
zmniejszył się

komfort/możliwości

w zakresie 

transportu

autobusowego

aktywne i

zaangażowane

społeczeństwo

You
Found
Nemo

And you
zoom
like a
pro

transport

zbiorowy

czas,

brak

korków

elastycznosc

wiaty

rowerowe

przy

przystankach

Zwiększenie

przepustowości i

kursów kolei

koordynacja

rozkładu

jazdy autobus

- kolej

Więcej/inne

połączenia

szybkim

tramwajem

wodnym?

Szybka

kolej

plażowa

powiat pucki -

mobilność

Lepsza

współpraca z

sąsiadującymi

powiatami

niestabilna

oferta

połączeń

kolejowych

Powrót

prywatnych

przewoźników

autobusowych

(Busy)

Brak

parkingów

P+R

Niestabilność

linii

autobusowej

667

ruch

pieszy i

rowerowy

budowanie

przestrzeni przyjaznej,

doświetlonej i

estetycznej do

rekreacji - wiaty,

miejsca do rozpalenia

ogniska, 

rozwiązania

inżynieryjne w

projektowaniu

dróg

rowerowych

nieprawidłowa

nawierzchnia

ścieżek

rowerowych

(kostka)

mentalność

ludzi

niedziałające

windy przy

kładkach

niebezpieczne

przejścia przez

jezdnine

samochody/

parkowanie

promocja i

rozwój

systemu park

and ride  

park and

ride dla

gminy

PUCK

brak alternatywy

dla transportu

indywidualnego

MEVO

wróc

MEVO

więcej 

polityka opłat

parkingowych 

transport

towarówingerencja

w

przestrzeń

publiczną

zarządzanie

mobilnością

Odblaski dla

rowerzystów

(zwiększanie

świadomości,

edukacja)
Opłata za

wjazd

(przykład z

Litwy)

Dobrze, że

wprowadzono

transport

publiczny

(autobus)

Zarządzanie

opłatami

parkingowymi

(droższe/tańsze

w zależności od

miejsca)

Zróżnicowanie

godzin

rozpoczynania

lekcji w

szkołach

wizja

mądre

wykorzystanie

dostępnych

zasobów

środowiskowych

dotępność

do

edukacji 

Bezpiecznie

czerpiemy

korzyści z dostępu

do Metropolii

(edukacja, praca,

kultura etc.)

nie jest

bezpiecznie

turyści rozje

zdzają

lokalne

drogi 

wakacyjne

parkowanie 

Potrzebny jest

carsharing. Jest

wystarczająca

ilość (Kosakowo)

Łączenie środków

transportu

(multimodalność)

wiecej

oświetlenia

ulicznego 

świadome

społeczeństwo

o zasięgu

europejskim

gwarancja

transportu!

Niezależna infr.

transportu

zbiorowego!!!

Przepustowość

dróg w powiecie

Sezon: jakość

taboru,

pojemność,

wiek, standard

Nowe mijanki

na linii

kolejowej do

Helu

Drugi tor na

półwyspie -

nie!

Brak połączeń

autobusami

półwyspu z

Trójmiastem

Niewielka liczba

bezpośrednie

połączenia, np.

Wejherowa

podniesienie

walorów

turystycznych

poprzez budowę

infrastruktury

pieszo-rowerowej

brak toalet

publicznych na

przystankach

rowerowych,

przy plażach 

brak ciągłości

infrastruktury

chodnikowej i 

rowerowej

pomiędzy

gminami

konflikt pomiędzy

użytkownikami

ruchu pieszy-

rowerzysta -

kierowca-rolkarz

Niebezpieczne

przejście przez

drogę wojewódzką

nr 216- wyjazd z

Gnieżdżewa w

kierunku Pucka

brak tras

rowerowych

dedykowanych

rodzinom i

dzieciom

Brak

infrastruktury

przystankowej,

wiaty

Kampanie związane

z ruchem

rowerowym,

edukacja dot.

transportu i

mobilności od

najmłodszych lat

brak stref

tempo 30 - 

zamiast

rowerem jazda

autem  

częstotliwość

transportu

zbiorowego 

ograniczenie

ruchu

samochodów

(Płw.) zakazy

wjazdu/opłaty 

brak

alternatywy

REDA HEL

zły stan

techniczny

dróg 

za dużo

starych

aut 

ograniczenie

płynności

ruchu

OS

Rower jest

lepszy od

hulajnogi

Hulajnoga nie

jest

ekologicznym

rozwiązaniem

Zbyt wysokie

natężenie ruchu

samochodowego

(wakacje!)

Promowanie

dojazdu

rowerem przez

pracodawców

Potrzebne są

hulajnogi dla

turystów

jest czysto a

ludzie dbają

o swoją

okolicę

miasto

krótkich

odległości -

15 minut

atrakcyjny

w skali

kraju

(Europy?)

pozostawiamy

coś dla

kolejnych

pokoleń

ludzie są dla

siebie mili,

szanują się i

dostrzegają

swoje potzreby

obszar dla

pieszych i

rowerzystów

intensywny

ruch

turystyczny 

za dużo

samochodów 

Rozbudowa

sieci drogowej

wraz z pasami

dla autobusów

zanieczyszczenie

powietrza, hałas

i wibracje

zagrożenie

dla innych

uczestników

ruchu

utrudnione

dostawy

towarów

To nie jest

miejsce na

carsharing i

carpooling

(Połczyno)

brakuje

porozumienia

na poziomie

samorządów

Rower jest

sezonowy

(wiosna-

jesień)

Tramwaje

wodne

brak

wypożyczalni

rowerów

niewystarczająca

wymiana informacji

pomiędzy

samorządami, a

przewoźnikami

(biurokracja)

Dostosowanie

pojemności

taboru w

lokalnych

połączeniach do

sezonu

Brak połączeń

dowozowych

do transportu

kolejowego

zielono -

zadbana

zieleń 

Linia kolejowa do

Pierwoszyna/Mostów

Więcej

połączeń

autobusowych

Wiaty na

większej

liczbie

przystanków

świadomość

ekologiczna

przestarzały

tabor, niedost.

do osob

niepelnospr.

Tłok w

pojazdach

przepustowosc

linii kolejowej

częstotliwość

połączeń !

Drugi tor linii

kolejowej do

Wladysławowa

Miejski transport

również poza

miasta do

oblsugi gminy

wysoka

jakośc życia -

już teraz jest

bardzo

dobrze

dostępne

pełen dostęp

do osrodków

zdrowia/

szpitala

doskonale

funkcjonujący

transport

zbiorowy

mniejszy

wpływ

sezonowości

nie ma

porządku

szacunek dla

zasobów

naturalnych z

możliwością

korzystania z

nego

ludzie nie

dbają o

okolicę 

wydzielona

infrastruktura

rowerowa  

niska

świadomość

oferty

transportu

zbiorowego 

zwiększenie

ilości

przystanków

rowerowych,

wiat

brak chodnika na

ul. J. Wybickiego w

Pucku oraz przy ul.

Polnej w kierunku

Błądzikowa

Mevo ! :)

zwiększenie

zielonej

infrastruktury

na osiedlachzorganizowanie

służb

sprzątających

miejsca

publiczne

dostosowanie

infrastruktury do

osób ze

szczególnymi

potrzebami (na

etapie

projektowania)

konieczność

rozdzielenia

funkcji dróg,

budowanie

ODRĘBNYCH dróg

rowerowych oraz

chodników 

niepotrzebne

budowanie

dróg

rowerowych w

strefach 30

Potrzebna jest

infrastruktura dla

mikromobilności

(ścieżki

rowerowe)

Potrzebny

rower

metropolitalny

(opinia się

powtarza)

za mało

połączeń

PKS

płatne

parkowanie,

abonamenty,

czym dalej

tym drożej  

ruch

wodny

Pojemność

taboru, liczba

jednostek w

skladzie

Niedostosowana

oferta do rozwoju

zabudowy

mieszkalnej

wiaty autobusowe

niedostosowane

do liczby

pasażerów

Brak stabilności

połączeń. Linie

autobusowe

konkurują z linią

kolejową, a nie się

uzupełniają.

Nowocześniejszy

tabor autobusowy

Słaba

promocja

połączeń

przez

samorządy

Węzły

integracyjne

autobus-kolej

Tramwaj

wodny o

bardziej

lokalnym

charakterze

budowa

większej

liczby P+R i

B+R!!

Szybkie,

lokalne

połączenia

kolejowe koszty? czy linia

kolejowa miedzy

wladyslawowem, a

helem poza

sezonem letnim ma

sens?

Połączenia

autobusowe

do kolei

niewystarczające

oświetlenie ulic

dobrej jakości

wydzielona

infrastruktura

piesza 

synchronizacja

rozkładów jazdy

różnych

środków

transportu

Brak

spójności w

planowaniu

dróg

rowerowych

niedziałające

stacje naprawy

rowerów/

bieżący

monitoring 

Ważne:

zróżnicowanie

możliwości

wyboru środków

transportu

brak oznakowania

przejść, brak

oświetlenia przejść

dla pieszych,

niebezpieczne

przejścia
brak

utwardzonych

dróg w

gminach

edukacja,

zwiększenie

świadomości

użytkowników

dot.

bezpieczeństwa

na drodze

1. utrudniony

dojazd w

sezonie

turystycznym

(Puck, Hel)

10.

niewłaściwe

zachowania

kierowców

3. przemyśl

rozwiązanie: nocne i

wczesnoporanne

dostawy

9.

zniszczenie

infrastruktury

"Transport

ostatniej mili" -

rower

metropolitalny

12.

sezonowość

popytu

1. hałas -

tranzyt przez

środek miasta

ograniczenie

prędkości

Pierwoszyno (brak

ciągłości i

logicznego

rozpoczęcia i

zakończenia drogi

rowerowej)

5. transport

produktów

rolniczych

Auta

autonomiczne

Potrzebne są

kampanie typu

"dzień bez

samochodu"

Trudne warunki dla

rodziców w wózkami i

niepełnosprawnych w

transporcie

publicznym 

Promowanie

roweru jako

środka

mobilności

wśród dzieci

Niska świadomość

istnienia casheringu w

małych

miejscowościach.

Badania czy taka

usługa jest potrzebna.

Autobusy

na

żądanie

budowa

infrastruktury z

poszanowaniem

środowiska

dostępny

od strony

wodnej

brak spójności

sieci rowerowych

między powiatem

puckim i

wejherowski 

hałas

związany

z ruchem

brak wpływu na

oznakowanie/

zabezpieczenie

drogi

wojewódzkiej

przez gminę

zwiększenie

bezpieczeństwa

ruchu pieszych i

rowerów poprzez

stawianie liczników

prędkości dla

samochodów

wzajemne

powiązania/

symbioza

Rozczarowanie

działaniem roweru

metropolitalnego

(Mevo)

Niejasno

oznakowane trasy

zniechęcają do

korzystania (ciąg

pieszy? trasa

rowerowa?)

tabor nie jest

dostosowany

do potrzeb

7. brak miejsc

rozładunkowych

dobra

informacja

dostawy nocne i

wczesnoporanne

dbanie o

aktualizację

rozkladow

jadzy

nie chcemy

dezinformacji

zintegrowane

zarządzanie

transportem!

8.

nieprzewidziany

wzrost dostaw

towarów w

pandemii

sezonowe

problemy z

ruchem

samochodowym

dostoswoanie

infrastruktury

parkingowej

prywatnej do

zapewnienia 

dostępność

do miejsc

pracy

bezpieczeństwo

ekonomiczne

przyjazna

infrastruktura

chodnikowa,

budowanie

skrótów,

bezpieczne

przejścia

infrastruktur

a i kontrola

pojazdów

brak koordynacji

pomiędzy

poszczególnymi

samorządmi

uspokojenie ruchu,

zwiększenie

bezpieczeństwa

poprzez np.

budowanie progów

zwalniających

Hulajnogi są

zagrożeniem

dla

rowerzystów

dobra

jakość

powietrza

Edukacja

uczestników ruchu.

Poszanowanie

użytkowników

innych pojazdów

Oznakowanie

informujące o

właściwym

użytkowaniu 

drogi

11.

niedostosowana

infrastruktura

rozładunkowa

Sytuacja związana

z pandemią

determinuje

częstsze

korzystanie z

rowerów 

egzekwowanie

regulacji

wszyscy

gramy do

jednej

bramki!

najważniejsi

są

mieszkańcy

Hulajnogi, meleksy

sezonowo w małych

miejscowościach

tani transport

zbiorowy -

dostępny

finansowo transport

musi być

wygodny

bezpieczny

transport

rowerzyści na

D W mimo

dróg

rowerowych 

Rowery

dla

turystów

pewność

dotarcia na

miejsce w

założonym

czasie

niezależnie

od sezonu!

Edukacja na

wczesnym

etapie -

zachęcanie do

jazdy rowerem

różnicowany

standard

obsługi

niezależnie

od pory roku

Infrastruktura

ułatwająca

dotarcie do szkół i

przedszkoli (wiaty

rowerowe, stojaki)

mniej

betonu -

więcej

zieleni

wysokiej jakości tereny

rekreacyjne/wypoczynkwe

infrastruktura

piknikowa -

możlwośc

wchodzenia w

interakcje z innymi

mieszkańcami

Elastyczne

godziny pracy

rozładowują

korki

13.

niedostateczne

wykorzystanie

ładowności

pojazdów

przestrzeń do

budowania

relacji (np.

sąsiedzkich)

Festyn dla

rowerzystów

Stałe działania

zachęcające

rowerzystów

(kanapka dla

rowerzysty,

rywalizacja firm)

transport

wodny!!!

skomunikowanie

rowerowe p. puckiego

z trójmiastem,

skomunikowanie

głównych

miejscowości np. w

kierunku Redy

Brak zarządzania

flotą hulajnóg,

brak porządku,

brak przepisów

bałagan

przestrzenny i

urbanistyczny

14.

nieskoordynowane

regulacje

lepiej

dopasowane

do potrzeb

mpzp
gminy

"lądowe"

15.

nieskoordynowane

dostawy

Edukacja

dorosłych,

nie tylko

dzieci

dostęp do

wszystkich usług

transportowych

niezależnie od

miejsca

zamieszkania

Promocja transportu

zrównoważonego w

mniejszych

ośrodkach

(kampanie dotyczą

tylko dużych miast)

15. brak

odpowiednich

miejsc

rozładunkowych 

pod uwagę

brana jest

opinia

wszystkich

mieszkańców

zmiana środka

transportu - np

rower

uszanowanie

mieszkańców  

zmiana

sposobu

organizacji

dostaw

łatwo, prosto i

bezpiecznie

żyć

lepszy

wyjazd

rowerowy

z Pucka 

różne formy

ograniczenia

transportu

indywidualnego 

Większa skala

roweru

metropolitalnego

poczucie

sprawczości

mieszkańców

Rower i hulanogi

jako

uzupełnienie

pozostałych

środków

transportu

Brak

innowacyjnego

podejścia

(transport

wodny,

powietrzny)

wykorzystanie

pojazdów

niskoemisyjny

ch

Transport

wodny -

tramwaje,

taksówki

zaangażowane

społeczeństwo

dostosowanie

dróg do

priorytetyzacji

transportu

zbiorowego  

tożsamość

lokalna

transport

wodny

"Ambasadorzy"

promujący

komunikację

miejską (osoby z

samorządu)

EDUKACJA


