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rowerzystów

adekwatna

polityka

parkingowa
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And you
zoom
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transport
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par
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Prywatny transpport

autobusowy

wyłącznie na

renetownych trasach

PELPLIN

Brak

odpowiedniego

finansowania i

uregulowania

rynku

autobusowego

Darmowy bilet

miesięczny/kwartalny

dla nowego

mieszkańca

Imprezy

okolicznościowe

Poprawa

oferty

kolejowej

Brak połączeń

Pelplina do

ościennych

miejscowości

po 19:30

Dowożenie

do

przystanków

kolejowych-

brak

Szczególnie

weekendy

Brak

wykorzystania

rowerów na

odpowiednim

poziomie

Smętowo

Graniczne,

Pelplin do

Tczewa

analogicznie

zwiększenie

komfortu

podróży

wewnątrz całej

metropolii

Nawyk-

transport

zbiorowy

Wytyczne dot.

oferty w

funduszu

autobusowym

Punkty

przesiadkowe

w okolicach

autostrady

Wykorzystanie

lokalizacji przy

węzłach 

Miasto

Tczew

do Gmin

Ościennych

powiat tczewski 

promowanie

rowerów w

szkołach

głównie

młodzi

ruch

pieszy i

rowerowy

brak utrzymania

tras rowerowych

we właściwym

stanie - Pelplin -

Starogard Gdański,

urwana trasa

rowerowa   

brak

spójności

ścieżek

rowerowych

wykorzystać stare

torowiska pod trasy

rowerowe i innych

użytkowników (np.

hulajnóg)   

budowanie

kultury

mobilności 

wzbudzanie

potrzeby

korzystania z

roweru  

brak

kompleksowego

planu mobilności

dla instytucji 

dedykowane

środki

finansowe na

ten cel  nie są

wystarczające 

zamykanie

centrów miast

dla ogółu,

dopuszczenie

dostaw i innych

konieczność

korzystania z

samochodu

stworzenie miejsc/

parkingów dla

samochodów na

obrzeżach

prowadzenie

kampanii wśród

dzieci/młodzieży

zachęcającej do

korzystania z

komunikacji

brak

równowagi

transport

towarów

Degradacja

infrastruktury

Brak

przestrzeni do

przeładunku/

parkowania

2.

Nieuporządkowane

dostawy do sklepów

Blokowanie

się pojazdów

pod

wiaduktami

Brak

sztywnych

ram

czasowych

zarządzanie

mobilnością

edukacja

zachęcająca

dzieci do

aktywności w

Pelplinie 

zespół

konsultacyjny

przy Urzędzie

M. Tczewa   

Tczew jest słabo

skomunikowany

w zakresie

transportu

zbiorowego  

Balichne -

transport został

zorganizowany

na prośbę ludzi 

wizja

edukacja

"mały" przemysł - sklepy/

przedsiębiorstwa lokalne

większa ilość

miejsc

parkingowych

na osiedlach

(Tczew)

odpowiedzialność

społeczeństwa

transport

korzystając z

samochodu-

wybieramy

wygodę

duża liczba

brak

koordynacji

transportu

publicznego

naklejki

zaangażowanie

sektora

prywatnego  

siatka połączeń jest

tworzona z

ekonomicznego

punktu widzenia,

limituje to

częstotliwość  

wypracowanie

nowych

rozwiązań

TROSKA O

WSZYTSKICH

UCZESTNIKÓW

RUCHU -

SZACUNEK

filozofia tworzenia

przepisów ruchu

drogowego - na

silniejszym jest

większa

odpowiedzialność

wizja płatnego

parkowania -

ułatwiająca

dostępność

miejsc

Zachęcenie

poprzez

bony itd

Brak

połączeń po

21 z Tczewa

do Trójmiasta

zniechęca

młodzież

Pleplin do

Starogardu

Miasto nie

wspiera

inicjatywy

poprawy

oferty

Obskuga

weekendowa-

Brak

Negocjacje-

fiasko

chodniki

zastawione

samochodami

utrudniają przejazd

wózkiem

dziecięcym  

projektowanie

uniwersalne dla

wszystkich

użytkowników

ruchu  

chodniki z

rynienkami nie

dla wszystkich

użytkowników

ruchu

niewystarczająca

nawierzchnia

chodnikowa 

brak

wystarczającej

liczby chodników i

infrastruktury 

pieszej i

rowerowej

niewidzialna

infrastruktura rowerowa:

ulice uspokojonego

ruchu  oraz ulice i place

wolne od jeżdżących i

parkujących

samochodów.

likwidację prawa do

parkowania na chodnikach

wzdłuż tras szybkiego/

intensywnego ruchu

pojazdów?

atrakcyjne ceny/

bezpłatne

przejazdy

transportem

publicznym

może trzeba

wprowadzić

opłaty za

parkowanie przy

urzędach?

zakup taboru

ekologicznego

jako wygody

publicznej

mniejsze

autobusy - 

a częściej

przyzwyczajenie w

korzystaniu z

samochodu

niewykorzystana

ilość miejsc

parkingowych

brak

skutecznej

alternatywy

dla

samochodu
rodziny

wielosamochodwe

brak

mierników

4. Ulica

Jagielońska

Tczew

OS

połączenie transportu

publicznego z

rowerowym (miejsce dla

rowerów w busach) -

innowacyjne formy

integrowania roweru z

autobusem 

konkursy

dla dzieci

w 

szkołach 

transport

szkolny jest

otwarty dla

dorosłych  

edukacja

rodziców ws.

dowozu

dzieci do

szkoły  

brak połączeń

mniejszych

miejscowości,

peryferii z Tczewem

(Rokitki) - nie ma

połączenia

rowerowego   

JEST

BEZPIECZNIE!

sprawiedliwy

dostęp do

wszystkich

środków

transportu

zrównoważone

planowanie

przestrzenne i

ochrona

środowiska

dostosowanie

przepisów do

potrzeb - np.

hulajnogi poza

miastem

wykorzystanie

infrastruktury

kolejowej do

transportu

przyszłości

świadome

społeczeństwo

nieefetywne

wykorzystanie

miejsc

parkingowych

posiadanie

samochodu nie

stwarza

podstawy do

parkowanie

Konkursy

itd.

8. Bariera-

przejazd

kolejowo-

drogowy/

stagnacja

3.

Paczkomaty

rower Mevo jest

ważny na

ostaniej mili - np.

w połączeniu z

koleją 

mogę wyjść z

domu bez

planowania

całej

podróży 

brak ścieżek

rowerowych  między

Pelplinem i

Rejkowami - nie są

rozwiązane własności

dróg (Droga

Wojewódzka)

akcje promocyjne

jazdę na rowerze -

Miło w mieście,

akcje miejskie we

współpracy z

pracodawcami   

Niebezpieczna

ulica,

nieuporządkowana

Nie każde

miejsce jest

wygodne do

obsługi

Estetyka

rozwiązania

Sprzeczne

funkcje na

pobliskim

terenie

10. Brak

kontoli

jakości

powietrza

brak

roweru

Mevo 

Darmowy

miesięczny np.

za

przeprowadzkę

Brak

integracji

kolej-

autobus

Brak

współpracy

biznesu z

Miastem

Tczew

Brak taktu

połączeń

kolejowych do

Trójmiasta

Poprzeczne

połączenia

dowozowe

do autostrady

dostęp

Kształtowanie

nawyku

rowerowego

Poprawa

oferty

autobusowej

Bardzo

słaba

oferta 

kształtuje

negatywne

nawyki

Brak

poprzecznych

połączeń - do

kolei

Strefa

Ekonomiczna

(od Flextronix)

Jeden bilet na

kolej i

komunikację

miejską

Istotne dla

młodzieży i

pracujących

Punkty

przesiadkowe z

aut prywatnych

Linia 131-

dobra

infrastrukura

Przepełnione

busy

Tczew

Trójmiasto

po 21

Picture not available

poczucie

odpowiedzialności

za wspólne dobro

alternatywa

dla

samochodu

przyjazna/

spokojna

okolica

samochód

nie ani

jedyną ani

pierwszą

opcją

wizja miasta

15-

minutowego

transport

zielony/

ekologiczny/

zrównoważony

place zabaw/

infrastruktura

most

Lisewski -

most

rowerowy

udoskonalanie

infrastruktury

transportowej

tereny

zielone

zbyt mała ilość

miejsc

parkingowych

parkingi

strategiczne

(PELPLIN)

może trzeba nie

rozpraszać miejsca

lokalizacji urzędów ale

trzeba zapewnić

dostęp do nich inaczej

niż samochodem?

zbyt duża ilość/

nadmiar

pojazdów

edukacja

młodych

pokoleń

płatna

polityka

parkingowa

informacja o

możliwych

łańcuchach

podróży przez

pracodawców wyznaczanie stref

ekonomicznych z p.

widzenia firmy   - brak

infrastruktury

dojazdowej, ścieżek

rowerowych (np. w

przypadku firmy

Thales)      

brak

współpracy

między

Miastem i

Biznesem 

globalne

planowanie a nie

odcinkowe

patrzenie -

uspójnienie -

myślenie

strategiczne  

zmiana

świadomości

ws.

korzystania z

auta   

większa ilość

połączeń

ułatwiająca

dostępność dla

mieszkańców

dowóz dzieci

przez

rodziców do

szkoły

autem  

autobusy

stoją w

korkach, nie

ma

buspasów  

Większe

inwestycje

w transport

zbiorowy

Dziury

komunikacyjne

Poprzez

różnych

przewoźników

Wykorzystanie

autostrady A1

(autobusy)

7.

Niedostosowanie

infrastruktury

drogowej do

skrajni pojazdów

ciężarowych

Niska

jakość-

prywatne

busy

1. Brak

wykorzystania

Wisły

P
R

O
B

L
E
M

Y

Brak

rozwiązania

systemowego

Ograniczona liczba

sklepów

wielkopowierzchniowych

Niedostosowanie

do ruchu ciężkiego

Z Malinowa w

stronę

Flextronics,

przejazd

kolejowy

W pewien

sposób

paczkomat

zmienia

organizację

ruchu

Docelowo

zamiana

przejazdów na

skrzyżowania

dwupoziomowe

Brak ustaleń

dot. obsługi z

zarządcą

drogi

brak

danych

R
O

Z
W

IĄ
Z
A
N
IA

Tczew-

przy SSE

Pelplin

5.

Zwiększenie

roli kolei w

tr. towarów

1. Większe

wykorzystanie

Wisły

2. Tczewscy

Kurierzy

Rowerowi

6. Pociągi drogowe

wzdłuż autostrad,

obsługa ruchu między

centrami

dystrybucyjnymi

9. Wyprowadzenie

ruchu towarów z

miasta Pelplin,

jeszcze (poza

obwodnicą)

3. Co najmniej 80%

dostaw do sklepów

móżna realizować

rowerami cargo ze

wspomaganiem

elektrycznym

Wydzielony

teren

bardziej

ekologiczne

rozwiązanie

Być może

autonomicz

ne

Zwiększenie

udziału

rowerów

Zajączkowo

Tczewskie-

Centrum

Logistyczne

Rozszerzanie

usług i

obszaru

brak współpracy

między firmami w

tworzeniu połączeń -

nie ma woli

współpracy, mimo że

punkty nie pokrywają

się      

ciclovia  -

jedna z form

aktywności

mieszkańców

w Tczewie

brak akcji

promujących

jazdę

transportem

zbiorowym  

transport szkolny w

Pelplinie - jest

dobrze

zorganizowany, jest

częsty i można

dostać się do

Pelplina  

Fundusz Rozwoju

Przewozów

Autobusowych w

gminie Pelpin - linie

obsługiwane są 

deficytowe  

nie ma

centralnego

zarządzania

siatkami

połączeń  

program dla

nauczycieli

geografii 

brak alternatywy

dla transportu

zbiorowego (np. w

formie mobilności

rowerowej) 

Pelplin-

Gorzędzieje

(brak połączeń

bezpośrednich)

Brak

jednolitej

taryfy
Brak

skoordynowania

oferty

autobusowej

brak tras

rowerowych

biegnących

wzdłuż drogi

samochodowej  

w projektowaniu

uwzględniać

potrzeby

wszystkich

użytkowników

(pozostających w

mniejszości) 

brak

zapewnienia

odpoweidniej

podaży miejsc

wizja miasta

związana z

mniejszą

ilością aut

Możeszczyn

Słaba oferta w

Tczewie-

autobus miejski

- niska

czętotliwość

Likwidacja SKM

(rower za darmo,

dostępnośc do

innych

przystanków SKM)

 promowaćnie

korzystanie z hulajnóg

lub rowerów składanych

wożonych w

bagażnikach

samochodów

parkujących daleko od

centrum?

diagnoza

planów podróży

(z p. w..

pracodawców) 

przeładunki

kolej

niska częstotliwość

kursowania

autobusów, zwł. na

peryferiach, łatwiej

między głównymi

częściami     

projekt Mevo był

perspektywiczny  

przydałby

się rower

Mevo w

Pelplinie 

prowadzone

są

konsultacje

rowerowe 

Tczew wzorem

mobilnościowym

w skali Polski (i nie

tylko)

atrakcyjna

destynacja

dla pieszych i

rowerzystów

miejscowośc

Stanisław (od

Autostrady do

Tczewa)

przepust wzdłuż

Wisły (R9 od

bulwarów

Nadwiślańskich do

stacji kolejowej)

ośrodek turystyki

rowerowej i

zrównoważonej

mobilności

pokazywać dobre

rozwiązania w

miejscowościach, w

których jest mniej

akcji promocyjnych 

    

kampania zachęcania

dowożenia rowerem

do szkół (klasy 0-3 i

przedszkola)

począwszy od marca 

połączyć

trasą

rowerową

Malbork-

Tczew

samochody/

parkowanie


