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DIAGNOZADIAGNOZA--ProblemyProblemy
•• wwzzrastajrastająący udziacy udziałł podrpodróóżży samochodem (4,5%y samochodem (4,5%

od 2002 roku, od 2006 stabilizacja od 2002 roku, od 2006 stabilizacja –– niewielki niewielki 
wzrost TZ w 2008, ponowny spadek TZ w 2010 wzrost TZ w 2008, ponowny spadek TZ w 2010 

–– poniponiżżej poziomu sprzed 2006 roku),ej poziomu sprzed 2006 roku),

•••••••• wzrost wskawzrost wskaźźnika motoryzacji i mobilnonika motoryzacji i mobilnośścici
mieszkamieszkańńccóów,w,

•• niektniektóóre ulice nie pere ulice nie pełłniniąą zadanej im funkcji zezadanej im funkcji ze
wzglwzglęędu na nakdu na nakłładanie siadanie sięę ruchu o duruchu o dużżychych
rróóżżnicach prnicach pręędkodkośści i rodzajci i rodzajóów podrw podróóżżyy (luki w(luki w
hierarchizacji)hierarchizacji)

•• dudużże zapotrzebowanie na transporte zapotrzebowanie na transport ciciężężkimi    kimi    
pojazdami dostawczymipojazdami dostawczymi w zwiw zwiąązku z zku z 
dziadziałłalnoalnośściciąą Portu GdyniaPortu Gdynia,,

•• proces urbanizacji obszarproces urbanizacji obszaróów podmiejskichw podmiejskich

•• zatzatłłoczenieoczenie,, problemy z parkowaniem,   problemy z parkowaniem,   
śśrodowisko, zdarzenia drogowerodowisko, zdarzenia drogowe

GDYNIA:GDYNIA:

250 tys. mieszka250 tys. mieszkańńccóóww

450 samochod450 samochodóów/1000 w/1000 
mieszkamieszkańńccóóww

47% podr47% podróóżży y 
niepieszychniepieszych
samochodem samochodem –– 2006 2006 
rokrok

49% podr49% podróóżży y 
niepieszychniepieszych
samochodem samochodem –– 2010 2010 
rokrok

Bicycle 
1%

PT 52%Car  
47%



INWESTYCJEINWESTYCJE--redukcja redukcja 
ruchu ciruchu ciężężkiegokiego

Trasa Kwiatkowskiego Trasa Kwiatkowskiego ––
popołąłączenie Portu z sieciczenie Portu z sieciąą
drdróóg krajowychg krajowych

Modernizacja Modernizacja ul.Jankaul.Janka
WiWiśśniewskiegoniewskiego--
polepszenie dostpolepszenie dostęępnopnośści ci 
PortuPortu

Nowe linie Nowe linie 
trolejbusowetrolejbusowe

Zajezdnia trolejbusowaZajezdnia trolejbusowa

Zajezdnia autobusowaZajezdnia autobusowa

Trasa Kwiatkowskiego
Powiązanie z VI korytarzem transportowym
TEN-T (północ – południe) 



Poprawa warunkPoprawa warunkóów ruchu pieszegow ruchu pieszego--redukcja ruchu tranzytowego redukcja ruchu tranzytowego 
w obszarze centralnym w obszarze centralnym –– CIVITAS TELLUS 2002CIVITAS TELLUS 2002--20062006



Natężenia ruchu -
różnica  [poj./h]

Spadek 
Wzrost

Natężenia ruchu -
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TI- -10%

TZ- +13%



Gdynia ul. Świętojańska
Rozkład prędkości pojazdów na odcinkach 
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        Nowa:                        Stara: 

Vśr = 31,5 km/h    Vśr = 38,1 km/h

V85 = 39,5 km/h   V85 = 48,6 km/h

Gdynia u. Świętojańska
Dystrybuanta rozkładu prędkości pojazdów na odcinkach
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STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - 2009



UWARUNKOWANIA  ROZWOJU 
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

- Polityka transportowa Gdyni
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego 
- Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w
Gdyni w latach 2004-2013

- Plan zrównoważonego transportu miejskiego - SUTP



POLITYKA TRANSPORTOWA GDYNIPOLITYKA TRANSPORTOWA GDYNI

Cele:
Ograniczanie wzrostu ogólnych potrzeb 
transportowych
Poprawa jakości obsługi transportem zbiorowym 
i powstrzymania spadku udziału transportu 
zbiorowego w przewozach pasażerskich
Poprawa bezpieczeństwa ulicznego

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
transportu na warunki życia mieszkańców
Usprawnienie zarządzania drogami i ruchem 
drogowym
Usprawnienie systemu planowania i finansowania 
rozwoju transportu

Integracja systemów komunikacji zbiorowej w 
skali obszaru metropolitalnego



Węzły 
integracyjne 
transportu 
publicznego 

Studium 

uwarunkowań

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego

Rok 2008



Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego - SUTP-
Sustainable Urban Transport Plan

PROJEKT BUSTRIP (2005PROJEKT BUSTRIP (2005--2008)2008)

Wizja SUTP zakłada rozwój zintegrowanego i zrównoważonego 
systemu transportowego tak, aby stwarzać mieszkańcom możliwości 
do życia, spędzania czasu wolnego i podróżowania w bezpiecznym, 
przyjaznym i zdrowym środowisku. 



SUTP- kierunki działań

Kierunek 1: Ogólne cele i zasady zrównoważonego rozwoju

Działanie 1.1. Integracja planowania w skali miasta i obszaru metropolitalnego

Działanie 1.2. Wprowadzenie kosztów zewnętrznych do polityki rozwoju miasta

Kierunek 2: Redukcja potrzeb transportowych
Działanie 2.1. Realizacja idei „compact city”

Działanie 2.2. Rozwój komunikacji rowerowej

Kierunek 3: Zarządzanie transportem
Działanie 3.1. Wdrażanie środków ITS

Działanie 3.2. System parkowania.

Działanie 3.3. Zarządzanie mobilnością

Działanie 3.4. Zarządzanie ruchem pojazdów ciężkich

Kierunek 4: Rozwój czystych i przyjaznych systemów transportu
Działanie 4.1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działanie 4.2. Modernizacja taboru transportu zbiorowego

Działanie 4.3. Rozwój sieci i przystanków transportu zbiorowego

Działanie 4.4. Informacja dla podróżnych



Drogi rowerowe

Rozwój Komunikacji 
Rowerowej Aglomeracji 
Trójmiejskiej do 2013

- Drogi rowerowe
- Parkingi dla rowerów
-Węzły integracyjne (B+R)

Działanie 2.2.   

Rozwój komunikacji 

rowerowej



Architektura ogArchitektura ogóólna systemu lna systemu TRISTARTRISTAR

TRISTARTRISTAR
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Działanie 3.1. Wdrażanie środków Inteligentnych Systemów 

Transportu





Priorytety
Bezwzględny:
Karetki, straż

pożarna,
policja

Względny:
Pojazdy 

transportu 
zbiorowego 
opóźnione
(2 – 5 min)

GA – 50 skrzyżowań

SP – 9 skrzyżowań

GD – 53 skrzyżowań



System 
Zarządzania 
Parkowaniem

TP ZP

GA 3 4

SP 2 6

GD 10 25



Tablice zmiennej treści 
na 177 przystankach: 

- w Gdyni  - 68  
- w Sopocie - 12  
- w Gdańsku - 97  

189 tablic zmiennej treści:
- dwuwierszowych  - 34  
- trójwierszowych – 37  
- czterowierszowych -103
-ośmiowierszowych   - 25
Terminale informacji 
pasażerskiej               -

Działanie 4.4. 

Informacja dla podróżnych

Tablice zmiennej treści 
Terminale informacji 
pasażerskiej



Projekt INTERFACE (2010Projekt INTERFACE (2010--2012) 2012) –– dziadziałłania zmierzajania zmierzająące do ce do 
zwizwięększenia liczby podrkszenia liczby podróóżży pieszych i rowerowych promami do y pieszych i rowerowych promami do 
Szwecji, Finlandii, Niemiec (dziaSzwecji, Finlandii, Niemiec (działłania zwiania zwiąązane z promocjzane z promocjąą, ale , ale 
rróówniewnieżż poprawiajpoprawiająące infrastrukturce infrastrukturęę na terenie odpraw podrna terenie odpraw podróóżżnych nych 
i terenach przylegi terenach przyległłych). Integracja systemu pasaych). Integracja systemu pasażżerskich przewozerskich przewozóów w 
morskich z/do Gdyni z systemem transportu publicznego w miemorskich z/do Gdyni z systemem transportu publicznego w mieśście.cie.
www.interfaceproject.euwww.interfaceproject.eu

BIEBIEŻĄŻĄCE DZIACE DZIAŁŁANIA ANIA -- PROGRAMY UEPROGRAMY UE

Hanseatic City of Rostock
Guldborgsund Municipality
Karlskrona Municipality
Municipality of Trelleborg
Public Transport Association Warnow
Port Authority Rostock
Public Transport Association Blekinge
Polish-Swedish Chamber of Commerce
Port of Karlskrona/ Kruthusen
Ministry for Transport, Building and Regional Development Mecklenburg-Vorpommern
Regional Planning Association Mittleres Mecklenburg Rostock
Gdynia City Hall 



BIEBIEŻĄŻĄCE DZIACE DZIAŁŁANIA ANIA -- PROGRAMY UEPROGRAMY UE

Projekt TROLLEY (2010Projekt TROLLEY (2010--2013) 2013) -- promocja trolejbuspromocja trolejbusóów jako w jako 
czystego i najbardziej ekonomicznego czystego i najbardziej ekonomicznego śśrodka  transportu w rodka  transportu w 
miastach i regionach Europy Centralnej. miastach i regionach Europy Centralnej. www.central2013.euwww.central2013.eu



Projekt SEGMENT (2010 Projekt SEGMENT (2010 –– 2013) 2013) –– przekonanie wybranych grup przekonanie wybranych grup 
homogenicznych do zmiany zachowahomogenicznych do zmiany zachowańń transportowych (rezygnacji z transportowych (rezygnacji z 
podrpodróóżżowania samochodem do celu podrowania samochodem do celu podróóżży) y) –– rodzice dzieci rodzice dzieci 
rozpoczynajrozpoczynająących naukcych naukęę w szkow szkołłach podstawowych, nowi ach podstawowych, nowi 
pracownicy, rodzice nowonarodzonych dzieci.pracownicy, rodzice nowonarodzonych dzieci.

BIEBIEŻĄŻĄCE DZIACE DZIAŁŁANIA ANIA -- PROGRAMY UEPROGRAMY UE

SEGmented Marketing for ENergy efficient Transport
• Hounslow (West London – UK)
• Sofia (Bulgaria)
• Almada (Portugal)
• Athens (Greece)
• Utrecht (Netherlands)
• Munich (Germany)
• Gdynia (Poland)
• European Platform on Mobility Management (EPOMM)
• Aberdeen University



-- rozwinirozwinięęcie i sformalizowanie SUTP na bazie badacie i sformalizowanie SUTP na bazie badańń, projekt, projektóów i w i 
konsultacjikonsultacji
-- analizy, projekty symulacje (PRT analizy, projekty symulacje (PRT dworzec PKP dworzec PKP –– Molo RybackieMolo Rybackie,   ,   
modernizacje ukmodernizacje ukłładu ulicznego, zamkniadu ulicznego, zamknięęcia odcinkcia odcinkóów ulic,  w ulic,  
wydzielone pasy dla autobuswydzielone pasy dla autobusóów, wprowadzenie lub modyfikacje w, wprowadzenie lub modyfikacje 
nowych linii autobusowych)nowych linii autobusowych)
-- wwłąłączenie lokalnej spoczenie lokalnej społłecznoecznośści w proces planowania ci w proces planowania –– platforma platforma 
internetowainternetowa
-- model transportu dla Gdyni,model transportu dla Gdyni,
-- automatyczne wykrywanie zdarzeautomatyczne wykrywanie zdarzeńń (projekt pilota(projekt pilotażżowy),owy),
-- preselekcja wagowa (projekt pilotapreselekcja wagowa (projekt pilotażżowy),owy),
-- pasy dla autobuspasy dla autobusóów (projekt pilotaw (projekt pilotażżowy)owy)

BIEBIEŻĄŻĄCE DZIACE DZIAŁŁANIAANIA

Przygotowania do programu CIVITAS II PLUS (Przygotowania do programu CIVITAS II PLUS (DYN@MODYN@MO))

Aachen–Gdynia–Koprivnica–Palma



UszczegUszczegóółłowienie SUTPowienie SUTP (Plan Zr(Plan Zróównowawnoważżonego Transportu onego Transportu 
Miejskiego)Miejskiego), kt, któóry integruje dziary integruje działłania ania miastamiasta w zakresie w zakresie 
rróównowawnoważżenia transportu, o doprecyzowanie celenia transportu, o doprecyzowanie celóów, kosztw, kosztóów, w, 
zakresu odpowiedzialnozakresu odpowiedzialnośści za realizacjci za realizacjęę zadazadańń, ram czasowych, , ram czasowych, 
wskawskaźźniknikóów i sposobu monitorowania.w i sposobu monitorowania.

Zatwierdzenie SUTP przez RadZatwierdzenie SUTP przez Radęę Miasta i umieszczenie programu w Miasta i umieszczenie programu w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

BIEBIEŻĄŻĄCE DZIACE DZIAŁŁANIAANIA

Przygotowania do programu CIVITAS II PLUS (Przygotowania do programu CIVITAS II PLUS (DYN@MODYN@MO))



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

j.oskarbski@gdynia.plj.oskarbski@gdynia.pl


