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1. Utrzymywanie rezerw terenu pod rozwój podsystemów transportowych, w szczególności 

drogowego, do realizacji w dalszej przyszłości, ustalone w dokumentach planistycznych, 
w kontekście kosztów (finansowych, społecznych i przestrzennych) ich podtrzymania, 
jako konieczny/wskazany/ zbędny element polityki przestrzennej miasta.  
Jest to konieczny element polityki przestrzennej miasta. Rezerwy terenowe pozwalają w 
stosunkowo krótkim czasie – wtedy, gdy pojawi się taka potrzeba – na wybudowanie 
ciągu komunikacyjnego. Tereny rezerwowane utrwalają się w świadomości społecznej, 
jako obszary przeznaczone pod komunikację – wyklucza to lub ogranicza późniejsze 
protesty społeczne, które byłyby w przypadku realizacji drogi w terenie nierezerwowanym 
(konieczność wykupów, wywłaszczeń, wyburzeń). Jednocześnie rezerwowanie terenów 
zapobiega zabudowie planowanych w przyszłości ciągów komunikacyjnych, co znacząco 
zwiększyłoby koszty takich inwestycji (dodatkowe wykupy, wyburzenia), a czasem wręcz 
uniemoŜliwiłoby ich realizację.  
Pytanie powinno więc brzmieć, nie czy utrzymywać rezerwy, lecz czy te rezerwy są 
dobrze wyznaczone. Oznacza to, Ŝe wraz z rozwojem miasta naleŜy weryfikować plany 
komunikacyjne i odpowiednio do tego dostosowywać rezerwy komunikacyjne. 

 
2. Aktualność zaplanowanego układu drogowego miasta:  

a. czy jest on zaplanowany właściwie i naleŜy go zrealizować;  
Na pewno duŜa część zaplanowanego układu drogowego jest aktualna. Nadal jest 
potrzeba budowy Drogi Zielonej, Nowej Politechnicznej czy dokończenia układu 
drogowego w dzielnicy Gdańsk Południe. Jednak wskutek realizacji nowych inwestycji 
(np. PKM) poszczególne jego elementy wymagają modyfikacji (np. Nowa Abrahama, 
nowa Kościuszki). 
 
b. czy teŜ jest on nadmiernie rozbudowany i naleŜy go ograniczyć, godząc się na 

pogorszenie warunków ruchu samochodowego, przy świadomości, Ŝe usunięta 
rezerwacja gruntu nie będzie moŜliwa do przywrócenia;  

Planowany układ drogowy naleŜy zmodyfikować, co moŜe oznaczać oczywiście 
ograniczenia w pewnych rejonach, w innych natomiast moŜe oznaczać rozbudowę. Np. 
rezygnacja z Drogi Czerwonej w ogóle lub ograniczenie jej funkcji tranzytowej 
skutkować będzie przeniesieniem ruchu na inne ulice, których korytarze drogowe  nie są 
obecnie przygotowane do przejęcia takiego ruchu. 
 
c. czy teŜ we współczesnej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji, Ŝadnego stanu nie 

moŜna uznać za docelowy i nie jest wykluczone wprowadzanie nowych rezerw 
drogowych jeśli będzie to uzasadnione prognozami rozwojowymi miasta, ze 
świadomością późniejszych kosztów z tym się wiąŜących? 

Zasadniczo Ŝadnego stanu nie moŜna uznać za docelowy. Ale trzeba przyjąć pewne 
załoŜenia w celu zapewnienia w przyszłości sprawnej komunikacji wewnątrz miasta. Nie 
moŜna wykluczyć zmian w planowanym układzie drogowym, co moŜe skutkować 
wprowadzaniem nowych rezerw drogowych (czy od razu budowy nowych dróg).  

 



3. Istnienie bezpośredniego/pośredniego związku między dostępnością drogową terenów 
inwestycyjnych, a rozwojem gospodarki miasta. Czy moŜe następować rozwój 
ekonomiczny miasta bez rozwoju połączeń wewnętrznych, w tym międzydzielnicowych 
(nie chodzi tu o ulice bezpośrednio obsługujące tereny inwestycyjne)? 
Brak dostępności drogowej do terenów inwestycyjnych na pewno nie ułatwi rozwoju 
gospodarczego miasta. Dostawy towarów, zaopatrzenie, dojazdy do pracy, muszą 
odbywać się w sposób moŜliwie sprawny, bez zbędnego tracenia czasu. Nie naleŜy 
zapominać o kwestiach bezpieczeństwa. Szybki i sprawny dojazd słuŜb ratunkowych 
(pogotowie ratunkowe, straŜ poŜarna, policja) na miejsce zdarzenia (awaria, wypadek, 
katastrofa) zaleŜy od  jakości układu drogowego – korki, labirynt uliczek lub 
„rondomania” na pewno temu nie sprzyjają. 

 
4. MoŜliwość realizacji połączeń drogowych międzydzielnicowych przez sieć ulic niskich 

klas o przekroju jednojezdniowym (1x2) czyli ewentualna rezygnacja z segregacji ruchu 
kołowego. Wszystkie podróŜe tranzytowe, międzydzielnicowe i osiedlowe odbywałyby 
się po jednolitej sieci ulic lokalnych. 
Oczywiście taka moŜliwość istnieje. Pozornie jest to najtańsze rozwiązanie – bo nie trzeba 
ponosić kosztów na budowę nowych dróg. Tak juŜ zresztą było - przed realizacją 
inwestycji drogowych w ostatnich latach. 
Ruch samochodowy musi się gdzieś przemieszczać. Wybudowanie nowych dróg nie 
zmniejszy ruchu drogowego w całym układzie drogowym Gdańska. Czasem nawet 
zwiększy, bo drogi staną się wygodniejsze dla kierowców. Korki nie znikną całkowicie. 
Przeniosą się w inne miejsca lub zmieni się ich rozkład w czasie. Obecnie korki tworzą się 
na nowo wybudowanych odcinkach dróg (al. śołnierzy Wyklętych, ul. Łostowicka, ul. 
Havla, ul. Armii Krajowej). Ale są to korki wyłącznie w godzinach porannego i 
popołudniowego szczytu. Przed realizacją nowego układu drogowego w Gdańsku korki 
były w zasadzie przez cały dzień na odpowiadających im ul. Słowackiego, Łostowickiej i 
Kartuskiej. Nowe inwestycje ściągają ruch kołowy z całej sieci ulicznej, odciąŜając w ten 
sposób układ lokalny i poprawiając bezpieczeństwo w tym rejonie. Uzyskany efekt 
wygląda następująco: wzmoŜony ruch na nowych ulicach i spokój na ulicach 
dotychczasowych, czyli tam gdzie najbliŜej ludzi.  
Rezygnacja z segregacji ruchu kołowego spowoduje, Ŝe kierowcy (kiedy nie będą stali w 
korkach) będą starali się szybko przejechać przez dzielnice ulicami do tego 
nieprzystosowanymi, stwarzając zagroŜenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(większa skłonność kierowców tranzytowych do przekraczania dozwolonej prędkości 
mimo jej ograniczeń). 
Zniechęcenia ludzi do korzystania z samochodów  nie powinno przybierać tak prostych 
form (jak się wszystko zakorkuje, to ludzie przesiądą się na rowery i korki same znikną). 
Trzeba przyjąć do wiadomości, Ŝe znaczna część podróŜy w najbliŜszej przyszłości będzie 
odbywać się samochodami. Będą to dojazdy do pracy,  podróŜe słuŜbowe, transport 
towarów, ale i dojazd do ośrodków zdrowia, szpitali, obiektów kultury itp. Obowiązkiem 
władz miasta jest zapewnienie odpowiednich warunków tych podroŜy (komfort i czas 
podroŜy, oddziaływanie na środowisko), ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
wszystkich uŜytkowników ruchu. Efekt zniechęcenia do korzystania z samochodów 
moŜna osiągnąć innymi, bardziej  przemyślanymi rozwiązaniami , np. konsekwentną 
polityką parkingową (ograniczanie liczby miejsc postojowych w centrum, gradacja opłat 
za parkowanie, bezwzględne karanie za postój niezgodny z przepisami). 
 



5. Nadanie priorytetowego znaczenia transportowi publicznemu/zbiorowemu 
w kształtowaniu układu komunikacyjnego oraz konsekwencje tegoŜ dla standardów 
dostępu transportowego, w tym drogowego.  
Tak, transport zbiorowy musi być uprzywilejowany, co nie polega na eliminacji transportu 
indywidualnego. Przystanki tramwajowe lub autobusowe powinny być zlokalizowane 
bliŜej celów podróŜy (dworzec kolejowy i lotniczy, urzędy, centra handlowe, wyŜsze 
uczelnie, zakłady pracy) niŜ ogólnodostępne parkingi. Bezpośrednio przed celem podróŜy 
moŜna dopuścić wyłącznie krótkotrwałe zatrzymania (CIJ – całuj i jedź) lub postój 
samochodów dla osób niepełnosprawnych. W ruchu ulicznym priorytet transportu 
publicznego powinien być bezwzględnie przestrzegany (wydzielone pasy dla autobusów, 
priorytety w sterowaniu ruchem itp.). 
 

6. Dopuszczalność realizacji linii tramwajowych wbudowanych w jezdnie na długich 
odcinkach (gdzie ruch kołowy i tramwajowy odbywa się po wspólnym pasie). 
Tak, ale tylko w obszarach centralnych, stanowiących cel podróŜy. Wspólny ruch kołowy 
i tramwajowy zawsze spowalnia jazdę tramwaju (zatrzymania przed sygnalizacją 
świetlną, lewoskręty i związane z tym oczekiwania na luki w potoku z kierunku 
przeciwnego) oraz stwarza ryzyko blokowania ruchu (parkowanie pojazdów). WydłuŜenie 
czasu podroŜy tramwajem prowadzi do tego, ze transport publiczny staje się nieatrakcyjny 
(czas podroŜy). Czasem 5-10 minut dłuŜej moŜe zdecydować, Ŝe podróŜ samochodem 
(mimo stania w korkach) będzie szybsza i wygodniejsza. Tramwaj w ulicy wygląda 
romantycznie, ale jest niefunkcjonalny. 

 
7. WyposaŜenie w podsystem P&R węzłów integracyjnych zlokalizowanych w Centralnym 

Paśmie Usługowym. 
Węzły integracyjne PIJ zlokalizowane w CPU mają niewielki ma sens, poniewaŜ nie 
ograniczają ruchu kołowego na dojazdach do centrum miasta, a słuŜą na ogół podróŜom 
poza Gdańsk. Pewna ilość miejsc parkingowych powinna być zapewniona   – dla 
dojazdów do SKM z niewielkich odległości. 
Kierowca zamieszkały w rejonie Obwodnicy Trójmiejskiej mając do wyboru przeciskanie 
się samochodem przez miasto do parkingu przy SKM i następnie jazdę koleją do Gdyni, 
na pewno wybierze bezpośredni dojazd obwodnicą do Gdyni. DuŜe podsystemy PIJ 
naleŜy lokalizować na wlotach do miasta – dla tych, co chcą dotrzeć do centrum miasta, a 
nie wyjeŜdŜać poza granice Gdańska..  
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