
nie

ekologiczne

zachowania

społeczne  

You
Found
Nemo

And you
zoom
like a
pro

Brak midi/

minibusów

(Lębork)

Ograniczenia

formalne

kompetencji

zarządców

infrastruktury

Rozproszenie

przewoźników /

brak jednego

organizatora

przewozów

Słaba

oferta do

Kartuz i

Bytowa

Zatłoczenie

pociągu

Korzystanie z

funduszy

dofinansowań

europejskich do

zakupy

autobusów

Zwiększenie

bezpieczeństwa na

przystankach

(monitoring),

estetyka

ujednolicenie infr.

przyst.

Ograniczona oferta

"powrotna" do gmin

z miast (ograniczona

mozliwosc

uczestniczenia w

usługach

kulturalnych)

powiat lęborski -

mobilność

Modernizacja

linii kolejowej

Brak

wspólnego

biletu

ruch

pieszy i

rowerowy

rower z punktu

A do B

pokonuje trasę

wolniej niż auto

dbanie o jakość

infrastruktury

(nie korzystać z kostki

brukowej)
skomplikowane

trasy rowerowe

(nie proste)
wysokie

krawężniki

"urwane"

ścieżki

rowerowe

niebezpieczeństwo

pod wiaduktem, przy

urzędzie skarbowym

w Lęborku - kolizja

rower-pieszy

brak ciągłości

infrastruktury
transfer wiedzy

pomiędzy

gminami /

powiatami

samochody/

parkowanie

Stworzenie dróg

alternatywnych 

Ruch kumuluje

się wokół

dwóch

przejazdów

kolejowych

Płatne

parkowanie

droższe z

godziny na

godzinę

transport

towarów19. brak

motywacji do

innowacyjności

w małych

sklepach

zarządzanie

mobilnością

Współpraca

samorządu

Wprowadzenie

transportu

kombinowanego

(rower +autobus)

wizja

ścieżka

rekreacyjna w

Lęborku,    

miejsce, w

którym chce się

żyć i pozostać

(nie ubywa nam

mieszkańców)

brak miejsc/

postojów dla

autokarów

turystycznych

(brak

oznakowania)  

zagospodarowanie

ścian budynków (np.

poprzez kolorowe

murale)  

Brak

spójnego

zarządzania

polityką

prędkości

brak wysokiej

rotacji

szczególnie w

centrum

W Lęborku

brak polityki

parkingowej

Deptak

wykorzystywany

przez

rowerzystów

mimo zakazu

Brak

infrastruktury

do korzystania

z rowerów

dobra

praktyka:

Filharmonia w

Wejherowie

Brak

całorocznego

pociągu do Łeby

Długa

podróż

pociągiem

Niska

czestotliwosc

połączeń do

Trójmiasta

Niska

częstotliwość

połączeń wew.

powiatu

brak aplikacji

umożliwiającej

podgląd 

ścieżek

rowerowych

brak wiat

rowerowych

zwrócenie uwagi

na

bezpieczeństwo

zapewnienie dostępu

(np. transportem

publicznym) do dróg

rowerowych

mieszkańcom

najbardziej odległych

miejscowości

Wiaty przy

przystankach

autobusowych

w terenie

rower

miejski

Łeba,

Lębork

Infrastruktura

rowerowa

dostosowana do

mikromobilności

Brak stref

płatnego

parkowania

Brak informacji o

alternatywnych

trasach dojazdu

Bezpłatna

komunikacja

miejska w

mieście

Lębork

Połączenie

zakładów

produkcyjnych z

miastem

(komunikacja

miejska)

konflikty

między

pieszymi a

rowerzystami

w centrum

miasta jest

problem ze

znalezieniem

wolnego

miejsca 

10. rozbudowa

linii kolejowej -

tor z Chylonii na

Koszalin

22. linia

kolejowa

Lębork -

Łeba

OS

Zwiększanie

świadomości

w zakresie

korzystania z

ehulajnóg

Przed pandemią były

prowadzone zajęcia

dla szkół w zakresie

promocji komunikacji

miejskiej w zakładzie

komunikacji miejskiej

Większa sieć

autobusów

szkolnych

obsługujących

kilka szkół

(zwiększenie

częstotliwości)

Informacja o

ofertach

carsheringu

aplikacja

metropolitalna

(kody QR) -

informacje

dostępne w

kilku językach

przywrócenie

linii szynowej

Kartuzy

zagospodarowanie

nadmorskiego pasa

w ŁEBIE 

kody graficzne dla

(quer) (podstawowe

języki) 

obcokrajowców 

aplikacja

metropolitalna do

poruszania się w

terenie  

wyedukowane i

świadome

społeczeństwo -

kwestia dbania

o otoczenie

zadbana i

atrakcyjna

zieleń -

kwiaty

2. kurierzy

parkujący w

niedozwolonych

miejscach

14. ruch

ograniczony

czasowo - zakaz

wjazdu TIRów w

godzinach

szczytu

Kooperacja

między

sektorem

prywatnym i

sektorem

publicznym

dostęp do kultury

wysokiej na miejscu

dla młodzieży, plan na

scenę teatralną,

zaproszenie dla

artystów, edukacja i

transport artystów w

stronę Lęborka     

Konkursy,

promocja ruchu

pieszego i

komunikacji

miejskiej (dzień

bez samochodu)

17. kampania

edukacyjna - zachęta

by zamawiać paczki

np. do miejsca pracy

(skąd więcej osób,

pracowników może

odebrać paczki)

1. nietypowa

lokalizacja firm

handlowych

powodująca

zatkanie

droga pod górę

z nowej wsi

lęborskiej - brak

przejścia dla

pieszych

Brak pojazdów zero/

niskoemisyjnych

Brak/słaby

system P&R

Zakup nowych

ekologicznych

pojazdów

Pokrywanie się linii

autobusowych /

słaba współpraca

organizacyjna

miedzy

samorządami

większa

dbałość o

tereny zielone,

więcej parków

w Lęborku

Regionalny

transport na

żądanie

Polityka

parkingowa

skoordynowana z

rozwojem

transportu

zbiorowego

Aplikowanie o

dofinansowanie

do przewozów

Zarząd

transportu

regionalnego

przywrócenie

starych linii

kolejowych, np. w

Bytowie / zmienić

na ciągi piesze  i

rowerowe  

wysokiej

jakości

przestrzeń

publiczna

jezioro Lubowidz -

zagospodarować

nabrzeże i boczne

aleje (np.

dostawienie

ławek) 

upiększenie

przestrzeni

toalety

publiczne -

również

umowy z

restauracjami

edukacja +

historia

edukacja

w sprawie

śmieci

Brak

promocji

ruchu

rowerowego

koszt

utrzymania i

eksploatacji

infrastruktury -

czy przetrwa

5 czy 15 lat

brak podziału

trasa

rowerowa /

trasa piesza

prawidłowe

oznakowanie -

ZDW

Tablice

informujące o

natężeniu ruchu

drogowego w

czasie

rzeczywistym

Gęsta sieć

stacji

rowerowych

Brak

restrykcyjnej

polityki

parkingowej

7. centralny

magazyn

rozdzielczy dla

większych firm

Duży

wskaźnik

motoryzacji

Powiat

wykluczony

transportowo

modernizacja

linii Lębork -

Łeba  

W szczytowych

godzinach zatory

w obrębie szkół

(zmniejszenie

bezpieczeństwa)

Brak

regulacji

ruchu

hulajnóg

droga

rowerowa jako

pas drogowy,

nie część

chodnika

dostęp do

kultury wysokiej

- przestrzeń

(scena teatralna)

dobrze

skomunikowany

transportowo

cały obszar

dostępność

dla

wszystkich
zieleń/kwiaty 

w gminie i

powiecie

ronda 

niedobór

stacji

naprawy

rowerów

brak spójności

w

połączeniach

sieci

rowerowych

Notatki

Brak możliwości

bezpiecznego

poruszania się

rowerem po

Lęborku

Kolizje

hulajnóg z

pieszymi

Brak

infrastruktury

rowerowej

umożliwiającej

ruch w obszarze

gminy

Otwarcie się

urzędów na

rodziców,

dzieci i ich

potrzeby

Zachęcanie

dzieci do

korzystania z

rowerów

(konkurs)

Potrzeba zbadania

zapotrzebowania

na rowery miejskie

i hulajnogi

Rozszerzenie

strefy

wypożyczania

rowerów na całą

Metropolię

transport

zbiorowy

W Łebie brak

parkingów

strategicznych z

obsługą

transportu

zbiorowego

Parking piętrowy

blisko centrum/

obrzeża miasta 

Poszczególne

części miasta nie

są ze sobą dobrze

połączone

drogami

rowerowymi

Do pół

godziny

parking

płatny

Gromadzenie się

obiektów

handlowych w

jednym miejscu

generuje ruch

Brak

bezpośredniej

komunikacji

spoza gminy

Droga

ekspresowa

omijająca

Lębork

Zróżnicowana

oferta transportu

zbiorowego w

okresie

turystycznym i

poza sezonem

coraz więcej

zatorów

drogowych

Ograniczona

oferta TZ poza

okresem nauki

szkolnej

opis ścieżek

dostępny na

stronie

internetowej

starostwa

brak

oznakowania

połączenie

obszaru Łeby z

trasą rowerową

przy Bałtyku

społeczny

konflikt

pieszy -

rower

sprowadzenie

wszystkich

progów do

poziomu "0"

Budowanie

się nowych

marketów

generuje

większy ruch

Problem z

dotarciem z

pracy do

domu (szpital)

Ruch

tranzytowy

w mieście

znaki nie są

respektowane

przez

kierowców

"fikcyjne strefy

zamieszkania"

brak rozwiązań

inżynieryjnych

wymuszających

zmniejszenie

prędkościbrak

świadomości

dotyczącej

prawa

(prędkość,

parkowanie)

brak miejsc

(stojaków) do

parkowania

brak akcji

społecznych (w

pracy, szkole)

mobilizujących do

wybrania innych niż

samochód form

transportu 

kampania

edukacyjna oraz

infrastruktura przy

obiektach

użyteczności

publicznej 

okolice ul. Armii

Krajowej w

Lęborku -

wąskie chodniki

okolice tunelu w centrum

- brak możliwości/

płynności ruchu

brak koordynacji

sygnalizacji świetlnej

(jedno robi się czerwone,

jedno zielone)

(ul. Sportowa, ul.

Olimpijczyków)

okolice pętli

autobusowej i

stadionu - brak

oznakowania
droga /

infrastruktura

zachęcająca do

rozwijania

niebezpiecznych

prędkości

Zatłoczenie

centrum

miasta w

godzinach

porannych

Pojazdy

skręcające w

lewo

spowalniają

znacząco ruch

wyniesione i

doświetlone

przejścia dla

pieszych jako

standard

słaba promocja

poruszania się

rowerem dla

młodzieży

możliwość ruchu

rowerowego przy

jezdni

jednokierunkowej

3. uciążliwe

dostawy

sklepu żabka

Ruch rowerowy

głównie w celach

turystycznych a

nie użytkowych

Brak miejsc do

bezpiecznego

pozostawienia

rowerów

(zadaszone

wiaty)

Stworzenie

wiat,

stojaków dla

rowerów w

gminie

Wprowadzenie

wypożyczalni

rowerów i ich

stacji (miasto

pilotażowe

Łeba)

4. towar

blokujący

ruch

Zatrudnienie

dodatkowych

osób w

samorządzie

zajmujących się

mobilnością 

Regularna/

systemowa

kampania

promująca jazdę

rowerem 

5. biedronka

w centrum -

ograniczenie

do 12 ton

6. paczkomaty

generujące

nagły ruch

pieszy i

samochodowy

8. przeniesienie

dużego

transportu do

mniejszych

pojazdów

9. duże

samochody

stanowią

problem dla

mieszkańców

11. rozbudowa

torów w

kierunku

Słupska

12.

rozbudowa

bocznic

kolejowych

13. integracja

bocznicy z nowymi

inwestycjami

(zielony transport

towarowy)

15. w mniejszych

miejscowościach

niska świadomość

bezpieczeństwa

16. dzieci i

młodzież

kierujące

traktorami

Zamknięcie

możliwości dojazdu

samochodem w

okolice szkół przy

zapewnieniu miejsc

parkingowych i

bezpiecznej drogi

dziecka do szkoły

Promowanie

zamknięcia

okolic szkół

na ruch

rowerowy

Skrócenie o 15 min

czasu pracy dla

rodziców

odbierających

dzieci ze szkół bez

konsekwencji

18. brak

punktów

odbioru

paczek poza

Lęborkiem

Otwarcie boisk i

placów dla dzieci

które czekają na

odbiór przez

rodziców

kody graficzne dla

(quer) (podstawowe

języki) 

obcokrajowców 

aplikacja

metropolitalna do

poruszania się w

terenie  

kody graficzne dla

(quer) (podstawowe

języki) 

obcokrajowców 

aplikacja

metropolitalna do

poruszania się w

terenie  

kody graficzne dla

(quer) (podstawowe

języki) 

obcokrajowców 

aplikacja

metropolitalna do

poruszania się w

terenie  

20. duże

zatłoczenie

dróg

kołowych

21. większy

udział kolei w

transporcie

towarów

wykorzystanie

nieużywanych linii

kolejowych w

innych celach - np.

trasy rowerowe 


