
wiaty,

altanki,

ławki itp.

zwiększenie

świadomości

wśród

mieszkańców

You
Found
Nemo

And you
zoom
like a
pro

transport

zbiorowy

Zróżnicowany

poziom obsługi

(gminy wiejskie

/ miejskie )

Linia nr 12

(MZK

Wejherowo ) -

wydłużenie do

Luzina

SKM - dokończenie

procesu

usamorządowienia

Obsługa

specjalnej strefy

ekonomicznej -

wydłużenie linii

kolejowej

(żarnowiec)

Zabezpieczanie

potrzeb transportu

zbiorowego w

planach

zagospodarowania

przestrzennego

Zintegrowany

rozkład jazdy

transportu

zbiorowego

Spójna

Koncepcja

systemu

transportu

rowerowego

Synchronizacja

rozkładów jazdy

(Rumia) SKM

Zwiększenie

pojemności

składów SKM

Bożepole  -

dobra

dostępność

transportu

kolejowego

Gmina Linia -

wysoki poziom

wykluczenia

transportowego

Wzrost częstotliwości

kursów SKM kierunek

Trójmiasto w

godzinach porannego

szczytu

Zwiększenie

pojemności

składów SKM

Linia

zagórze

linia 86

Rumia

Reda - ulica

Kosynierów

(brak obsługi

transportem

zbiorowym)

powiat

wejherowski

Przywrócenie

oznaczeń SKM

Luzino -

Wejherowo

wzrost

częstotliwości

Ujednolicona

taryfa

biletowa

Rumia -

dostępność

transportu

kolejowego od

strony Gdynia

pogórze

Bojano -

niesatysfakcjonująca

oferta transportu

publicznego (czas

podróży, więcej

kursów do chylonii)

ruch

pieszy i

rowerowy

Promowanie

zeroemisyjnego

transportu

Mała ilość

infrastruktury

parkingowej dla

rowerów -

bezpiecznej,

zabezpieczającej

przed kradzieżą
RUMIA

Bikesharing,

MEVO cieszyło

się dużą

popularnością

Spójność

ścieżek

rowerowych

Rumia -

Gdynia

Brak

'parkingów' dla

rowerów przy

stacjach SKM.

RUMIA - Mobilizująca

infrastruktura.

Sugerowana większa

ilość siłowni

zewnętrznych -

atrakcje dla

dorosłych. 

Brak rozwiązań

inzynieryjnych,

wzmożony ruch oraz

wysoka prędkość.

(Sugerowane

wprowadzenie przejść

dwuetapowych.)

RUMIA -

Stacje

napraw dla

rowerów

RUMIA

Infrastruktura -

ławki

powiat

wejherowski

Traktowanie

ścieżek

rowerowych jako

infrastruktura

krytyczna 

Niski poziom

dostosowania

zjazdów na stacje

parkowania dla

rowerów (wysokie

krawężniki, przejazd

przez przejścia dla

pieszych

Sprawność usługi,

przystępność cenowa,

dostępność dla

wszystkich (na

dłuższych dystansach,

w miastach i gminach)

samochody/

parkowanie

Efektywne

wykorzystanie

przestrzeni na

parkingi

park&ride

Intensywne

wyposażenie

MEVO w

gminach

wiejskich

Parkingi o

intensywnym

wykorzystaniu,

powiązane z

systemem

transportu

zbiorowego

15

minutowe

miasto

Możliwość

łączenia różnych

środków

transportu-

osobstego i

zbiorowego

Lepsza

informacja o

dojeździe do

parkingu

park&ride

"Kwiatowa"

Wprowadzanie

szkolnych

autobusów,

ograniczenie

potrzeb

parkowania przy

szkole

transport

towarów

6.

bezpieczeństwo

wyprowadzenie

ruchu

tranzytowego z

miast

4. planowanie

przestrzenne

sprzyjące

nadmie

zarządzanie

mobilnością

grupowanie

sąsiedzkie

dojazdów  -

promocja

przez gminy

linie nocne,

upowszechnienie

ograniczenia w

dojeździe

samochodów do

szkół aby

zwiększyć

bezpieczeństwo

1,5 metra od

roweru , akcja

promocyjna

akcja promująca

świadomość

prozdrowotną, też

przy korzystaniu z

transportu

kiss and

ride

parking

wizja

duzo więcej

zieleni i miejsc

rekreacji -

dostępnych dla

wszytskichwięcej miejsc do

organizowania

wydarzeń

społecznych

(brakuje ich przede

wszystkim w małych

gminach)

sluchamy

mieszkańców i

wychodzimy

do

mieszkańców

BEZPIECZNIE!!!

wysokiej jakości

przestrzenie

publiczne (place

zabaw, parki,

skwery)

przestrzeń

do relaksu i

rekreacji

(Łęczyce)

Transport

autobusowy jest

zbyt wolny by być

atrakcyjny w

stosunku do

osobistego

Dowożenie

dzieci do szkół

generuje duży

ruch pojazdów

"Białe plamy" w

zakresie

dostępu do

komunikacji

zbiorowej

Polityka pro-

parkingowa

miast

2.  zbyt

późne/zbyt

wcześne

godziny

dostaw

tereny

wiejskie gdzie

brakuje

infrastruktury

upowszechnianie

mobilność na

terenach wiejskich,

publiczne przejazdy

rowerowe (akcje )

Stacje park

and ride,

brakuje, też

dla roweru

Godzina

wychowawcza

w szkole na

kampanię

promującą

mobilność

dobrze

zorganizowany

transport do

obiektów

edukacyjnych

oświetlenie -

poprawiające

bezpieczeństwo

brak

synchronizacji

w transporcie

zbiorowym

projektowanie

uniwersalne

(infrastruktura

dostosowana do

potrzeb wszystkich

użytkowników)

Rumia

Auchan -

przystanek

SKM

Silne

przywiązanie

do samochodu

osobowego

Wysoko

dostępność

Wejherowa

transportem

kolejowym

LK202 -

dobudowa

drugiego toru

do Słupska

brak

wystarczajacej

liczby

chodników

niewystarczające

skupienie na

problemach gmin i

małych

miejscowości

ograniczenie

finansowe

Bojany - wypadki na

przejściach dla pieszych

spowodowane wysoką

prędkością pojazdów na

drodze 218 (proste odcinki

między kościołem a

"Dino" oraz w kierunku

Koleczkowa)

Niewystarczająca

'edukacja

drogowa'

rowerzystów oraz

ogólnie dla

wszystkich

Miejscowe Plany

Zagospodarowania

Przestrzennego -

planowanie na

przyszłość. Spójny

system transportu

rowerowego i

zabezpieczenie miejsca

dla inwestycji.

Sugerowane

rozdzielenie ścieżek

rowerowych, ścieżek

dla rolek i traktów

pieszych. Bardziej

przemyślana

infrastruktura 

Powiat wejherowski

- odcinek Rumia,

Reda, Wejherowo -

problematyczny

dojazd rowerem

Nienadążanie

przepisów za

nowymi środkami

transportu

pojawiającymi się

na drogach

Kosakowo 

Brak odpowiedniej

infrastruktury

rowerowej i

nastawienia pod

turystów, brak stacji

rowerowych oraz

postojów

Problem ze

'stłuczkami'

samochodów.

Możliwość

sprawnego

łączenia środków

transportu -

możliwość wyboru

Brak ścieżek

rowerowych

prowadzi do

wybrania

samochodu

Zbyt duża

liczba

samochodów

System

park and

ride

Możliwość

zabrania

UTO do

komunikacji

zbiorowej

Małe gminy

mają problem z

włączeniem w

system

komunikacji

metropolitalnej
Parkowanie

poza własnymi

miejscami

parkingowymi

Miejsca bez ścieżek

rowerowych

stanowią

niebezpieczeństwo

dla mieszkańców

Brak

odpowiedniego

planowania

przestrzennego,

oraz artykułów

prawnych

Multimodalna

usługa w

jednym bilecie

3. zły stan

techniczny

pojazdów

5. brak zero

emisijnych

środków

transportu

Święta ulicy,

zamknięcie

ulic

urywające się

ścieżki

rowerowe i

ginące drogi

parkingi przy

dworcach

potrzeba

badań dot.

popytu na

zróznicowaną

mobilność transport

publiczny

na żądanie

miejsce

dobre

również dla

młodych

recykling

polityka

parkingowa

dostosowana do

potrzeb - przede

wszystkim w

centrum i

okolicach

dbanie o

potrzeby

dużych i

małych gmin

sukcesywnie

likwidowane

tereny

zielone

regularne

badania wśród

mieszkańców -

co funkcjonuje

a co nie

Zaproponowanie

sprawnego

systemu kolei

Bojano - kolej

metropolitalna

Potrzeba

wprowadzenia

opłat

parkingowych

Częstotliwość jazdy

środków transportu

zbiorowego nie

pozwalająca na

wykonywanie

podróży

obligatoryjnych

zajęcia

edukacyjne  w

upowszechnianiu

mobilności

pieszej,

rowerowej

1. transport

oparty na

tirach

(transport

kołowy)

zwiększanie

świadomości

dot. poruszania

się hulajnogami

jest ładnie i

estetycznie

możliwość 

doboru środka

transportu -

dostosowanego

do potrzeb

Brak ruchu na

przejściach dla

pieszych (mała

ilość pieszych -

skupienie na

samochodach)

rower metro,

promocja

własności

publicznej, było

dużo zniszczeń

promocja

mobilności

rowerowej  w

szkołach

ehulajnoga  -

kultura

korzystania dla

użytkowników i

osób z otoczenia

car sharing

kultura

użytkowania

koncepcja

stref

prywatnych

wolnych dla

dojazdów

promowanie

udostępniania

terenów

prywatnych do

parkowania

bezpieczny

dojazd do szkół -

kampania

promująca

ebus szkolny -

potrzeba

powstania dla

dzieci /

seniorów

Carpooling -

wspólne dojazdy -

tez samochody

służbowe do

dyspozycji

pracowników przy

dojazdach dzieci

Car pooling-

maksymalne

wykorzystanie

miejsc w autach

PROBLEMY

ROZWIĄZANIA

egzekwowanie

przepisów

Brak chodników

na

wewnętrznych

drogach

osiedlowych

Gmina Łęczyce - mała

ilość ścieżek rowerowych.

Konieczność przejazdu

przez drogę krajową S6 -

brak infrastruktury.

Mieszkańcy poruszają się

wzdłuż drogi lub

chodników.

Synchronizacja

linią PKS z

Wejherowo do

Gminy Łęczyca

(Łęczyca linia) z

SKM

Pełna

rewitalizacja

LK229

edukacja

bezpiecznych

zachowań

10. ciężki

ruch

towarowy

Bardzo niski

poziom opłat

rejestracyjnych

8. brak

miejsc

obsługi

tirów

Połączenie Rumia

- Gdynia. Jedna

linia autobusowa

(brak alternatywy)

Transport zbiorowy

nie będący

konkurencyjny

czasowo w stosunku

do transportu

samochodowego

wprowadzenie

stref nisko

emisyjnych

Linia

kolejowa

Kartuzy -

Lębork

regulacje dostępu do

miast/ obszarów

zurbanizowanych

pojazdy

zeroemisyjne

Mała ilość

bezpiecznych

przejść

przystosowanych

pod dzieci.

edukacja,

promocja

Współpraca PKS

Gdynia ze

szkołami średnimi

w tej części

powiatu

ograniczenie

wjazdu do

miasta

Edukacja i

Informacja -

przekonanie

pasażerów do

transportu

zbiorowego po

COVID

7. brak miejsc

rozładunkowych

Wprowadzenie

monitoringów

przy

przystankach

SKM

Brak solidnych

stojaków

rowerowych przy

stacjach SKM

lepszy transport

zbiorowy -

większa

częstotliwość

(np. Wejherowo -

Linia)

mpzp i

pozwolenia

na budowę

9. drastyczny

wzrost

przewozów

kurierskich

Istniejące

parkingi

park&ride stają

się obiektami

aktów

wandalizmu

Poprawa

bezpieczeństwa

poruszających się

ścieżkami

rowerowymi, poprzez

spójne działania

planistyczne gminDarmowy

transport

zbiorowy

dla dzieci

chodniki i

ścieżki

rowerowe

prowadzące

do szkół 

Bezpieczna

droga do

szkoły

11. tranzyt

omijający

drogi

główne
infrastruktura

wymuszająca

przepisy

Problematyczny

dojazd młodzieży

m. in. do szkół,

licea, technika

12. brak

intermodalności

transportu

Reda Betlejem -

zwiększenie oferty

transportu

zbiorowego. Większa

częstotliwość,

możliwosci

przesiadek

ciągłość

infrastruktury!!!

czyste powietrze -

świadomość

mieszkańców 

13. brak

współpracy

z koleją

Wprowadzanie

miejsc

parkingowych dla

samochodów, ale

także UTO, w

pobliżu węzłów

komunikacyjnych

Zbyt wysokie

oczekiwania

osób

korzystających z

transportu

zbiorowego

więcej

przestrzeni (np.

w kontekście

lokalizacji

budynków)

14. nowa

infrastruktura nie

rozwiązująca

prolemów

transportu

ciężkiego

Doświetlenie

przejść dla

pieszych (okres

wrzesień -

marzec)

Transport

zbiorowy -

możliwy przejazd

środkiem ze

swoim sprzętem

swobodny dostęp

do lekarza

(rejestracja online

w przychodniach +

większa liczba

miejsc)

Dojazd do

węzłów

przesiadkowych

dostosowanie

usługi do

lokalizacji

wspólna

koncepcja

dotycząca

rozwoju całego

powiatu (jeden

dokument!)

współpraca

z sąsiadami!

dobra

infrastruktura

komunalna

(zadbać o to w

małych

miejscowościach)

Ograniczony dostęp

w zakresie parkingu

park&ride w

Wejherowie

Akcje promujące

ruch rowerowy

(szczególnie u

dzieci), edukacja

dzieci, zwiększenie

infrastruktury przy

szkołach

15. brak

miejsc do

zatrzymania

pojazdów

uniwersalność

dróg, rower na

chodnik

szacunek dla

innych (nie patrzę

tylko na własne

potrzeby - moje

decyzje mają

wpływ na innych)

wybiegi

dla psów!

RUMIA 

Miasteczko rowerowe

cieszące się popularnością

wśród dzieci. Przypomina

infrastrukturę drogową

(sygnalizacja, przejazdy

kolejowe, przejścia dla

pieszych) - wygląda jak

miniaturowe miasto.

16. późne

dostawy -

hałas17. zła

lokalizacja

paczkomatów -

brak miejsca do

rozładunku

dostosowanie i

egzekucja

przepisów

Poprawa poczucia

bezpieczeństwa w

SKM

Słabe rozwinięcie

sieci

komunikacyjnych

w mały

miejscowościach

Kosynierów -

połączenie

Rumi z Redą

Motywujące

akcje

społeczne, typu

"karty rowerowe

przedszkolaka"

18. brak

spójnego

planowania

przestrzennego

standardy

rowerowe

dla

powiatu

socjologiczne

podejście

Zbyt mała ilość

chodników, mała

widoczność

pieszych. Małe

oświetlenie dróg,

ciągów pieszych

Rozwój systemu

ścieżek pieszych

i rowerowych

dobrej jakości

Promowanie

noszenia

odblasków

wśród pieszych

(oraz

rowerzystów)

dostęp do

mediów

(internet -

światłowód, 

zasięg telefonii

kom.)

Edukacja pieszych

odnośnie

sygnalizowania

przejścia przez

przejścia dla

pieszych

19. wzrost

dostaw

domowych

Mobilizowanie

pracowników w

dużych zakładach

pracy, na drodze

benefitów, do

rezygnacji z

samochodów

przeniesienie ładunków na

kolej, lokalne terminale

przeladunkowe

wysoka

dostępność

do usług 

koniec z

wykluczeniem

mniejszych

gmin

elastyczne

rozpoczynanie i

kończenie pracy

zakładów i szkół

Rumia Janowo -

rozwój transportu

trolejbusowego

benefity dla osób

wyrejestrowujących

auta

stabliny

internet 

wszędzie!

zmiana godzin dostaw

Brak świadomości

społeczeństwa w

zakresie zysków ze

zrównoważonego

transportu

S6

osobna

ścieżka

rowerowa

wzdłuż drogi


