomienie

ruchu

Transport

tranzytowy

DK22 i

DK55

DK22 nie

jest

pobierana

opłata

Włączenie DK22

do opłat -

przeniesienie

ruchu na inne

drogi (np. na S7)

OS

mieszkańcy

maja własne

rowery i

hulajnogi

inne formy

mobilności poza

samochodem sa

dostępne w

Malborku

zbyt małe środki

finansowe, żeby

zapewnić

dostateczną

ilość połączeń

autobus

nie

dociera

wszędzie

małe miasto

można

przejsć

piechotą

Turystyka

szanowanie

infrastruktury,

otoczenia,

zieleni

Bulwar i Park

Malborski

oddany

mieszkaców

Równoważenie

potrzeb

mieszkaców

edukacja

społeczeństwa

Edukacja

pośród

urzedników

i radnych

Brak wiedzy i

świadomości

Transport

śródlądowy

zagrożenie

dla innych

uczestników

ruchu

Brak

przestrzegania

przepisów

przez

kierowców

(prędkość)

Brak

obwodnicy

istnieje

dobrze

działający

transport

kolejowy

Wykorzystanie

potencjału

wygoda

pasażerów 

nie ma car

sharingu ani

bike-sharingu -

nie ma potrzeby

- zbyt małe

miasto

System poboru opłat na

drogach krajowych

(transport ciężarowy),

aby odciążyć drogi z

ruchu ciężarowego i

przenieść transport na

S7 lub autostradę .

Port Malbork - nie

jest

wykorzystywany

niewystarczająca

sieć połączeń w

MOF - "białe

plamy" w

transporcie

zbiorowym

11 linii transportu

zbiorowego

łączacych gminy

z Malborkiem

Dostępność

dla

mieszkańców

poprawa

jakości

taboru

niska kultura

kierowców w

komunikacji

zbiorowej

nieekonomiczność

tworzenia kolejnych

linii

monitoring

poczucie

odpowiedzialności

za całą przestrzeń

zwiększenie

roli

mieszkanców

w planowaniu

przestrzeni

MIejsca

pracy

rewitalizacja

parku

praca/

odpoczynek

obawy

przed

zmianami

Edukacja

Parkingi w

oddaleniu (

dowóz

turystów)

Braki

infrastruktury

drogowej

Duże

Prywatne

parkingi w

centrum

Dowóz turystów -

nagłośnienie tej

informacji tak aby

każdy był

świadomy takiej

możliwości

Wyższe

opłaty za

parkowanie

w centrum

Większa liczba

wyniesionych

przejść dla

pieszych

rezygnacja z

ruchu

samochodowego

na niektórych

ulicach

brak

spójnej

sieci

rowerowej

wymiana

taboru na

ekologiczny -

autobusy

elektryczne

rozwój dróg

rowerowych w

MOF Malbork

Sztum oraz w

kierunku Mierzei

Wislanej

dominacja

przewoźników

prywatnych,

brak umów z

operatorami

publicznymi

słaba

synchronizacja

komunikacji -

pociąg -

autobus

autobusy

elektryczne -

rozwój

transportu

ekologicznego

Przyzwyczajenie

do pojazdu jak

najbliżej

brak

Malborka w

systemie

PZUM weryfikacja

zapotrzebowania

na kursy

autobusów -

dopasowanie

godzin

Aleja Rodła

(DK22) -

rozbudowa do

dwóch pasów

(większe

uciążliwości)

Kolej

powrót do

publicznego

operatora MZK w

obsludze gmin

ościennych

bezpłatny

transport

zbiorowy?

propozycja

transportu 

łączonego,

np. z

wodnym 

Modernizacja

DK22 -

zwiększenie

ruchu

drgowego

Problemy

Rozwiązania

połączenia ścieżka/

skrzyżowanie

niewystraczająca

liczba stojaków na

rowery

niewykorzystany

potencjał regionu

pociąg

szansą dla

turystów

Stacje

wypożyczeń

rowerów

ścieżka Malbork-

Sztum

(połączenie

powiatów)

obecny

standard

DDR jest

wystarczający

turystyka

rowerowa

prywatna

firma 

Malbork -

Mierzeja

wiślana

kolejna

perspektyw

a UE 

Wyniesone

przejścia

generują

hałas

rozruch/

hamowanie

samochodu

ddr do

Starego

Polastacje

napraw

większa

poczucie

sprawczości

przez

mieszkanców

Dobra

przestrzeń

do życia

dobry

dojazd do

Gdańska

spokój,

cisza,

zieleń

Dobry

dojazd do

większych

ośrodków
MZK

łączy

gminę

Droga  wodna

międzynarodowa

E70

Brak

turystycznych

szlaków

Brak edukacji/

informacji

mieszkanców w

zakresie

bezpieczeństwa

ruchu

DK22 -

przecina

miasto na

dwie części

większa

promocja

ruchu

rowerowego

Sail&

Bike

Nowe

technologie

w

eksploatacji

rowerów

dofinansowanie

szansą na

reaktywację

udział w

konsultacjach

zwracanie

uwagi

czystość

miasta

Kino-

podkreślane

Bardzo duży

ruch

pojazdów

ciężarowych

Ograniczona

przestrzeń

miejska

Uwolnienie

centrum

miasta od

ruchu

tranzytowego

Brak miejsc

np.

gastronomii

wieczorem

ul. Kościuszki 

z szansą na

lepsze

wykorzystanie

DK55 również

nie włączona

do systemu

poboru opłat

ul. Konopnicka i

Zakopiańską w

kierunku Gronaj

Dobra

współpraca

między

gminami

sieć komunikacji jest

tylko na głównych

drogach - brak

połączeń do

obrzeży, gdzie

mieszkają starsze

osoby i dzieci

spotkania w

urzędzie miasta

odnośnie biletu

metropolitalnego

przystanki i

częstotliwość

kursowania

komunikacji

zbiorowej jest

ok 

ul. Kościuszki -

sporadycznie

stojące pojazdy

dostawcze

brak akcji

promujących

transport

zbiorowy

poprawa

skomunikowania

mniejszych

miejscowości

Eliminacja

wykluczenia

komunikacyjnego

konieczna edukacja

w szkole w zakresie

transportu,

korzystania z

rowerów 

niewystarczająca

infrastruktura

rowerowa w

mieście i między

miejscowościami

Brak

dostępu

do

rozrywki

rajdy

rowerowe

Drogi kolejowe

204 i 210 w

przebudowie,

trwają

inwestycje


