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Gdańsk,  04.09.2015 r. 
 
Jan Bogusławski                                                               
NOT Gdańsk 
 

StudiumUwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Rozwój układu transportowego Gdańska 

 

Rozwój układu transportowego Gdańska winien się odbywać wg określonej strategii rozwoju 

miasta jako całości. Ale Gdańsk nie jest „samotną” wyspą: 

− system transportu jest wspólny dla metropolii więc powinien rozwijać się wg wspólnej 

polityki transportowej; 

Strategia jest to sztuka osiągania określonych celów przy pomocy dostępnych środków, celów 

przyjętych przez samorządy do zrealizowania przy pomocy róŜnych narzędzi m.in. SUiKZP. 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego jest „zabiegiem” wykonywanym 

w przestrzeni wielowymiarowej, nie tylko w sensie fizycznym (w przestrzeni) lecz takŜe w 

czasie, jako czwartym wymiarze przestrzeni. 

Zadaniem studium jest umoŜliwienie realizacji w przestrzeni i w czasie celów 

sformułowanych w strategii rozwoju (miasta, regionu, kraju)- funkcjonalnych, społecznych 

(zdrowotnych, edukacyjnych), politycznych i innych w tym transportowych. 

Tu trzeba zadać pytanie: Czy Gdańsk ma strategię rozwoju? 

Gdańsk 2030 Plus-Strategia Rozwoju Miasta jest zaledwie ładnie napisanym wstępem do 

strategii. 

Brak jest określenia konkretnych celów, na przykład: 

− doprowadzenie do tego aby 100% publicznych ulic gminnych w Gdańsku miało 

nawierzchnię utwardzoną w roku 2030 (obecnie ma ją ok.70%) 

− czy w dziedzinie zdrowia-zlikwidowanie próchnicy zębów u dzieci szkół 

podstawowych do roku 2030; 

I tak jednym z celów strategicznych do osiągnięcia w systemie transportu winno być 

zwiększenie a przynajmniej utrzymanie obecnego udziału publicznego transportu zbiorowego 

w obsłudze pasaŜerskich zadań przewozowych i ograniczenie wzrostu ruchu samochodowego 

w obsłudze tych zadań .  

Zwracam uwagę, Ŝe jest to cel blisko związany z ochroną środowiska. 

W strategii rozwoju Miasta Gdańska jedyną liczbą odnoszącą się do podziału zadań  

przewozowych jest 4% udział roweru w ogólnej liczbie realizowanych przejazdów w 
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mieście.Nie podano jaki jest podział zadań przewozowych w Gdańsku .Przykładowo w Gdyni 

udział transportu zbiorowego spadł do 45,7% w roku 2013 (w roku 2003- 55%) i trendu 

malejącego nie udało się zahamować, mimo Ŝe 85% mieszkańców Gdyni ocenia komunalny 

transport zbiorowy jako dobry i bardzo dobry.  

Jak osiągnąć cel powstrzymania trendu wzrostu ruchu samochodowego? Konieczne są 

kompleksowe działania: 

− kształtowanie struktury przestrzennej miasta (zabudowy) tak aby ułatwić sprawną jego 

obsługę przez publiczny zbiorowy  transport pasaŜerski (public transport oriented 

urban development); 

− projektowanie osiedlowych układów dróg lokalnych a nawet dojazdowych 

dostosowanych do penetracji osiedli przez linie midibusów, mini busów (nawet tam 

gdzie ruch s.o. nie jest dozwolony- przykład osiedle w Zoetermeer Holandia wjazd 

otwierany przez kierowcę busa) 

− wprowadzenie priorytetu w ruchu dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego 

(nie załatwił tego wdraŜany aktualnie Tristar); 

− zbudowanie systemu szybkiej komunikacji pasaŜerskiej opartego o trasy szynowe z 

węzłami integracyjnymi (przystankami) „zasilanymi” przez dowozowe autobusy, z 

parkingami dla samochodów osobowych  i rowerów; 

− poprawa standardu podróŜowania transportem zbiorowym z uwzględnieniem 

preferencji mieszkańców (m.in. podróŜe bez przesiadek – zrealizowany akurat węzeł 

integracyjny „Siedlce” zmusza do większej liczby przesiadek) w tym wygodny tabor 

(liczba miejsc siedzących PESA Swing 40/245, PESA Jazz Duo 32/203 to zaledwie 

ok.16%); 

− tworzenie stref ograniczonego ruchu samochodowego (woonerf) w osiedlach, stref 

ruchu pieszego (prestiŜu miejskiego – na przykład Rajska/Heweliusza); 

− strefowanie obszaru miasta pod względem kontroli dostępu dla s.o (ring parkingów 

zbiorowych oddalonych od centrum miasta, opłaty za wjazd s.o. do stref chronionych  

miasta.W Gdańsku akurat buduje się parkingi zbiorowe w centrum.); 

− stworzenie systemu komunikacji rowerowej na który złoŜą się nie tylko trasy 

rowerowe, ale teŜ  bezpłatne strzeŜone parkingi rowerowe na węzłach (przystankach) 

integracyjnych, uregulowanie problemu transportu rowerów w pojazdach publicznego 

transportu zbiorowego; 
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− stworzenie jednego, zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego dającego takŜe 

przywileje w bezpłatnym korzystaniu na węzłach integracyjnych (przystankach) z 

parkingów dla sam.osobowych  i rowerów  posiadaczom biletów okresowych;  

Wymieniona wyŜej lista działań składa się na POLITYKĘ TRANSPORTOWĄ MIASTA w 

zakresie ruchu osób, którą samorządy miast metropolii muszą przyjąć i realizować.  

Były takie zamiary – Rady Miast Gdańska i Gdyni uchwaliły dokumenty zawierające szereg 

ww elementów polityki transportowej. Były to 

Zintegrowane plany rozwoju transportu publicznego Gdańska (na lata 2004-2015) i 

Gdyni (na lata 2004-2013) 

Zamiar był ale bez realizacji z powodu braku nadzoru nad wdraŜaniem polityki transportowej 

( i braku woli politycznej) 

Z Unii Europejskiej mamy przykłady popierania transportu zbiorowego, nawet niekiedy 

karkołomnych rozwiązań (np. kontrapasy autobusowe na drogach ekspresowych) i Polska 

otrzymuje zalecenia wskazujące na powyŜszy zarys polityki transportowej. Dostajemy 

pieniądze. A tymczasem na  warsztatach eksperckich w dniu 04.09. 2015 poddaje się pod 

dyskusję  priorytet  dla publicznego transportu zbiorowego. CzyŜby istniała inna opcja??? 

Nie moŜna zapominać o innych polach polityki transportowej: 

− porty morskie i Ŝegluga śródlądowa 

− transport lotniczy – podział zadań między Rębiechowo i  Kossakowo 

− towarowy transport kolejowy ( w tym zaleŜność między liniami  Gdańsk Gł. – 

Stargard Szcz. i Gdańsk Gł.- Rumia (202/250)  i Nowa Wieś Wielka-Kościerzyna – 

Gdynia Port (201)  w obsłudze pociągów kontenerowych do portu w Gdyni. 

Inne problemy dyskusyjne 

− stabilność podstawowego układu transportowego 

− rozwój układu tradycyjnego tramwaju 

− ścieŜki rowerowe  nie są  rozwiązaniem kompleksowym podsystemu    transportu  

rowerowego a tym bardziej całego systemu transportu zbiorowego.   

Reasume: 

przedstawiając brak polityki transportowej jako tło dla debaty o projektowaniu systemu 

transportowego w Gdańsku w SUiKZP zwracam uwagę, Ŝe planowanie i realizacja systemu 

transportu w metropolii nie odbywa się wg wypracowanej i przyjętej przez samorządy 

kompleksowej koncepcji tego systemu. 
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Rozwój systemu transportu niejednokrotnie jest wynikiem nacisku róŜnych opcji i grup 

interesów. Stąd róŜne absurdalne pomysły jak zrealizowane połączenie tramwajowe do 

przystanku PKM Brętowo, trasa tramwajowa w Nowej Politechnicznej (planowana) czy teŜ 

inne absurdalne pomysły. 

Wpisuje się teŜ w to dyskusja o tym jaki standard ma mieć Droga Zielona. 

 


