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ZAŁOŻENIA DO KALKULACJI
KALKULACJI KOSZTÓW
Ryc. 12. Szacunkowe koszty budowy elementów układu uliczno-drogowego Gdańska Południe
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6. OBSZAR PROBLEMOWY -

MYŚLIWSKA

6.1. Wstęp – określenie problemu
W ramach Strategicznego programu transportowego Gdańska Południe na lata
2014 – 2020 przeprowadzono równieŜ weryfikację rozwiązań planistycznych pod
kątem potencjalnych problemów transportowych, które mogą się pojawić w badanym
okresie i nie mogą być rozwiązane tylko drogą przyspieszenia realizacji fragmentów
układu.
Prognozy obciąŜeń ruchem istniejących i planowanych do realizacji ulic na
obszarze północnej części Gdańska Południe wykazały przeciąŜenie ciągu
ulicznego: istniejąca ul. Myśliwska - ulica tzw. Nowa Myśliwska Zachodnia (tj. od
istniejącej pętli do powiązania z Trasą W-Z). Jednocześnie ten ciąg uliczny o łącznej
długości ok. 2 km stanowi jedyne powiązanie z ogólnomiejskim układem
transportowym dla mieszkańców tego rejonu.
Ulica ta ustalona jest w planach jako lokalna o przekroju 1 jezdnia, 2 pasy
ruchu i szerokości w liniach rozgraniczających od 11,5m do 20,0m.
Istniejąca ul. Myśliwska o długości ok.1240,0m jest połączona z ul. Bulońską i
zakończona jest tymczasową pętlą autobusową w pobliŜu skrzyŜowania z ul. Zacną.
Zrealizowano juŜ teŜ w większości zabudowę mieszkaniową po obu stronach tego
odcinka. Odległość pomiędzy budynkami mieszkalnymi po obu stronach ulicy w
najwęŜszym miejscu wynosi 33,8m, co wyklucza moŜliwość rozbudowy przekroju o
drugą jezdnię.
Przekrój
bezpośrednio

ulicy

–

jednojezdniowy

obsługującej

zabudowę

-

zaplanowano

mieszkaniową,

celowo,

aby

nie

jako

ulicy

prowokować

wykorzystywania jej jako skrótu z kierunku Wrzeszcza w stronę Obwodnicy
Zachodniej Trójmiasta z pominięciem przeznaczonych do tego ulic układu
podstawowego, a więc dla ruchu tranzytowego w stosunku do w/w terenów
mieszkaniowych, do czego zachęca geometria układu (załącznik 13)
Szczegółowa analiza tego odcinka wykazała jednak, Ŝe juŜ w roku 2013/14
potok ruchu generowany wyłącznie przez mieszkańców (wg prognozy z ulicą
powiązaną tylko jednostronnie z ul. Bulońska, jak obecnie) wyniesie ok. 800
pojazdów/godz. szczytu popołudniowego/1 kierunek, co oznacza bardzo duŜe
obciąŜenie ruchem ulicy tej klasy. Prognozę ruchu dla r. 2020 – po połączeniu ul.
Nowej Myśliwskiej z Trasą W-Z przedstawiono na Ryc. 13.
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Ryc. 13. Potoki ruchu kołowego na ulicy Myśliwskiej i Nowej Myśliwskiej Zachodniej

Ze względu na prognozowane przeciąŜenia ruchem kołowym ulicy Myśliwskiej
i Nowej Myśliwskiej Zachodniej oraz brakiem wystarczającej alternatywy dla tej trasy
rejon tej ulicy uznano więc za obszar problemowy i przeprowadzono analizę
moŜliwości jej odciąŜenia drogą trasowania nowych odcinków jednojezdniowych ulic
lokalnych lub dojazdowych, które przeniosłyby część ruchu generowanego przez
planowane tereny mieszkaniowe i nie pełniłyby równocześnie roli korytarzy
tranzytowych.

6.2. Obszar opracowania, uwarunkowania wynikające ze stanu
istniejącego
Analizami objęto obszar problemowy o powierzchni około 226,5 ha
rozciągający się na północ od przeciąŜonej ul. Nowej Myśliwskiej aŜ do nasypu
dawnej kolei do Kokoszek i na południe od niej aŜ do ulicy Kartuskiej. Wschodnią
granicę obszaru stanowi ul. Wołkowyska, projektowana Nowa Wołkowyska,
projektowana ulica zbiorcza dwujezdniowa tzw. Nowa Bulońska i osiedle Jasień, a
zachodnią potok Jasień i ulica Gronostajowa.
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W granicach „obszaru problemowego” przepływa Potok Siedlicki, który bierze
swój początek na podmokłych łąkach w rejonie Jasienia. Płynie w kierunku
wschodnim przyjmując wody rowu S-1. Północna cześć tego obszaru znajduje się w
zlewni Potoku StrzyŜa, w tej części płynie rów S-2 wzdłuŜ granicy niewielkiego lasu,
przylegającego do nasypu dawnej kolei i uchodzi do Potoku StrzyŜa. Poziom wód
gruntowych „obszaru problemowego” jest wysoki i w zachodniej części waha się od 0
do 1 m ppt, na pozostałej części wynosi o 1 do 2 m ppt. Omawiany teren to część
wysoczyzny rozciętej doliną Potoku Siedlickiego, posiada ona palczasto rozgałęzione
mniejsze dolinki boczne i charakteryzuje się silną morfodynamiką, której sprzyjają
znaczne spadki terenu. W części południowej rzeźba terenu została przekształcona
w wyniku prac ziemnych przy budowie osiedli mieszkaniowych.
W rejonie tym występuje roślinność seminaturalna w postaci krzewów i
Ŝarnowczysk. Zbiorowiska te są typowe dla przekształconych siedlisk poleśnych i
często mają w swoim składzie gatunkowym gatunki rzadkie i interesujące, jak np.
róŜne gatunki głogów. Na południu w obszarze źródliskowym Potoku Siedlickiego
występuje roślinność hydrofilna, która jest znacznie przekształcona.
Większość terenów to własność prywatna lub w wieczystym uŜytkowaniu.
Tylko w zachodniej i centralnej części obszaru, na północ od osiedla Jasień znajdują
się większe kompleksy gruntów gminnych.
Południowa i wschodnia część obszaru jest juŜ w duŜym stopniu zabudowana, z
wyjątkiem gruntów gminnych i Polskiego Związku Działkowców, a takŜe gruntów
bezpośrednio przyległych do projektowanej ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, dla
których stosunkowo niedawno uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Na północ od ul. Myśliwskiej przewaŜa zabudowa jednorodzinna, na południe
– nowa wielorodzinna. Na południe od Potoku Siedlickiego znajduje się osiedle
Jasień z przełomu lat 80-tych i 90-tych XX w. (głównie wielorodzinne) ze szkołą, dalej
na zachód – zabudowa jednorodzinna tzw. wsi Jasień. Część zachodnia to tereny
niezabudowane, rozwojowe, poza wspomnianym lasem i stawem Wróbla.
Obszar, z wyjątkiem osiedla i wsi Jasień oraz połoŜonego między nimi fragmentu
niezabudowanego, a takŜe zespołu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Wołkowyskiej,
objęty jest planami miejscowymi. W związku z tym kilka terenów posiada niedawno
uzyskane pozwolenie na budowę zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
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6.3. Wstępne analizy rozwiązań komunikacyjnych
W granicach tego obszaru przeanalizowano 4 kierunki z proponowanymi
trasami ulic, które alternatywnie łączą omawiany rejon z miastem, z ominięciem
najbardziej obciąŜonego, istniejącego odcinka ul. Myśliwskiej:

kierunek 1 - połączenie z Wrzeszczem tj. w kierunku północnym pod nasypem
dawnej kolei do Kokoszek i poprzez ulicę Potokową – budowa
przedłuŜenia ulicy Wołkowyskiej lub alternatywnie tzw. Zacnej 1 lub
Zacnej 2 na północ.

kierunek 2 - połączenie z ulicą Kartuską, tj. w kierunku południowym i południowowschodnim - budowa tzw. Nowej Stolema, Nowej Zwierzynieckiej lub
Nowej Jasieńskiej.

kierunek 3 - połączenie w kierunku wschodnim (równolegle do Myśliwskiej), a
następnie w kierunku północnym - budowa tzw. Nowej Myśliwskiej
Południowej i min. 1 jezdni

północnego fragmentu tzw. Nowej

Bulońskiej odcinek północny (Nowa Bulońska Północna ½).
kierunek 4 - poszerzenie ul. Myśliwskiej do 2 jezdni po 2 pasy ruchu na odcinku
zachodnim, gdzie jeszcze umoŜliwia to brak zabudowy.
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Ryc. 15. Wszystkie analizowane wstępnie elementy układu uliczno-drogowego Gdańska w obszarze
problemowym - Myśliwska
ANALIZOWANE ELEMENTY UKŁADU ULICZNODROGOWEGO GDAŃSKA W OBSZARZE
PROBLEMOWYM - MYŚLIWSKA

6.4. Wnioski z analiz wstępnych
W wyniku przeprowadzonych analiz sformułowano następujące wnioski:
1. Wszystkie analizowane trasy są moŜliwe do przeprowadzenia, choć ze względu
na

uwarunkowania

środowiskowe,

własnościowe

i

stan

zainwestowania

większość z nich ma charakter potencjalnie konfliktowy.
2. Prognozy ruchu dla roku 2013/14 wykazały jednak, Ŝe większość analizowanych
wariantów rozwiązań oraz ich wzajemnych kombinacji nie spełnia zakładanej dla
nich roli, tj. nie skutkuje znaczącym odciąŜeniem ul. Myśliwskiej, a ulice Zacna 1 i
Zacna 2 nawet zwiększają znacznie ruch na jej zachodnim odcinku, aŜ do
przekroczenia przepustowości, co oznacza, Ŝe takie powiązanie dodatkowo
generuje ruch „przelotowy” z Wrzeszcza przez Myśliwską w kierunku obwodnicy.
3. Jedynie ul. tzw. Nowa Myśliwska Południowa (kierunek 3) realizuje załoŜony cel
przejęcia części ruchu z ul. Myśliwskiej, czego rezultatem jest zmniejszenie
potoku

ruchu

na

ul.

Myśliwskiej

do

ok.

650

pojazdów/godz.

szczytu

popołudniowego/1 kierunek i obciąŜenie Nowej Myśliwskiej Południowej potokiem
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ruchu ok. 620 pojazdów/godz. szczytu popołudniowego/1 kierunek (w roku
2013/2014).
Do dalszych analiz przyjęto więc juŜ tylko ulicę tzw. Nową Myśliwską Południową

6.5. Analizy tzw. Nowej Myśliwskiej Południowej
6.5.1. Koncepcja przebiegu ulicy
Szczegółowy przebieg tzw. Nowej Myśliwskiej Południowej rozpoczynałby się
od skrzyŜowania Nowej Myśliwskiej Zachodniej z Gronostajową, które przybrałoby
formę ronda z 4 wlotami. Planowana ulica w klasie ul. lokalnej, o przekroju jedna
jezdnia dwa pasy ruchu, biegłaby w kierunku wschodnim przez grunty prywatne
wzdłuŜ granicy dwóch róŜnych własności, następnie po trasie ustalonej w
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Jasień rejon
ulicy Zwierzynieckiej” ulicy Jasieńskiej i dalej znów wzdłuŜ granicy gruntów
naleŜących do róŜnych osób prywatnych, dalej przez naroŜnik działki prywatnej i
grunty gminne

z naruszeniem istniejącego zbiornika retencyjno-filtrującego. Po

przekroczeniu Potoku Siedlickiego, na odcinku ok. 120m, równolegle do niego, po
gruncie prywatnym, kosztem ustalonych w planie miejscowym częściowo terenów
zieleni publicznej, częściowo mieszkaniowych z waŜnym pozwoleniem na budowę - z
koniecznością likwidacji przewidzianego w projekcie

budowlanym parkingu

terenowego. Dalszy odcinek biegłby przez niezabudowane grunty gminne i w małym
fragmencie w uŜytkowaniu wieczystym PZD, aŜ do ustalonej w planie miejscowym
„Piecki-Migowo rejon ulicy Myśliwskiej” ulicy 018-KD81, kontynuowanej w planie
miejscowym „ulicy tzw. ”Nowej Bulońskiej” na północ od ulicy Kartuskiej” jako 019KD81 i przez tę ulicę do skrzyŜowania z tzw. Nową Bulońską odcinek północny.
Zamknięciem tej trasy, byłoby powiązanie jej z ul Bulońską poprzez realizację
minimum jednej jezdni północnego fragmentu projektowanej ulicy zbiorczej
dwujezdniowej (docelowo z linią tramwajową) tzw. Nowej Bulońskiej Północnej. Jest
to stosunkowo najtańszy fragment tej trasy, gdyŜ nie obejmuje obiektu inŜynierskiego
– planowanego wiaduktu.
Na potrzeby niniejszego studium sporządzono koncepcję przebiegu trasy oraz
dostosowania projektowanego zagospodarowania otaczających terenów do tego
przebiegu – ryc. 16.
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Ryc. 16. Koncepcja przebiegu ulicy Nowej Myśliwskiej Południowej

6.5.2. Potencjalne skutki wprowadzenia Nowej Myśliwskiej Południowej
Projektowana ulica Nowa Myśliwska Południowa, poprawiając warunki ruchowe
na ulicy Myśliwskiej i warunki obsługi terenów inwestycyjnych połoŜonych w
centralnej części analizowanego obszaru, stanowiłaby jednak, w częściowo juŜ
zagospodarowanej przestrzeni, element silnie konfliktowy.
Najtrudniejszy byłby środkowy odcinek jej przebiegu, gdzie istniejąca zabudowa
jednorodzinna na obrzeŜu osiedla Jasień sąsiaduje bezpośrednio z wąską doliną
potoku Siedlickiego od jego strony południowej, a po jego stronie północnej właściciel
gruntu (obejmującego równieŜ sam potok) uzyskał pozwolenie na budowę osiedla
wielorodzinnego. Jest to maksymalne przewęŜenie korytarza, w którym moŜna
trasować ulicę, zawierające równieŜ fragment doliny potoku Siedlickiego. Z samym
przebiegiem projektowanej ulicy koliduje parking terenowy na ok.30 miejsc
postojowych, który w przypadku podjęcia decyzji o realizacji ulicy nie mógłby istnieć.
Ze

względu

na

sąsiedztwo

gruntów

gminnych

istniałaby

moŜliwość

zrekompensowania inwestorowi tej straty drogą wymiany gruntów i umoŜliwienia
odtworzenia projektowanego parkingu na przyległym gruncie, w równie dogodnej
lokalizacji.
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Nie byłoby korzystne ze względów środowiskowych samo zbliŜenie ulicy do
potoku (10,0 - 11,0 m od linii rozgraniczającej ulicy) i prowadzenie jej równolegle do
jego doliny przeznaczonej na zieleń publiczną, choć konieczność ta dotyczy dość
krótkiego odcinka doliny, a przede wszystkim przecięcie ulicą samego potoku.
Ogólny bilans powierzchni terenów zieleni miejskiej w stosunku do ustalonych w
planach obowiązujących byłby neutralny, gdyŜ niewielkie uszczuplenia byłyby
kompensowane ustaleniem nowych terenów zielonych na gruntach gminnych.
Naruszenie przebiegiem ulicy istniejącego niewielkiego zbiornika retencyjnofiltrującego, redukującego odpływ z osiedla Jasień, wymagałoby przebudowy
zbiornika w obrębie gruntów gminnych.
Największych konfliktów i protestów naleŜałoby się jednak spodziewać ze strony
mieszkańców istniejących budynków jednorodzinnych i 2 projektowanych budynków
wielorodzinnych, które zgodnie z dotychczasowymi planami sąsiadowały z ok. 23,0
metrowym pasem zieleni rekreacyjnej, a zgodnie z rozwaŜaną propozycją obok pasa
zieleni zwęŜonego o ok. 4,0 m pojawiłaby się ulica lokalna. Odległość
projektowanych budynków od linii rozgraniczającej ulicy wynosi 12 m. Jest to sporo
więcej, niŜ odległość od linii rozgraniczających istniejących i projektowanych
budynków zlokalizowanych przy wybudowanym juŜ odcinku ulicy Myśliwskiej, która
charakteryzuje się większym natęŜeniem ruchu (odległości rzędu 7, 8 m). Biorąc
jednak pod uwagę oczekiwania nabywców wynikające z obowiązujących planów i ich
indywidualne preferencje przy wyborze budynku, niewątpliwie analizowana zmiana
mogłaby nie uzyskać akceptacji społecznej.
Sprawdzono

równieŜ

skutki

ruchowe

wprowadzenia

Nowej

Myśliwskiej

Południowej w roku 2020. Prognoza dla roku 2020 (momentu zakończenia
niniejszego programu czyli po realizacji całej Nowej Bulońskiej), przedstawiona na
ryc. 17, wskazuje na znaczne zwiększenie ruchu na istniejącym odcinku ul.
Myśliwskiej, Nowej Myśliwskiej Zachodniej i Nowej Myśliwskiej Południowej w
stosunku do roku 2013/14 i osiągnięcie granic przepustowości obu ulic, zwłaszcza
Nowej Myśliwskiej Południowej.
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Ryc. 17. Potoki ruchu kołowego na ulicy Myśliwskiej, Nowej Myśliwskiej Zachodniej
i Nowej Myśliwskiej Południowej

Istotną informacją dla poszukiwania rozwiązania problemu jest ustalenie udziału
ruchu „przelotowego” (tranzytowego) w obciąŜeniu badanego kierunku.
W celu jego ustalenia sporządzono dodatkowo 2 prognozy ruchu dla r. 2020:
-

dla hipotetycznego umoŜliwienia swobody ruchu tranzytowego – czyli
symulacji na ul. Myśliwskiej i Nowej Myśliwskiej Zachodniej przekroju 2
jezdnie po 2 pasy ruchu – Ryc. 18.

-

z całkowitym wykluczeniem ruchu tranzytowego na ulicach obsługujących
tereny mieszkaniowe (czyli z fizycznym przerwaniem ciągłości obu
połączeń) - Ryc.19.

Porównanie obu prognoz pozwala wyliczyć udział potencjalnego ruchu
tranzytowego na badanym kierunku na ok. 1000 pojazdów umownych/godz. szczytu.
Jest to udział bardzo wysoki, przekraczający mniej więcej dwukrotnie ruch docelowy
mieszkańców tego rejonu
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Ryc. 18. Prognoza maksymalnych potoków ruchu tranzytowego na ulicy Myśliwskiej i Nowej
Myśliwskiej Zachodniej – przy załoŜeniu przekroju 2x2

Ryc. 19. Potoki ruchu kołowego z eliminacją ruchu tranzytowego na ulicy Myśliwskiej, Nowej
Myśliwskiej Zachodniej i Nowej Myśliwskiej Południowej
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6.6.
Rozwiązanie
procedowania

komunikacyjne

przyjęte

do

dalszego

6.6.1. Koncepcja rozwiązania
W związku z tak wysokim udziałem ruchu tranzytowego na obu ulicach w prognozie
dla roku 2020 (co oznacza sprzeczność z załoŜeniami przyjętymi w p. 6.1.), a takŜe z
bardzo konfliktowym w odcinku środkowym przebiegiem projektowanej Nowej
Myśliwskiej Południowej zrezygnowano z tej koncepcji i wprowadzono nowe
rozwiązanie, polegające na maksymalnym ograniczeniu tranzytu i potencjalnych
konfliktów:
• w odniesieniu do ulicy Nowej Myśliwskiej Południowej

- rezygnacja z

newralgicznego środkowego odcinka i realizacja zamiast jednej ciągłej ulicy
dwóch ślepo zakończonych odcinków ulic dojazdowych, co oczywiście
równocześnie wykluczy ruch tranzytowy. NaleŜy dodać, Ŝe sięgacz (odcinek)
wschodni stanowiłby tylko pewną, korzystną ze względów urbanistycznych,
modyfikację przebiegu ulic juŜ ustalonych w planach miejscowych na gruntach
gminnych. Proponowane wynikowe rozwiązanie
Południowej

ulicy Nowej Myśliwskiej

wraz z koncepcją zagospodarowania terenu otaczającego

przedstawiono na załączniku 14.
• w odniesieniu do

ciągu Myśliwska - Nowa Myśliwska Zachodnia, całkowite

wykluczenie ruchu tranzytowego przez fizyczne przerwanie jej ciągłości nie
jest jednak wskazane ze względu na wygodę mieszkańców i ewentualność
awarii (rozwiązanie to naleŜy uznać za teoretyczne). Dlatego na tym ciągu
proponuje się zamiast tego zastosować ograniczenia ruchu tranzytowego
m.in. przez stosowanie przekroju jednojezdniowego, małych rond i małych
promieni łuków poziomych, a takŜe „leŜących policjantów”.

6.6.2. Skutki proponowanego rozwiązania
Prowadzenie Nowej Myśliwskiej południowej w formie 2 ślepo zakończonych ulic bez
przekraczania Potoku Siedlickiego eliminuje większość opisanych w punkcie 6.5.2.
mankamentów środowiskowych i konfliktów społecznych.
Skutki ruchowe

72

6
Proponowane 2 ulice „sięgaczowe” na południe od ul. Myśliwskiej zapewnią
moŜliwość lepszej obsługi komunikacyjnej (w tym równieŜ komunikacją autobusową)
terenów mieszkaniowych i usługowych połoŜonych między ul. Kartuską a Myśliwską i
bardziej odległych od waŜniejszych ulic publicznych, np. północnej części Jasienia.
Jako obciąŜone jedynie decelowym ruchem mieszkańców będą one miały
umiarkowane potoki ruchu: maksymalnie na odcinku wschodnim wyniesie on w
2020 r. ok. 500 pojazdów umownych/godz. szczytu na 1 kierunek.
Natomiast w odniesieniu do ciągu : Myśliwska - nowa Myśliwska Zachodnia szacuje
się, Ŝe próby ograniczenia ruchu tranzytowego nie spowodują całkowitej jego
eliminacji, natomiast będzie on nieduŜy i wyniesie ok. 10% potencjalnego ruchu
tranzytowego czyli ok. 100 pojazdów umownych na godz. szczytu na jeden kierunek.
Po dodaniu tej wielkości do ruchu generowanego tylko przez potencjały obszaru
problemowego (suma: ok. 700 pojazdów) moŜna stwierdzić, Ŝe w godzinach szczytu
moŜe dochodzić do okresowego zbliŜania się potoku ruchu do granic przepustowości
ulicy. Prognozę ruchu dla wariantu 2 przedstawiono na ryc. 20.
Ryc. 20. Potoki ruchu kołowego z ograniczeniem ruchu tranzytowego na ulicy Myśliwskiej i Nowej
Myśliwskiej Zachodniej oraz z „sięgaczami” na Nowej Myśliwskiej Południowej
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Skutki finansowe
Skutki finansowe ewentualnego uchwalenia w planie miejscowym nowych
odcinków ulic (bez odcinka Nowej Bulońskiej, ustalonego w obowiązującym planie)
dla miasta będą następujące :
•

powierzchnia gruntów do wykupu: prywatnych, PZD i SP –

2,63 ha

- w tym: - podtrzymanie rezerwy z planów obowiązujących –

1,61 ha

- nowe rezerwy
•

--

grunty prywatne „odzyskane” (likwidacja rezerwy ustalonej obecnie) -

1,02 ha
0,23 ha

Ogółem zobowiązania GMG związane z pozyskaniem gruntów pod realizacją tej
ulicy szacuje się na:
•

właścicielom prywatnym od 3,7 do 4,9 mln zł.

•

Polskiemu Związkowi Działkowców i działkowcom – 212 tys. zł tytułem
odszkodowań i teren zamienny za 13 działek

•

Skarbowi Państwa – 0 zł lub od 1,3 tys. do 12,7 tys. zł.

6.7. Wnioski:
1. Rozwiązaniem, które daje najwięcej korzyści pod względem ruchowym w
analizowanym okresie jest budowa Nowej Myśliwskiej Zachodniej i Nowej
Myśliwskiej Południowej z całkowitym wykluczeniem ruchu tranzytowego przez
obszar problemowy, co jednak jest rozwiązaniem teoretycznym. Wariantem
realnym, zbliŜonym w największym moŜliwym stopniu do tego rozwiązania jest
wariant opisany w punkcie 6.6.
2. W rezultacie wszystkich przeprowadzonych analiz wytypowano do opracowania
prognozy środowiskowej oraz przedstawienia społeczności lokalnej i uzyskania
opinii mieszkańców 2 warianty rozwiązań o róŜnych skutkach, w tym róŜnych
efektach ruchowych; 1 - zgodny z obowiązującymi planami i 2 - opisany w
punkcie 6.6.

Warianty te zestawiono w punkcie 6.8.: opis porównawczy

wariantów w tabeli 17, schematy na rycinach 21 i 22.
3. Element wariantowany: zespół ulic Nowa Myśliwska Zachodnia - Nowa Myśliwska
Południowa w 2 odcinkach

nie został wybrany w Ŝadnym banku niniejszego

Programu, pomimo duŜego obciąŜenia tych ulic. Świadczy to o nikłym wpływie
tego zespołu ulic na całość układu transportowego Gdańska Południe.
ObciąŜający te ulice ruch tranzytowy realizuje bowiem głównie relację:
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południowa część Wrzeszcza – Obwodnica Zachodnia, a zasadnicza część ruchu
to obsługa mieszkańców tego rejonu, co jest typowe dla ulic lokalnych.
W związku z tym ewentualne przyjęcie wariantu odmiennego niŜ analizowany
jako element wariantowany w podstawowych badaniach Programu nie będzie
miało znaczenia dla ich wyników, a jedynie znaczenie lokalne – dla mieszkańców
osiedli przy ul. Myśliwskiej.
4. Realizacja wszystkich elementów układu transportowego Gdańska Południe i
jego otoczenia przewidzianych dla stanu perspektywicznego w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska
poprawi sytuację w stosunku do przedstawionych wyŜej prognoz, odciąŜając
wszystkie analizowane ulice.

75

6
Ryc. 21. Obszar problemowy Myśliwska – wariant 1 przyjęty do procedowania:
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Ryc. 22. Obszar problemowy Myśliwska – wariant 2 przyjęty do procedowania:
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6.8. Zestawienie przyjętych wariantów:
Tab. 17. Obszar problemowy Myśliwska – opis i ocena 2 wariantów rozwiązań:
Wariant rozwiązania
1
Stan ustalony w obecnie
obowiązujących planach:
ciąg uliczny: ul. Myśliwska i
Nowa Myśliwska
Zachodnia – brak
dodatkowych działań
miasta
(patrz załącznik nr 13)

2
Minimalizacja tranzytu: ul.
Myśliwska i Nowa
Myśliwska Zachodnia z
maksymalnymi
utrudnieniami dla ruchu
przelotowego oraz
dodatkowo ul. Nowa
Myśliwska Południowa
podzielona na 2 ślepe
odcinki ulic dojazdowych
oraz fragment Nowej
Bulońskiej Północnej
(patrz p.6.6. i załącznik nr
14)

Wady
Ulica Myśliwska przeciąŜona
ruchem: do 846 p.u/ godz. szczytu –
korki, trudność wyjechania na ulicę z
przecznic
Umiarkowane uciąŜliwości
komunikacyjne (hałas,
zanieczyszczenie powietrza) dla
mieszkańców budynków przyległych
do ul. Myśliwskiej,
Słabsza obsługa komunikacyjna
zabudowy w południowej części
obszaru i północnej części Jasienia
Na krótkim odcinku istniejącej ul.
Myśliwskiej sporadycznie w
godzinach szczytu: potok ruchu
moŜe być bliski przepustowości ulicy
(do 700 p.u/ godz. szczytu)
Dodatkowe koszty dla miasta

Niewielkie uciąŜliwości
komunikacyjne od wschodniego
odcinka ul. Nowej Myśliwskiej
Południowej

Zalety
Brak dodatkowej ingerencji w
środowisko,
Brak dodatkowych kosztów dla
miasta

ObciąŜenia ulic mniejsze, na
większości odcinków optymalne,
mniejsze uciąŜliwości dla
mieszkańców budynków przyległych
do ul. Myśliwskiej,
Dobra obsługa komunikacyjna (takŜe
komunikacją zbiorową) zabudowy w
południowej części obszaru i
północnej części Jasienia
Zbilansowanie skutków
funkcjonalnych i ekologicznych –
zadowalające rezultaty ruchowe i
funkcjonalne przy ograniczeniu skali
ingerencji w środowisko do
koniecznego minimum
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WNIOSKI WSTĘPNE
1. Spośród sześciu elementów układu uliczno-drogowego Gdańska Południe
zaproponowanych w ramach pierwszych pięciu „banków” jako przynoszące
kolejno najlepsze efekty dla układu, cztery pierwsze elementy powtarzają się
w obu „drzewkach” (z jedną tylko róŜnicą w kolejności) oraz istotnie
poprawiają warunki ruchowe w obszarze opracowania. Są to: Nowa Bulońska
Północna, Nowa Jabłoniowa, Nowa Podmiejska-Nowa Małomiejska i Nowa
Świętokrzyska. Ich łączny koszt oszacowano na 905 mln łącznie z budową
układu tramwajowego. Natomiast bez układu torowego koszty budowy
pierwszych czterech elementów wynoszą: ok. 850 mln. Przekraczają one
załoŜone dla Programu 520 mln.
2. Przyjętym załoŜeniom finansowym bardziej odpowiada realizacja tylko 3
pierwszych elementów. Ich łączny szacunkowy koszt wraz z budową układu
torowego wynosi 685 mln zł. RównieŜ ta suma przekracza załoŜone środki.
ZałoŜenia nie uwzględniają jednak moŜliwych do pozyskania drobniejszych
źródeł finansowania ulic, jak np. udział inwestorów niedrogowych na
podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych, tzw. inicjatywy lokalne,
środki krajowe z rezerwy subwencji ogólnej, ewentualna kolejna edycja
narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. RównieŜ szacunek
kosztów moŜe ostatecznie zostać skorygowany zarówno w górę, jak i w dół.
Na pewno zasadne jest, by miasto było przygotowane do szerszego frontu
przyszłych działań (patrz teŜ p. 4 i 5), co ułatwi np. aplikowanie o środki unijne
i umoŜliwi szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności.
3. Wyniki ocen w obu analizowanych „drzewkach” jednoznacznie typują ulice:
Nową Bulońską Północną i Nową Jabłoniową jako pierwszoplanowy obszar
koncentracji

przygotowań

inwestycyjnych.

Wysokie

miejsce

Nowej

Jabłoniowej wynika jednak bardziej z korzystnych skutków dla Obwodnicy
Zachodniej, a mniej poprawia sytuację transportową w dzielnicy Gdańsk
Południe.
Kryterium poprawy sytuacji na terenie Gdańska Południe wskazuje więc
priorytet dla Nowej Bulońskiej Północnej, pomimo jej wysokich kosztów.
Potwierdza to jej szczególną rolę w układzie – otwarcie nowego, czwartego
powiązania Gdańska Południe z całą północna częścią aglomeracji (poza:
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główną osią przez Śródmieście, ulicami Łostowiską – Nowolipie - Rakoczego i
Obwodnicą Zachodnią)
4. Przeprowadzone analizy nie mogą być traktowane jako scenariusz ustalony
raz na zawsze. Powinny być one co kilka lat powtarzane z uwzględnieniem
zaktualizowanego rozmieszczenia potencjałów, nowego modelu po obecnie
przeprowadzanych Kompleksowych Badaniach Ruchu i stanu realizacji
rozbudowy układu.
5. RównieŜ inne czynniki mogą wpływać na podejmowanie pojedynczych decyzji
róŜniących

się

przyspieszona

od

uzyskanych

budowa

w

tramwaju

w

programie
Nowej

wyników.

Przykładowo

Warszawskiej

moŜe

być

dodatkowym argumentem za równoczesną budową tej ulicy mimo jej niŜszej
pozycji według analizy. Podobna sytuacja miała miejsce z Nową Łódzką.
Rozbudowa ul. Staropolskiej w gminie Kolbudy, łączącej ul. Świętokrzyską z
Obwodnicą Zachodnią do przekroju 2x2 stworzyłaby silny nacisk na
przyspieszenie

realizacji

Nowej

Świętokrzyskiej.

Ten

odcinek

drogi

wojewódzkiej 221 nie jest jednak przewidywany do realizacji na najbliŜsze lata
według zamierzeń województwa ani gminy Kolbudy. Nie ma więc podstaw do
zakładania jej rozbudowy w okresie objętym „Programem”. Z kolei zabudowa
otoczenia ul. Unruga lub innych ulic lokalnych moŜe wymusić ich realizację.
Dlatego wszystkie odcinki uliczne wskazane w 5 pierwszych „bankach” (razem
6 odcinków) pozostają w niniejszym programie strategicznym (3 pierwsze
wskazane na obecnym poziomie wiedzy i 3 pozostałe traktowane jako
rezerwowe

z

moŜliwością

weryfikacji

tej

kolejności

w

następnych

aktualizacjach programu).
Dla takiego stanu – 5 pierwszych „banków” w 2 wariantach - sporządza się
prognozę środowiskową.
6. Wszystkie ujęte w programie elementy (6 odcinków) powinny być stopniowo
przygotowywane przedprojektowo i projektowo. W pierwszej kolejności naleŜy
opracować

koncepcje

programowo-przestrzenne

ulic:

Nowa

Bulońska

Północna i Nowa Podmiejska - Nowa Małomiejska oraz zachodniego odcinka
Nowej Jabłoniowej do węzła Szadółki.
7. Analiza wykazała specyficzną pozycję wybranych, waŜniejszych ulic lokalnych
i niektórych zbiorczych (Nowa Myśliwska Zachodnia i Unruga) wśród
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wariantowanych odcinków. W przeprowadzonych symulacjach obciąŜają się
one bardzo silnie, natomiast mają niewielki wpływ na cały układ ulicznodrogowy Gdańska Południe, a więc i na badane przekroje kontrolne. Dlatego
zgodnie z przyjętą metodą nie zostały one wybrane w początkowych
„bankach”. Te ulice jednak mają istotne znaczenie dla obsługi otaczających je
terenów mieszkaniowych, czasem wręcz warunkując ich zabudowę. Na
potrzebę i termin ich realizacji większy wpływ będą więc miały terminy
oddawania do uŜytku nowej zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej, niŜ wyniki
symulacji. Jest to teŜ jednoznaczne wskazanie do ich finansowania w
większym stopniu przez deweloperów na podstawie art.16 ustawy o drogach
publicznych.
8. ObciąŜenia układu w poszczególnych symulacjach moŜe wskazywać na
zaprojektowanie w planach zbyt duŜego przekroju ul. Nowej Warszawskiej na
odcinku od Nowej Łódzkiej do ul. Piotrkowskiej. Przekrój 2x2 okazał się
niedociąŜony we wszystkich symulacjach dla stanu perspektywicznego.
Uzyskane wyniki dla Nowej Warszawskiej mogą być wskazaniem do jej
realizacji jako ulicy o przekroju ograniczonym do jednej jezdni o dwóch pasach
ruchu lub realizacji w przekroju jednojezdniowym jako I etapu.
9. Podobny problem dotyczy teŜ ulicy Unruga. Wyniki symulacji obciąŜeń tej ulicy
ruchem wskazują, Ŝe optymalny byłby dla niej przekrój 1 jezdnia o 2 pasach
ruchu z pasami wyłączeń dla lewoskrętów na skrzyŜowaniach oraz klasa ulicy
lokalnej, a nie zbiorczej.
10. Metoda „banków” moŜe być zastosowana do analizy kolejności realizacji
układu ulicznego w całym mieście, z uwzględnieniem zastrzeŜeń, o których
mowa powyŜej.
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8. WNIOSKI OSTATECZNE

PO ROZPATRZENIU UWAG I WNIOSKÓW Z OPINIOWANIA I UDZIAŁU

SPOŁECZEŃSTWA

1. Spośród sześciu elementów układu uliczno-drogowego Gdańska Południe
zaproponowanych w ramach pierwszych pięciu „banków” jako przynoszących
kolejno najlepsze efekty dla układu, cztery pierwsze elementy powtarzają się
w obu wariantach, tzw. „drzewkach” (z jedną tylko różnicą w kolejności) oraz
istotnie poprawiają warunki ruchowe w obszarze opracowania. Są to: Nowa
Bulońska

Północna,

Nowa

Jabłoniowa,

Nowa

Podmiejska-Nowa

Małomiejska i Nowa Świętokrzyska. Pozostałe 2 elementy, które znalazły
się na piątej pozycji, zależnie od „drzewka”, to ul. Unruga i Nowa
Warszawska.
2. Wszystkie ujęte w programie elementy (6 odcinków) powinny być stopniowo
przygotowywane przedprojektowo i projektowo z uwzględnieniem zagadnień
koordynacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej. W pierwszej
kolejności należy opracować koncepcje programowo-przestrzenne wraz z
wyliczeniem kosztów ulic: Nowa Bulońska Północna i Nowa Podmiejska Nowa Małomiejska oraz zachodniego odcinka Nowej Jabłoniowej do węzła
Szadółki, a także samego węzła Szadółki oraz ul. Nowej Świętokrzyskiej
(pozostałe odcinki spośród 6 wybranych w Programie posiadają już takie
koncepcje). Na pewno zasadne jest, by miasto było przygotowane do
szerszego frontu przyszłych działań, co ułatwi np. aplikowanie o środki unijne i
umożliwi szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności.
3. Wyniki ocen w obu analizowanych „drzewkach” oraz kryterium poprawy
sytuacji na terenie Gdańska Południe wskazują wyraźny priorytet dla ulicy
Nowej Bulońskiej Północnej jako pierwszoplanowego obszaru koncentracji
przygotowań inwestycyjnych, pomimo jej wysokich kosztów. Potwierdza to jej
szczególną rolę w układzie – otwarcie nowego, czwartego powiązania
Gdańska Południe z całą północna częścią aglomeracji (poza istniejącymi
powiązaniami: główną osią przez Śródmieście, ulicami Łostowicką – Nowolipie
- Rakoczego i Obwodnicą Zachodnią)
4. Analiza wykazała specyficzną pozycję wybranych, ważniejszych ulic lokalnych
i niektórych zbiorczych (Unruga i Nowa Myśliwska Zachodnia) wśród
wariantowanych odcinków. W przeprowadzonych symulacjach obciążają się
one bardzo silnie, natomiast powinny pełnić funkcje ulic obsługujących
bezpośrednio tereny mieszkaniowe. Na potrzebę i termin ich realizacji większy
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wpływ będą więc miały terminy oddawania do użytku nowej zabudowy,
zwłaszcza mieszkaniowej, niż ich wpływ na całość układu wskazany przez
wyniki symulacji. Jest to też jednoznaczne wskazanie do ich finansowania w
większym stopniu przez deweloperów na podstawie art.16 ustawy o drogach
publicznych.
5. W sześciu wskazanych w Programie odcinkach drogowych zawarte są
wszystkie trzy planowane na Południu po stanie „0” linie tramwajowe (w Nowej
Bulońskiej Północnej, Nowej Podmiejskiej - Nowej Małomiejskiej i Nowej
Warszawskiej), a w trzech odcinkach wybranych w I kolejności – dwie z nich.
Potwierdza to priorytet transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej
dzielnicy.
6. Utrzymanie w miarę harmonijnego przebiegu procesów oddawania do użytku
wybranych odcinków bez „przesuwania” spiętrzeń ruchu w inne miejsca
wymaga zachowania odpowiedniej kolejności działań, również poza granicami
opracowania i poza elementami wybranymi, w tym:
•

poprzedzenia

budowy

Nowej

Bulońskiej

Północnej

przebudową

skrzyżowania Bulońskiej z Rakoczego (stanowiącego już obecnie „wąskie
gardło” układu) w celu radykalnego zwiększenia jego bezpieczeństwa i
przepustowości, a także dobudową pasów lewoskrętu relacji Rakoczego
do Jaśkowej Doliny na skrzyżowaniu Rakoczego/Jaśkowa Dolina w celu
zwiększenia przepustowości całego skrzyżowania a w szczególności relacji
na wprost do Śródmieścia
•

poprzedzenia połączenia ul. Nowej Myśliwskiej Zachodniej z Trasą W-Z
budową ulicy Nowej Bulońskiej Północnej aby uniknąć obciążenia Nowej
Myśliwskiej Zachodniej ruchem tranzytowym z Wrzeszcza do Obwodnicy
Zachodniej

•

zalecane jest wykonanie przebudowy węzła Szadółki z Obwodnicą
Zachodnią przed uruchomieniem ciągu ulic: Nowa Bulońska Północna –
Nowa Jabłoniowa

7. Przeprowadzone analizy nie mogą być traktowane jako scenariusz ustalony
raz na zawsze. Powinny być one co kilka lat powtarzane z uwzględnieniem
zaktualizowanego rozmieszczenia potencjałów, nowego modelu systemu
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transportowego z wykorzystaniem przeprowadzonych Kompleksowych Badań
Ruchu Gdańsk 2009 i stanu realizacji rozbudowy układu.
8. W ramach planowanych aktualizacji Programu wśród wariantowanych
odcinków ujęta zostanie również ul. Nowa Cienista do Traktu Św. Wojciecha,
rozważone też zostanie poszerzenie granic opracowania aż do Obwodnicy
Południowej (t.j z ulicami Starogardzką i Nową Niepołomicką).
9. Również inne czynniki mogą wpływać na podejmowanie pojedynczych decyzji
różniących

się

przyspieszona

od

uzyskanych

budowa

tramwaju

w
w

programie
Nowej

wyników.

Warszawskiej

Przykładowo
może

być

dodatkowym argumentem za równoczesną budową tej ulicy mimo jej niższej
pozycji według analizy. Podobna sytuacja miała miejsce z Nową Łódzką.
Rozbudowa ul. Staropolskiej w gminie Kolbudy, łączącej ul. Świętokrzyską z
Obwodnicą Zachodnią do przekroju 2x2 stworzyłaby silny nacisk na
przyspieszenie realizacji Nowej Świętokrzyskiej i najprawdopodobniej zmieniła
też wyniki prognoz i analiz. Ten odcinek drogi wojewódzkiej 221 nie jest
jednak przewidywany do realizacji na

najbliższe lata według zamierzeń

województwa ani gminy Kolbudy. Nie ma więc podstaw do zakładania jej
rozbudowy w okresie objętym „Programem”.

Z kolei powstawanie nowej

zabudowy otoczenia ul. Unruga lub innych ulic lokalnych, obsługiwanej tylko z
tych ulic może wymusić ich wcześniejszą realizację.
Dlatego wszystkie 6 odcinków ulicznych wskazanych w 5 pierwszych
„bankach” pozostają w niniejszym programie strategicznym (3 pierwsze
wskazane na obecnym poziomie wiedzy i 3 pozostałe traktowane jako
rezerwowe

z

możliwością

weryfikacji

tej

kolejności

w

następnych

aktualizacjach programu).
Dla takiego stanu – 5 pierwszych „banków” w 2 wariantach - sporządza się
prognozę środowiskową.
10. Metoda „banków” przyjęta w Programie może być zastosowana do analizy
kolejności realizacji układu ulicznego w całym mieście, z uwzględnieniem
zastrzeżeń, o których mowa powyżej.
11. W obszarze problemowym rejonu ul. Myśliwskiej
•

przyjmuje się drugi wariant rozwiązania problemu przeciążenia ul.
Myśliwskiej, (utrudnienia dla ruchu tranzytowego na Nowej Myśliwskiej
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8
Zachodniej i budowa 2 ślepo zakończonych sięgaczy tzw. Nowej
Myśliwskiej Południowej) - poparty w badaniu opinii publicznej przez 69,2
% respondentów czyli zdecydowaną większość badanych mieszkańców.
•

rezygnuje się w wariancie 2 z prowadzenia zachodniego odcinka Nowej
Myśliwskiej Południowej, co wynika z jego kolizji z pozwoleniem na
budowę 2 osiedli mieszkaniowych, wydanym już po opracowaniu projektu
Programu. Jest to możliwe, gdyż prognozy ruchu wykazują, że ten odcinek
ma dla odciążenia najtrudniejszego wschodniego przebiegu ul. Myśliwskiej
marginalne znaczenie, a zasadnicze ma odcinek wschodni, prowadzący do
Nowej Bulońskiej. Rezygnacja z odcinka zachodniego jest też korzystna z
punktu widzenia rekomendacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko,

ponieważ

eliminuje

sygnalizowane

w

niej

zagrożenie

ograniczeniem lokalnych powiązań przyrodniczych przez ten odcinek. Ta
decyzja została podjęta już po rozpoczęciu kampanii informacyjnej, a więc
nie mogła być w niej i w badaniu opinii publicznej uwzględniona
•

postulaty rozważenia przerwania ciągłości ulicy Nowej Myśliwskiej
Zachodniej (choć kontrowane przez wnioski odwrotne) oraz maksymalnego
odsunięcia tej ulicy od Stawu Wróbla ze względu na jego walory
rekreacyjne będą zrealizowane w formie przeprowadzenia przez BRG
analizy możliwości i zasadności przerwania ciągłości ulicy Nowej
Myśliwskiej Zachodniej w sąsiedztwie Stawu Wróbla. Jest to jedyna droga
realizacji zawartej w prognozie oddziaływania na środowisko rekomendacji
o odsunięcie ulicy, gdyż przesunięcie jej w kierunku południowym jest
obecnie niemożliwe jako kolidujące z wydanym pozwoleniem na budowę
dużego osiedla zabudowy jednorodzinnej
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STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY
DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU

PODSUMOWANIE PROCESU ROZPATRYWANIA I UWZGLĘDNIANIA
USTALEŃ, UWAG I WNIOSKÓW ORAZ UZASADNIENIE PRZYJĘCIA
DOKUMENTU

I. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU OPINIOWANIA I UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
Projekt Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście
Gdańsku poddany był opiniowaniu przez właściwe i dodatkowo wybrane organy i instytucje oraz – zapewniono udział społeczeństwa w projekcie i strategicznej prognozie oddziaływania na środowisko.
1. Opiniowanie
• projekt Programu w okresie od listopada do grudnia 2009 r. uzyskał 9 opinii: 2
organów właściwych do opiniowania (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku – opinie pozytywne bez uwag) oraz 7 fakultatywnych, w tym 3 z uwagami. Wykaz i
rozpatrzenie tych opinii zawiera załącznik do „Podsumowania procesu rozpatrywania i uwzględniania ustaleń, uwag i wniosków” p.t. „Opiniowanie. Rozpatrzenie uwag złoŜonych w ramach opinii”
• projekt był równieŜ referowany i dyskutowany na posiedzeniu MKUA w dniu
15.12. 2009 r. i uzyskał jej pozytywną opinię.
• zaprezentowano go równieŜ Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta
Gdańska na posiedzeniu w dniu 26.10. 2009 r.
2. Udział społeczeństwa zapewniony był głównie w okresie od grudnia 2009 do maja
2010 r. Główne elementy partycypacji społecznej to:
• Spotkanie w dniu 16. 12. 2009 r przedstawicieli Biura Rozwoju Gdańska
(BRG) z właścicielami gruntów w rejonie ul. Myśliwskiej w sprawie koncepcji ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej Południowej, które zapoczątkowało dalsze
spotkania negocjacyjne z poszczególnymi, zainteresowanymi inwestorami
• WyłoŜenie projektu Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i stanowiskami organów opiniujących do publicznego wglądu w siedzibie BRG w dniach 03.03.2010 r. do 14.04.2010 r.
• Dyskusja publiczna nad projektem w ramach wyłoŜenia j.w. przeprowadzona w siedzibie BRG dnia 08.04.2010
• Szeroka kampania informacyjna dla mieszkańców obszaru opracowania
koordynowana przez Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego, prowadzona w okresie od 01.02.2010 do 30.04.2010 r. zakończona
badaniem opinii publicznej. Odrębnie potraktowano w jej ramach zasadniczy wątek Programu, adresowany do całej społeczności obszaru opracowania, ale z moŜliwością udziału równieŜ mieszkańców całego miasta i
propozycje dla obszaru problemowego rejonu ulicy Myśliwskiej, którego adresatami byli głównie mieszkańcy tego rejonu.
a. Informacje o Programie zamieszczone w: internecie z moŜliwością zadawania pytań i składania uwag, w gazetach dzielnicowych, ulotkach
informacyjnych
b. Spotkanie dyrektorów i pracowników Biura Rozwoju Gdańska (BRG)
oraz Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego (WPR) z
liderami Gdańska Południe w siedzibie BRG w dniu 17.03.2010
c. Spotkanie mieszkańców Gdańska Południe z władzami miasta (z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska pana Andrzeja Bojanowskiego) w dniu 21.04.2010 r. na terenie dzielnicy - w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Człuchowskiej

2

d. Odpowiedzi udzielane sukcesywnie na pytania internetowe, opublikowane następnie kompleksowo na stronie internetowej (i zamieszczone
w załączonym opracowaniu „Udział społeczeństwa”. .Odpowiedzi na
pytania mieszkańców oraz rozpatrzenie uwag i wniosków”)
e. Badanie opinii mieszkańców rejonu ul. Myśliwskiej na temat wyboru wariantów rozwiązań komunikacyjnych dla tego obszaru oraz badanie skuteczności dotarcia informacji do mieszkańców dzielnicy Południe przeprowadzone w dniach 24 i 25.04.2010 r.,

II. UZASADNIENIE PRZYJĘCIA DOKUMENTU PO OPINIOWANIU I UDZIALE
SPOŁECZEŃSTWA
W wyniku rozpatrzenia i częściowego uwzględnienia uwag i wniosków, zgłoszonych
podczas opiniowania i partycypacji społecznej sformułowano ostateczny tekst Strategicznego Programu Transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku, w którym zasadniczo - po wykonaniu dodatkowych prognoz, sprawdzających zasadność
złoŜonych uwag - utrzymano wytypowaną na podstawie obliczeń kolejność realizacji
poszczególnych elementów układu. Zmianom uległa natomiast część wniosków z
Programu, mniej istotnych z punktu widzenia celu opracowania. Wprowadzono dodatkowo wnioskowane wzajemne uwarunkowania realizacji poszczególnych elementów układu transportowego, odniesienia do podsystemu szynowego transportu zbiorowego oraz zaanonsowano zidentyfikowane kierunki planowanej aktualizacji Programu; część wniosków zmodyfikowano, niektóre mniej istotne dla przedmiotu opracowania pominięto. Nowa ich wersja, zamieszczona w tekście Programu to rozdział 8
zatytułowany: „Wnioski ostateczne”.
W odniesieniu do obszaru problemowego rejonu ul. Myśliwskiej dokonano wyboru
wariantu 2, zgodnie z wynikami badania opinii publicznej (popartego przez prawie
70% respondentów) oraz preferencjami zespołu autorskiego, z dodatkową modyfikacją, polegającą na rezygnacji z zachodniego odcinka Nowej Myśliwskiej Południowej.
III. SYNTEZA ROZPATRZENIA USTALEŃ, UWAG I WNIOSKÓW
1. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, dotyczące
przedmiotu Strategicznego Programu Transportowego dzielnicy Południe zostały
w dokumencie uwzględnione:
• w części zasadniczej, dotyczącej kolejności realizacji elementów systemu – w
pełni,
• w obszarze problemowym rejonu ul. Myśliwskiej - w maksymalnym moŜliwym
zakresie. Z punktu widzenia rekomendacji zawartych w prognozie istotna jest
rezygnacja w wariancie 2 z zachodniego odcinka Nowej Myśliwskiej Południowej. Eliminuje to sygnalizowane zagroŜenie ograniczeniem lokalnych powiązań przyrodniczych przez ten odcinek. Postulowane rozwaŜenie maksymalnego odsunięcia Nowej Myśliwskiej Zachodniej od Stawu Wróbla będzie
zrealizowane w formie analizy moŜliwości i zasadności przerwania ciągłości
tej ulicy w sąsiedztwie Stawu Wróbla (zaleconej w ostatecznych wnioskach
Programu). Jest to jedyna droga realizacji tej rekomendacji, gdyŜ przesunięcie ulicy w kierunku południowym jest obecnie niemoŜliwe jako kolidujące z
wydanym pozwoleniem na budowę duŜego osiedla zabudowy jednorodzinnej.
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2. Opinie właściwych organów
Opinie organów właściwych do opiniowania dokumentów strategicznych: są pozytywne bez uwag.
Spośród 7 dodatkowych opinii fakultatywnych 3 zawierały uwagi - tylko do zasadniczej części Programu.
Uwzględniono w pełni jedną z nich, dotyczącą kolizji planowanej ulicy Nowej Myśliwskiej Południowej ze zbiornikiem retencyjno-filtrującym. W znacznej części
uwzględniono uwagę dotyczącą uzupełnienia wniosków, np. o potrzebę rozbudowy węzła Szadółki, czy zasygnalizowania potrzeb dalszych prac, w tym w ramach planowanych kolejnych aktualizacji Programu, co zostało zapisane we
wnioskach ostatecznych.
Niektóre z uwag przeanalizowano szczegółowo w formie wykonania dodatkowych prognoz, sprawdzających ich zasadność (np. poglądów o lepszych skutkach realizacji innych niŜ wskazane w Programie elementów układu, takich, jak:
ul. Nowa Cienista, wiadukt w ciągu ul. Łostowickiej-Nowolipie nad ul. Kartuską,
wiadukt nad Łostowicką-Warszawską w ciągu Trasy W-Z). Dodatkowe prognozy
ruchu pozwalają sformułować tezę, Ŝe te elementy nie burzą ustalonych głównych wniosków z Programu. Potwierdza to wyniki symulacji w Programie jako
obiektywne w maksymalnym moŜliwym zakresie i pozwala utrzymać podstawowy wniosek z Programu, dotyczący proponowanej kolejności realizacji odcinków
ulic.
W odniesieniu do pozostałych uwag - w rozpatrzeniu wyjaśniono niejasności i
wątpliwości, częściowo wynikające z niedokładnego zapoznania się z całą treścią
Programu.
3. Udział społeczeństwa - zgłoszone uwagi i wnioski
W ramach partycypacji społecznej poza licznymi pytaniami, na które udzielone
zostały odpowiedzi i wyjaśnienia, zgłoszono szereg uwag i wniosków.
Zgłoszone uwagi i wnioski z partycypacji społecznej zostały rozpatrzone i
uwzględnione w następującym zakresie:
• w części zasadniczej, dotyczącej kolejności realizacji elementów systemu –
dodanie do wniosków wymogów: poprzedzenia budowy Nowej Bulońskiej
Północnej przebudową skrzyŜowań: Bulońskiej z Rakoczego i Rakoczego z
Jaśkową Doliną (juŜ obecnie „wąskie gardło” układu) oraz poprzedzenia połączenia ul. Nowej Myśliwskiej Zachodniej z Trasą W-Z budową ulicy Nowej Bulońskiej Północnej aby uniknąć obciąŜenia Nowej Myśliwskiej Zachodniej ruchem tranzytowym z Wrzeszcza
• w obszarze problemowym rejonu ul. Myśliwskiej -. niektóre z uwag miały
istotny wpływ na kształt Programu. Dotyczy to przede wszystkim informacji
właścicieli gruntów w rejonie ulicy Myśliwskiej o szczegółach i konsekwencjach decyzji administracyjnych (pozwoleń na budowę), wydanych na tym obszarze, a takŜe o nowych decyzjach, wydanych w trakcie i po sporządzeniu
projektu Programu. Informacje te ujawniły większy od przewidywanego stopień konfliktowości niektórych z proponowanych rozwiązań, Rezultatem jest
rezygnacja z wariantu ciągłej ulicy Nowej Myśliwskiej Południowej (pozostały
do dalszych prac tylko dwa warianty zamiast trzech), a następnie z jej zachodniego ‘sięgaczowego” odcinka. Ta ostatnia decyzja została podjęta juŜ
po rozpoczęciu kampanii informacyjnej, a więc nie mogła być w niej i w bada-
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niu opinii publicznej uwzględniona. Szczęśliwie prognozy ruchu wykazują, Ŝe
ten odcinek ma dla odciąŜenia najtrudniejszego wschodniego przebiegu ul.
Myśliwskiej marginalne znaczenie, a zasadnicze ma odcinek wschodni, prowadzący do Nowej Bulońskiej. Odcinek zachodni mógł za to poprawić czytelność. logikę i równomierność obciąŜenia układu w części zachodniej przez
wprowadzenie ruchu wprost do skrzyŜowania Nowej Myśliwskiej Zachodniej z
Gronostajową. Ponadto uwzględnione zostały wnioski o przerwanie ciągłości
ul. Nowej Myśliwskiej Zachodniej (choć kontrowane przez wnioski odwrotne)
w formie ujęcia w ostatecznych wnioskach Programu zapowiedzi przeprowadzenia analizy moŜliwości i zasadności przerwania ciągłości tej ulicy w sąsiedztwie Stawu Wróbla.
NajwaŜniejszym wnioskiem z partycypacji społecznej jest przyjęcie drugiego
wariantu rozwiązania problemu przeciąŜenia ul. Myśliwskiej, popartego w
badaniu opinii publicznej przez 69,2 % respondentów czyli zdecydowaną
większość mieszkańców.
4. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu
skutków realizacji postanowień Programu
Fizyczna realizacja Programu, generująca skutki środowiskowe i ruchowe, zgodnie z załoŜeniami rozpocząć się ma w r. 2014. Punktem wyjścia do rozpoczęcia
monitorowania skutków realizacji ustaleń Programu będzie ocena czy przyjęte
jego wyjściowe załoŜenia zostały w tym czasie zrealizowane. W przypadku braku
realizacji wszystkich załoŜonych zadań wystąpi konieczność przeanalizowania i
oceny skutków tej sytuacji dla funkcjonowania systemu drogowego dzielnicy.
Kiedy stwierdzone zostaną zmiany w systemie funkcjonowania układu, zweryfikowane będą załoŜenia wyjściowe Programu, co związane będzie z jego aktualizacją i przyjęciem nowych załoŜeń dla rozwoju układu drogowego dzielnicy.
W przypadku kiedy wszystkie załoŜenia wyjściowe dla realizacji Programu zostaną zrealizowane i w 2014 roku będzie moŜna przystąpić do jego realizacji wykonane zostaną analizy, celem których będzie ocena prawidłowości przyjętych w
2010 roku (z późniejszymi aktualizacjami) załoŜeń i skutków realizacji Programu.
Po zweryfikowaniu tych elementów będzie moŜna przystąpić do realizacji Programu. Proponuje się okres 4 letni jako minimalny do oceny i monitorowania
zmian systemowych, ruchowych i środowiskowych skutków realizacji Programu.
Okres ten związany będzie bezpośrednio z kadencyjną oceną aktualności studium i planów miejscowych, jakiej dokonuje Prezydent w celu przekazania Radzie Miasta Gdańska.
Ponadto moŜliwa jest aktualizacja Programu, kiedy przeprowadzona okresowa
ocena skutków jego realizacji znacząco zmieniać będzie przyjęte załoŜenie funkcjonowania systemu, a tym samym jakość wynikających z niego skutków.
W r 2019 w ramach kolejnych kompleksowych badań ruchu dla Gdańska wykonywanych w cyklu 10-letnim (po przeprowadzonych w 2009 r.). zweryfikowane
zostaną skutki ruchowe realizacji większości ustaleń Programu .
Załącznikami do niniejszego podsumowania są:
1. tabela: Opiniowanie – rozpatrzenie uwag
2. tabela: Udział społeczeństwa - odpowiedzi na
pytania mieszkańców i rozpatrzenie uwag i wniosków
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Załącznik 1 do Podsumowania procesu rozpatrywania i uwzględniania
ustaleń, uwag i wniosków oraz uzasadnienia przyjęcia dokumentu

STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU NA LATA 2014 – 2020

OPINIOWANIE (listopad - grudzień 2009 r.)
Rozpatrzenie uwag złoŜonych w ramach opinii
(termin składania opinii – 18.12.2009)
L.p Instytucja
i
data
wpływu
uwagi
1. Państwowy
Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
17.12.2009
2. Regionalny
Dyrektor
Ochrony Środowiska
23.12.2009
3. Wojewoda
Pomorski
24.11.2009
4.. Pomorska
Spółka
Gazownictwa Sp.
z
o.o.
15.12.2009
5. Gdańska
Infrastruktura
Wodno-Kanalizacyjna Sp. z
o.o.
16.12.2009
6. Gdańskie Melioracje
16.12.2009

7.

8.

Zakres meryto- Rozpatrzenie uwagi
ryczny uwagi
Brak uwag

Brak uwag

Brak uwag

Brak uwag

Brak uwag

W analizie No- Uwagę uwzględniono – dodano informację
wej Myśliwskiej do analizy, a ostatecznie zrezygnowano z
Południowej nie wariantu kolizyjnego.
ujęto kolizji ze
zbiornikiem retencyjno-filtrującym
Zarząd Woje- Brak uwag
wództwa Pomorskiego
22.12.2009
GDDKiA
Kolejność reali- Poprawa warunków ruchu kołowego w
23.12.2009
zacji
układu dzielnicy będzie po otwarciu lub wzmoc-
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ulicznego: Nowa
Bulońska
Północna,
Nowa
Jabłoniowa
i
reszta układu nie
będzie wpływać
na poprawę warunków
ruchu
kołowego dzielnicy

9.

GDDKiA
23.12.2009

10. GDDKiA
23.12.2009

11. GDDKiA
23.12.2009

12. GDDKiA
23.12.2009

Najbardziej efektywnym będzie
stworzenie ramy
komunikacyjnej
złoŜonej z ulic
Łostowickiej,
Łódzkiej, Małomiejskiej, Świętokrzyskiej
z
przebudową krytycznych węzłów
układu:
węzeł
dwupoziomowy
WZ-ŁódzkaŁostowicka, węzeł
dwupoziomowy Łostowicka-KartuskaNowolipie, węzeł
Armii Krajowej-3
Maja-Okopowa
Błędne jest przyjęcie do analiz
wyłącznie szczytu
popołudniowego
Błędnie przyjęty
układ komunikacyjny w rejonie
trasy WZ i Obwodnicy
Zachodniej
Błędnie przyjęty
kształt
węzła
Kowale

nieniu przekrojów nowych (jak Nowa Bulońska Północna) lub obecnych powiązań
ulicznych dzielnicy z zewnętrznym układem transportowym Gdańska i metropolii
gdańskiej.
Kolejność realizacji układu
ulicznego na Gdańsku Południe przyjęta
we wnioskach wynika z dokładnej analizy
porównawczej stopnia poprawy warunków
ruchu na całym układzie po wprowadzeniu
do niego poszczególnych odcinków tego
układu (obliczenia na podstawie prognozy
obciąŜeń w kolejnych sytuacjach).
Budowa Nowej Łostowickiej i Nowej Łódzkiej jest przyjęta w programie dla stanu „0”
- do roku 2013.
SkrzyŜowanie Łostowicka – Kartuska Nowolipie będzie przebudowane w ramach budowy ul. Nowej Łostowickiej w
jednym poziomie (prognozy wykazują, Ŝe
budowa wiaduktów na wymienionych w
uwadze skrzyŜowaniach ma minimalny
wpływ na przepustowość ciągu Łostowicka-Nowolipie).
SkrzyŜowanie Armii Krajowej-3 Maja-Okopowa będzie przebudowane w ramach
przebudowy węzła Śródmieście w jednym
poziomie - załoŜono przebudowę tych
elementów w stanie „0” w drzewku II
Natomiast Nowa Małomiejska jest wytypowana w programie do realizacji w trzeciej kolejności, a Ńowa Świętokrzyska – w
czwartej, z moŜliwością korekt w ramach
kolejnych aktualizacji programu
W BRG jest skalibrowany model ruchu dla
szczytu popołudniowego dający sumarycznie na godzinę szczytu popołudniowego 15.00 – 16.00 większe potoki ruchu
niŜ w godzinie szczytu porannego
Kształt węzła trasy WZ i Obwodnicy Zachodniej został przyjęty z projektu technicznego „Transprojektu”, który dostał kilka dni temu pozwolenie na budowę łącznie z odcinkiem Trasy WZ od ul. Kartuskiej
do skrzyŜowania z ul. Otomińską
Węzeł jest poza granicami gminy Gdańsk
dlatego jego parametry przestrzenne nie
zostały dokładnie przeanalizowane. W
świetle przyjęcia w Programie jednojezdniowego przekroju ulicy doprowadzającej
ruch do niego przez Kowale, jego doce-
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13. GDDKiA
23.12.2009

14. ZDiZ
24.12.2009

15. ZDiZ
24.12.2009

16. ZDiZ
24.12.2009

17. ZDiZ
24.12.2009

Podłączenie
układu ulic 2x2
Bulońska i Jabłoniowa będzie
wymagało przebudowy
węzła
Szadółki
Brakuje
rozdziału 2 „cel,
przedmiot i zakres opracowania”
Zbyt
optymistyczne załoŜenie oddania do
eksploatacji
w
2013 roku Trasy
Sucharskiego,
Słowackiego
i
części
Nowej
Wałowej
oraz
Drogi Zielonej
Punkty kontrolne
zostały wybrane
w większości na
zewnątrz
obszaru opracowania lub na jego
granicach
Brak punktu kontrolnego na Morenie

18. ZDiZ
24.12.2009

Jakie wyniki po
usunięciu punktu
kontrolnego na
Obwodnicy Zachodniej

19. ZDiZ
24.12.2009

DociąŜenie układu ulicznego Moreny po oddaniu
Nowej Bulońskiej

lowy kształt nie ma większego znaczenia
Uwzględniono przebudowę węzła Szadółki
Przepustowość węzła typu „karo” i „trąbka”
jest porównywalna i z punktu widzenia
ruchowego nie ma duŜego znaczenia kiedy węzeł zostanie przebudowany. Zalecenie przebudowy węzła będzie wpisane
do wniosków ostatecznych
„cel, przedmiot i zakres opracowania”
znajduje się w punkcie 1 opracowania

Została przyjęta macierz roku 2020 do
obciąŜeń układu ulicznego, dlatego uwaga
– choć być moŜe prawdziwa - nie ma merytorycznego znaczenia

Punkty kontrolne zostały wyznaczone
równomiernie – zdefiniowano 12 punktów
wewnętrznych i 4 punkty zewnętrzne i
wszystkie one sumarycznie decydują o
warunkach ruchu mieszkańców Gdańska
Południe (który nie kończy się na granicy
dzielnicy) w godzinie szczytu.
Punkt kontrolny na Morenie musiałby być
poza obszarem opracowania więc jeszcze
więcej byłoby punktów zewnętrznych. W
rejonie Moreny zostały zdefiniowane 2
punkty na ul. Nowolipie i Myśliwskiej.
Punkt kontrolny nr 11 na Obwodnicy Zachodniej nie przesądzał o wyborze elementu układu ulicznego Gdańska Południe. Usunięcie tego punktu z zestawienia
tabel nie wpłynęłoby na zmianę wyników
analizy. Biorąc pod uwagę jego połoŜenie
(i fakt, ze nie jest zasadne zmniejszanie
ruchu na tym przekroju) przyjęto Nową
Jabłoniową jednoznacznie w 2 kolejności,
choć w drzewku II wychodziła ona w 1
kolejności
Następuje jedynie lokalne dociąŜenie ul.
Bulońskiej na odcinku Rakoczego Myśliwska. Ruch kołowy z Gdańska Południe do
Wrzeszcza obciąŜałby bez Nowej Buloń-
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Pólnocnej

20. ZDiZ
24.12.2009

21. ZDiZ
24.12.2009

22. ZDiZ
24.12.2009

23. ZDiZ
24.12.2009

24. ZDiZ
24.12.2009

skiej Północnej inne elementy układu Moreny – tylko 1 ciąg uliczny Nowolipie – Rakoczego, a tak obciąŜy dwa ciągi uliczne.
Newralgiczne skrzyŜowania u zbiegu tych
2 tras muszą zostać wcześniej przebudowane, co zostało wpisane do wniosków.
Realizacja wybranych w Programie ulic
przy przebudowie skrzyŜowań nie pogarsza warunków ruchu na Potokowej i
skrzyŜowaniu Potokowa - Słowackiego
Znaczne zmniej- Następuje nieznaczne zmniejszenie poszenie
ruchu toku ruchu w kierunku A z 2716 na 2568
kołowego
na p.um./godz.sz.
Obwodnicy Zachodniej
w
„drzewku I”
Utrzymywanie
Następuje istotne zmniejszenie potoku
się
znacznych ruchu na trasie WZ z 4044 p.um./godz.sz.
potoków ruchu na 3655 p.um./godz.sz. a na Kartuskiej
na trasie WZ, potok nie zmienia się znacząco (co wynika
Kartuskiej,
głównie z ruchu kołowego generowanego
Przywidzkiej
i przez jej bezpośrednie otoczenie)
Niepołomickiej
Ul. Unruga w Prognozowane obciąŜenie uzasadnia
studium jest w przekrój 1 jezdniowy tej ulicy z pasami do
klasie
ulicy lewoskrętów - równieŜ docelowo. Tak zoZbiorczej 2/2 w stała ona sklasyfikowana w opracowaniu. opracowaniu
Uwaga częściowo uwzględniona – co do
została przyjęta klasy, która pozostaje jako zbiorcza.
w klasie ulicy
lokalnej L ½
Ul. Nowa Świę- W ramach prac nad Programem zostały
tokrzyska jest w przeanalizowane oba przekroje ½ i 2/2 na
przekroju ½ od tym odcinku (jako warunki zewnętrzne) ale
węzła do granicy w opracowaniu nie zostało to przedstamiasta
wione poniewaŜ kompetencje miasta dotyczą tylko rozbudowy układu ulicznego
Gdańska Południe w granicach miasta. Z
rozmów z gminą Kolbudy wynika, Ŝe nie
ma szans na rozbudowę przekroju do 2x2
drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od
granicy miasta Gdańska do węzła z Obwodnicą Zachodnią w ciągu kilku najbliŜszych lat
Brak
analizy W opracowaniu uwzględniono koszt burozbudowy ukła- dowy tras tramwajowych na Gdańsku Podu
tramwa- łudnie. Nie analizowano obciąŜeń potojowego Gdańska kiem pasaŜerskim układu tramwajowego
Południe
poniewaŜ kolejność realizacji trzech odcinków tego układu jest tak silnie uwarun-
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25. ZDiZ
24.12.2009

26. ZDiZ
24.12.2009

27. ZDiZ
24.12.2009

28. ZDiZ
24.12.2009

29. ZDiZ
24.12.2009

kowana, Ŝe nie wymaga wariantowania w oczywisty sposób od Nowej Łódzkiej do
pętli „Jabłoniowa” i do pętli tymczasowej
„Bulońska” i niezaleŜnie od tego od pętli
Łódzka do węzła integracyjnego metropolitalnego Czerwony Most, gdy będzie on
budowany. Wszystkie planowane linie
tramwajowe mieszczą się w 6 wskazanych
w 6 wskazanych w Programie odcinkach
PrzeciąŜenie
Newlargicznym jest dwuwęzeł, który został
Trasy WZ oraz odciąŜony w porównaniu do stanu „0” . W
węzła z Traktem obu analizowanych drzewkach węzeł staŚw. Wojciecha- nowi ograniczenie przepustowości układu.
Okopowa
Skrajnie obcią- Po wybudowaniu elementów wybranych w
Ŝona Obwodnica 5 pierwszych bankach obciąŜenie ObwodPołudniowa
nicy Południowej Gdańska zmniejsza się z
Gdańska
3899 do 3129 p.um./godz.sz. czyli do poziomu 75% wykorzystania przepustowości.
Brak uzasadnie- Potok ruchu na ul. Nowej Podmiejskiej ma
nia dla budowy wartość ok. 1600 p.um./godz.sz. i uzasadNowej Podmiej- nia przekrój 2/2 a Nowa Chmielna nie znaskiej w przekroju lazła się wśród wynikowych wskazanych
2/2
i
Nowej odcinków.
Chmielnej
Korzystniejsza
W opracowaniu nie brano pod uwagę bujest budowa po- dowy Nowej Cienistej. Wg prognoz wyliłączenia Nowej czonych na potrzeby SUiKZP miasta
Cienistej z Trak- Gdańska Nowa Cienista się przeciąŜa
tem Św. Wojcie- pomimo budowy ciągu ulicznego Nowa
cha wg koncepcji Podmiejska – Nowa Małomiejska więc
BPBK
budowa tej ostatniej jest uzasadniona a jej
realizacja powinna być głównie uzasadniona budową węzła integracyjnego
Czerwony Most. Nowa koncepcja BPBK w
rejonie połączenia Nowej Cienistej i z
Traktem Św. Wojciecha w istocie co do
zasady nie róŜni się od rozwiązania przyjętego w SUiKZP i w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego więc
nie będzie róŜnicować rozkładów ruchu
kołowego na sieć w tym rejonie. Nowa
Cienista zostanie wprowadzona do analiz
przy pierwszej aktualizacji programu.
Potrzeba analizy Niektóre ulice 2x2 były analizowane teŜ w
etapowej reali- przekrojach ½ lecz ze względu na wielzacji – rozbu- kość i zwartość opracowania wyniki tych
dowy przekroju analiz nie zostały ujęte w opracowaniu,
poprzecznego
jeśli nie dawały lepszych efektów ru-
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30. ZDiZ
24.12.2009
31. ZDiZ
24.12.2009

32. ZDiZ
24.12.2009

33 MKUA
1512.2009

34 MKUA
1512.2009

analizowanych
ulic z przekroju
½ na 2/2
Pominięto koszt
realizacji układu
tramwajowego
Przyjęte środki
na
realizację
inwestycji
na
Gdańsku Południe w okresie
2014 do 2020
roku nie starczą
do zrealizowania
przyjętych
elementów układu
ulicznego Gdańska Południe
Niedosyt wniosków
z
programu, zwłaszcza na temat
dalszych
prac.
Program przyjmuje 4 elementy
Lepsza
byłaby
realizacja
ulic
lokalnych
do
Trasy W-Z.
Program nie jest
kompleksowy,
powinien objąć
teŜ
transport
zbiorowy i być
optymalizowany
pod katem pracy
przewozowej
i
zanieczyszczeń
powietrza.

chowych.

Koszt realizacji układu tramwajowego został w opracowaniu ujęty w ramach kosztów tras, w których są one planowane.
Przyjęty koszt realizacji układu jest szacunkowy i nie moŜe stanowić sztywnego
wyznacznika do realizacji układu ulicznego Gdańska Południe. W zakładanych
środkach pominięto teŜ niektóre drobniejsze źródła finansowania (np. udział inwestorów niedrogowych, inicjatywy lokalne,
środki krajowe z rezerwy subwencji ogólnej, ewentualna kolejna edycja narodowego programu przebudowy dróg lokalnych)
Wnioski zostaną uzupełnione i nieco rozbudowane. Jednak wszystkie problemy
poruszone w tej uwadze mają juŜ swoje
odzwierciedlenie we wnioskach. Program
proponuje przyjęcie do rozwaŜań 6 a nie 4
elementów układu ulicznego Gdańska Południe.
Większość połączeń z Trasą W-Z jest w
stanie „0”, choć nie są to i nie będą ulice
lokalne. Program jako strategiczny dotyczyć ma z załoŜenia właśnie ulic układu
podstawowego, a nie lokalnych.
Program obejmuje transport zbiorowy w
sensie przyjętego podziału pracy przewozowej i ujęcia w kosztach budowy ulic całej infrastruktury, teŜ dla transportu zbiorowego. Dla ruchu autobusowego podstawowe znaczenie ma budowa ulic, a kolejność realizacji trzech odcinków układu
tramwajowego jest tak silnie uwarunkowana, Ŝe nie wymaga wariantowania - w
oczywisty sposób od Nowej Łódzkiej do
pętli „Jabłoniowa” i dalej do pętli tymczasowej „Bulońska” i niezaleŜnie od tego od
pętli Łódzka do węzła integracyjnego metropolitalnego Czerwony Most, gdy będzie
on budowany. Wszystkie w/w planowane
linie tramwajowe mieszczą się w 6 wskazanych w Programie odcinkach ulic.
Praca przewozowa jest konsekwencją potoków ruchu na sieci, które zostały zoptymalizowane, dlatego praca przewozowa
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będzie teŜ zoptymalizowana czyli minimalna.
Skutki przyjęcia Programu w postaci
zwiększenia równomierności obciąŜeń
poszczególnych odcinków i poprawy płynności ruchu zminimalizują zanieczyszczenia powietrza generowane przez całkowity
przenoszony ruch. Ma to odzwierciedlenie
w prognozie oddziaływania na środowisko.
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Załącznik 2 do Podsumowania procesu rozpatrywania i uwzględniania
ustaleń, uwag i wniosków oraz uzasadnienia przyjęcia dokumentu

STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU NA LATA 2014 – 2020
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA (grudzień 2009 - maj 2010)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW
ORAZ ROZPATRZENIE UWAG I WNIOSKÓW

1

2

3

4

PYTANIA, UWAGI I WNIOSKI
Kategoryczny protest właściciela działki z waŜnym
pozwoleniem na budowę (w imieniu nabywców
mieszkań) przeciw prowadzeniu Nowej Myśliwskiej
Południowej (w wersji ciągłej) z naruszeniem parkingu i pomiędzy budynkami mieszkalnymi a zielenią
publiczną nad Potokiem Siedlickim
Horyzont czasowy planowania iście strategiczny. Są
jednak błędy i niedoróbki.
Z inwestycji planowanych do realizacji przed 2014,
trzy- Łostowicka, Łódzka i WZ będą gotowe w 2012,
umowy na ich realizację zostały juŜ zawarte lub
zostaną zawarte w tym półroczu, a stanowiący ich
uzupełnienie w okresie do 2014 fragment Bulońskiej
jest maleńki. Na co będą wydatkowane pieniądze w
2013 roku?

ODPOWIEDZI, ROZPATRZENIE
Uwaga uwzględniona – wariant Nowej Myśliwskiej Południowej ciągłej
został odrzucony jako zbyt konfliktowy i niekorzystny dla środowiska
przyrodniczego

NajwaŜniejszy błąd - iście strategiczny - to brak
domknięcia wielkiej pętli tramwajowej w jakimkolwiek
planowanym terminie. Chodzi o tory w ciągu Łódzka Świętokrzyska - Bulońska - zamykające razem z
planowanym połączeniem Moreny z Wrzeszczem
bezsensowny aktualnie układ torowisk w Gdańsku
skutkujący skupieniem duŜej ilości linii w jednym
miejscu (przy głównym dworcu kolejowym) i korkami
na torowiskach. O takiej wielkiej pętli mówił dyrektor
jednej z jednostek miasta (nie pamietam na 100 %
ale chyba Biura Rozwoju Gdańska) na spotkaniu
prezydenta z mieszkańcami na Chełmie odpowiadając na moje pytanie dlaczego na Łostowickiej po
przebudowie nie będzie tramwaju mimo, Ŝe to najkrótsze połączenie Ujeściska z Moreną i Wrzeszczem, zwłaszcza biorąc pod uwagę plany (aktualnie
odsunięte) budowy tramwaju na Morenę.
Przeczytałem
http://www.gdansk.pl/komunikacja
artykuł, 1197,14435.html, przeanalizowałem mapę
planowanych inwestycji
http://www.gdansk.pl/_podstrony/naszemiasto/drogi_gdansk_poludnie/drogi_gda
nsk_poludnie.html i bardzo się zdziwiłem, gdy zobaczyłem na tej właśnie mapie, Ŝe w planach do 2020
roku nie ma wybudowania odcinka trasy P-P – czyli
przedłuŜenia ulicy Sikorskiego od Tesco do ulicy
Świętokrzyskiej. Czy mógłbym uzyskać informację,
jakie są plany odnośnie tej właśnie drogi?

- Strategiczny program transportowy dzielnicy Południe w mieście
Gdańsku na lata 2014-2020 dotyczy rozbudowy układu ulicznodrogowego, a nie transportu zbiorowego, Kolejność realizacji 3 planowanych na Gdańsku Południe odcinków tras tramwajowych jest tak
silnie i obiektywnie uwarunkowana, Ŝe nie ma potrzeby dokonywać
wyboru tej kolejności. Dlatego teŜ problemy rozbudowy układu transportu szynowego nie są w Programie oddzielnie symulowane.
Pętla tramwajowa łącząca Gdańsk Południe z Moreną jest ustalona w
dokumentach planistycznych miasta i będzie sukcesywnie realizowana, a koszty linii tramwajowych ujęto w niniejszym Programie w ramach kosztów poszczególnych ulic. Wszystkie planowane linie tramwajowe mieszczą się w 6 wskazanych w Programie odcinkach ulic.

Witam! Jako mieszkaniec rzeczonej dzielnicy z zaciekawieniem przyjrzałem się planom rozbudowy
dróg i chciałbym wnieść swoje uwagi.
Przede wszystkim nie widzę większego sensu poszerzania Małomiejskiej i Podmiejskiej do 2 pasów.
Wiązałoby się to z większymi niŜ standardowe kosztami (wyburzenia + przesiedlenia), a efekt końcowy
byłby taki sam: i tak samochody stałyby dalej na
wiecznie zakorkowanym Trakcie Św. Wojciecha, do
którego jedynie szybciej by dojechały. Rozsądniej by
było przedłuŜyć do Małomiejskiej ulicę Sikorskiego,
co rozładowałoby juŜ znacznie ruch. Zresztą słuszność ww. koncepcji pokaŜe juŜ Ŝycie po oddaniu
Nowej Łódzkiej. Zamiast poszerzania Małomiejskiej
lepiej te środki przeznaczyć na szybsze rozbudowanie Świętokrzyskiej, która to niedługo będzie równie

Wszystkie inwestycje do roku 2014 zapisane są w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym na lata 2010 – 2014.

W Strategicznym programie transportowym dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 była analizowana Trasa PP jako
jeden z szesnastu elementów układu uliczno-drogowego. Celem programu jest wskazanie odcinków ulicznych, które dają najlepsze efekty
ruchowe dla całego układu ulicznego Gdańska Południe oraz wskazanie kolejności realizacji, przy załoŜonych kosztach 520 mln złotych na
lata 2014-2020.
Porównując efekty ruchowe wariantowanych elementów - najkorzystniej na poprawę sytuacji wpływa budowa trzech odcinków: Nowa
Bulońska Północna 2x2, Nowa Jabłoniowa 2x2 oraz ciąg Nowa Małomiejska 2x2-Nowa Podmiejska 2x2, z zachowaniem kolejności ich
realizacji.
Brak Trasy PP jako elementu wybranego w programie do realizacji w
pierwszej kolejności, nie oznacza rezygnacji z jej budowy.
Rozbudowa ciągu ulicznego Nowa Małomiejska - Nowa Podmiejska
do przekroju 2x2 została wybrana jako 3 element w kolejności do
realizacji ze względu na pozytywne efekty ruchowe jakie przynosi dla
całego układu uliczno-drogowego na Gdańsku Południe. SpostrzeŜenie
dotyczące zakorkowania się Traktu św. Wojciecha w przypadku podłączenia do niego w/w trasy jest jak najbardziej słuszne, ale pod warunkiem, Ŝe nie zostałaby wybudowana Obwodnica Południowa Gdańska
oraz nie zostałby przebudowany wiadukt Biskupia Górka oraz dwuwęzeł Unii Europejskiej. Obwodnica Południowa Gdańska zostanie ukończona w roku 2012. Oddanie do uŜytku Obwodnicy Południowej Gdańska spowoduje znaczne zmniejszenie ruchu tranzytowego obecnie
przebiegającego przez Trakt św. Wojciecha i centrum miasta.
Natomiast wiadukt Biskupia Górka oraz dwuwęzeł Unii Europejskiej nie
mają jeszcze zapewnionego finansowania dlatego teŜ są one wariantowane w Programie. Rozbudowa w/w elementów dodatkowo zwiększy
przepustowość newralgicznego miejsca na mapie drogowej Gdańska.
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wąskim gardłem jak teraz Podmiejska w okolicach
Traktu.
Kolejną nietrafną decyzją jest to, Ŝe budowa ulicy
Unruga posiada ostatni nr (6) w kolejności budowania. Błąd niesamowity i to ja powinno się budować w
jednej z pierwszych kolejności. Zdecydowanie odciąŜyła by ruch samochodów jadących Nową Łódzką,
korzystali by z niej mieszkańcy Południa udający się
na rejony Piecek-Migowa i dalej do Wrzeszcza.
ZastrzeŜenia teŜ mam do samego podejścia BRG:
kaŜda nowa ulica musi być budowana z rozmachem,
mieć 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, itp. Nie tędy droga
Panowie! róŜne przykłady z samego Gdańska pokazują, Ŝe sieć jednojezdniowych uliczek bardziej rozładowuje ruch niŜ ogromne arterie, które zawsze na
końcu będą miały swoje wąskie gardło. Casus przedłuŜenia Wilanowskiej jest tu najlepszy. Pozostałe
rozwiązania w tym planie uwaŜam za mniej lub bardziej słuszne, jednak zdecydowanie potrzebne.
Mam nadzieję, Ŝe te uwagi dadzą trochę inne spojrzenie na problemy komunikacyjne Południa.

5

6

Szanowni Państwo,
bardzo proszę o udostępnienie, w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej, Strategicznego
Programu Transportowego Dzielnicy Południe w
Gdańsku, o którym mowa w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Miasta Gdańska
(http://www.gdansk.pl/komunikacja,1197,14435.html).
Proszę o przesłanie go na adres poczty elektronicznej
Mam pytanie w sprawie przebudowy ul. Jabłoniowej.
Czy jest plan przebudowy tej ulicy na odcinku od ul.
Leszczynowej w dół do ulicy Przywidzkiej.
Czy ma to być droga dwupasmowa- po jednym pasie
w kaŜdą stronę czy po dwa pasy w dwie strony?
Czy planujecie Państwo wyburzanie jakichkolwiek
nieruchomości? Z kim w razie problemów moŜna się
skontaktować w celu uzyskania informacji?

PrzedłuŜenie ulicy Sikorskiego (Trasa PP) do ulicy Małomiejskiej - w
Strategicznym programie transportowym dzielnicy Południe w mieście
Gdańsku na lata 2014-2020 była analizowana Trasa PP jako jeden z
szesnastu elementów układu uliczno-drogowego. Celem programu jest
wskazanie odcinków ulicznych, które dają najlepsze efekty ruchowe dla
całego układu ulicznego Gdańska Południe oraz wskazanie kolejności
realizacji, przy załoŜonych kosztach 520 mln złotych na lata 20142020.
Porównując efekty ruchowe wariantowanych elementów najkorzystniej
na poprawę sytuacji wpływa budowa trzech odcinków: Nowa Bulońska
Północna 2x2, Nowa Jabłoniowa 2x2 oraz ciąg Nowa Małomiejska
2x2-Nowa Podmiejska 2x2, z zachowaniem kolejności ich realizacji.
Brak Trasy PP jako elementu wybranego w programie do realizacji w
pierwszej kolejności, nie oznacza rezygnacji z jej budowy.
SpostrzeŜenie dotyczące konieczności budowy ulicy Unruga jest jak
najbardziej słuszne, jednak ze względu na kryteria (jednakowe dla
kaŜdego elementu) załoŜone podczas wyboru elementów układu, ulica
ta została wybrana (na podstawie obliczeń) dopiero w 6 kolejności.
Pozytywne efekty ruchowe w porównaniu do ulic o znaczeniu nie tylko
dzielnicowym ale i ogólnomiejskim (Nowa Bulońska Północna 2x2,
Nowa Jabłoniowa 2x2, ciąg Nowa Małomiejska 2x2-Nowa Podmiejska
2x2, Nowa Świętokrzyska, Nowa Warszawska) są mniejsze, dlatego
teŜ została ona wybrana dopiero po w/w elementach. We wnioskach z
Programu zawarto uwagę, Ŝe tego typu ulice o niŜszej klasie obsługujące bezpośrednio zabudowę mieszkaniową powinny być nieco inaczej
traktowane i budowane z większym udziałem deweloperów mieszkaniowych (art. 16 ustawy o drogach publicznych). Środki określone w
Strategicznym programie nie wyczerpują wszystkich działań miasta i
inwestorów w dzielnicy Południe.
Budowa tylko ulic o przekroju 2 jezdnie po dwa pasy ruchu - w ramach
analiz nad Programem były przeprowadzane takŜe symulacje ruchu, w
których uwzględniano przekrój 1 jezdnia 2 pasy ruchu. Wybrano układy
uliczno-drogowe o przekroju docelowym, poniewaŜ one dawały najlepsze wyniki w poprawie warunków ruchu (dodatkowo ich koszty są
większe od kosztów przekroju 1 jezdniowego tylko o 30%).
Tekst Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w
mieście Gdańsku na lata 2014-2020 zostanie udostępniony do publicznego wglądu od dnia 3.03.2010 roku do dnia 14.04.2010 roku w
siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

Nowa Jabłoniowa planowana jest na całej długości od skrzyŜowania z
ulicą Warszawską do węzła Szadółki w klasie ulicy zbiorczej 2 jezdnie
po 2 pasy ruchu – zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.
Tereny pod w/w ulicę zarezerwowane są w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, które dostępne są w Wydziale
Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, na stronie internetowej
miasta Gdańska www.gdansk.pl oraz Biura Rozwoju Gdańska
www.brg.gda.pl .
Dodatkowe informacje na temat planowanego przebiegu trasy moŜna
uzyskać w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV
piętro.
Tekst Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w
mieście Gdańsku na lata 2014-2020 zostanie udostępniony do publicznego wglądu od dnia 3.03.2010 roku do dnia 14.04.2010 roku w
siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl
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Domyślam się więc, Ŝe przez tą drogę trzeba będzie
wyburzyć kilka nieruchomości. Jeśli więc ktoś ma
przy samej drodze nowy dom i napewno taka droga
zahaczy o niego czy osoby te dostaną odszkodowanie w postaci pięniędzy, czy nowo wybudowane
nieruchomosci, czy zostaną przesiedleni do innych
nieruchomości? Kiedy mieszkańcy zostaną powiadomieni o takich planach. Przyznam się szczerze, Ŝe
jest to dość nerwowa sytuacja nie tylko dla nas ale i
innych sąsiadów, którzy o takich planach dowiedzieli
się od innych osób oraz z jednej z gazet, albo jeszcze o tym nic nie wiedzą a dowiedzą się np. w 2013.
Niedawno wybudowaliśmy dom powoli przyzwyczajamy się do mieszkania w nim a tu taka sytuacja.
Jakieś 2 lata temu była robiona ulica Jabloniowa
obiecywali Ŝe będzie kanalizacja i nowa droga a
zrobili samą drogę. Jak pytaliśmy o kanalizację mówili Ŝe za 2 lata. W tym momencie widzę, Ŝe kanalizacji
w ulicy jabłoniowej nie będzie do czasu powiększenia
jej do drogi 4 pasmowej czyli jak naszego domu
prawdopodobnie juŜ nie będzie. Robiąc ulicę pracownicy obcięli nam skarpę. Do czasu naszej interwencji było zagroŜenie, Ŝe na jezdnię osunie się
skarpa oraz płot. Sparpę lekko nasypali zamiast
czymś zapezpieczyć i po krótkim czasie wraz z deszczem i tak i tak spłynęło błoto na jezdnię. Mam do
Państwa prośbę proszę w imieniu swoim i innych
mieszkańców ulicy Jabłoniowej o listowne powiadomienie nas w najbliŜszym czasie jakie są plany miasta Gdańska na 2014-2020 na drogę i na nasze
nieruchomości oraz o tym Ŝe mozna przyjść do Państwa zobaczyć plany w marcu. Bo wątpię, Ŝe wszyscy mieszkańcy korzystają z internetu i wiedzą jakie
plany ma nasze miasto.
Witam, czy to, Ŝe program zostanie wyłoŜony do
publicznego wglądu oznacza, Ŝe nie jest jeszcze
zakończone jego opracowywanie i wyłoŜony program
nie będzie jeszcze ostateczną wersją dokumentu?
Interesuje mnie otrzymanie pełnej treści ostatecznej
wersji programu, a nie jedynie moŜliwość wglądu do
jego treści, więc mam nadzieję, Ŝe w całości zostanie
zamieszczony na stronie internetowej. Bardzo proszę
o informację kiedy program będzie dostępny w ostatecznej wersji.
Mam pytanie dotyczące połączenia ulicy Dąbrówki z
ulicą Nową Łódzką. Z Państwa planów wynika, Ŝe w
ul. Dąbrówki będzie moŜna tylko skręcić w prawo,
jadąc od dołu Łódzkiej, zaś samo ulica Dąbrówki
będzie jednokierunkowa. Mam pytanie, jak tak duŜe
osiedle Pogodne i część mieszkańców z okolicznych domów szeregowych ma wyjechać z osiedla?
Ruch na ulicy Anny Jagiellonki , w związku z zaparkowanymi samochodami, odbywa się na jednym
pasie. Nie raz byłam świadkiem, jak szybko jadące
samochody, mijają się, jadąc po chodniku. Mieszkańcy pokładali duŜo nadziei w związku z nową inwestycją, Ŝe ul. Anny Jagiellonki stanie się ulicą jednokierunkową.
Rozumiem równieŜ, Ŝe mogą być problemy z połączeniem ul. Dąbrówki z ul. Nową Łódzką przez przebiegająca od strony osiedla linią tramwajową. Tylko
Ŝe, jak Państwo podawali warianty do wyboru przebiegu lini, nie podali jak w szczegółach moŜe zmienić
się orgazniazja ruchu na skrzyŜowaniach. Sama
wybierając trzeci wariant budowy, nie wiedziałam, Ŝe
tak bardzo utrudni się ruch samochodowy na osiedlu.

Proszę o odpowiedź, jak zostanie połączona ul.
Dąbrówki, by moŜna było nią wyjechać na ul. Łódzką?
10 Witam,
czy jest juŜ zatwierdzony plan układu pętli tramwajowej przy Nowej Łódzkiej? Jeśli tak mogę prosić o
linka do mapy
znaleźć)

(szukałam ale nie udało mi się

Poruszone przez Panią szczegółowe problemy związane z realizacją
ulic nie są przedmiotem Strategicznego programu transportowego
dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020.
Tereny pod w/w ulicę zarezerwowane są w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, które dostępne są w Wydziale
Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, na stronie internetowej
miasta Gdańska www.gdansk.pl oraz Biura Rozwoju Gdańska
www.brg.gda.pl. Z rysunków w/w planów miejscowych wynika czy i
które budynki są planowane do wyburzenia w związku z budową drogi.
Dodatkowe informacje na temat planowanego przebiegu trasy moŜna
uzyskać w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV
piętro.
Nie jest moŜliwe listowne informowanie mieszkańców ulicy Jabłoniowej
o planach miasta Gdańska na lata 2014-2020. Wszystkie informacje
moŜna uzyskać w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków oraz w Biurze Rozwoju Gdańska.

Pełen tekst projektu Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 zostanie udostępniony do publicznego wglądu od dnia 3.03.2010 roku do dnia
14.04.2010 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.
Ostateczna wersja programu zostanie uchwalona przez Radę Miasta
Gdańska po zakończeniu partycypacji społecznej. Zostanie to podane
do publicznej wiadomości wraz z informacją o moŜliwościach zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu.
Poruszone przez Panią szczegółowe problemy związane z realizacją
ulic nie są przedmiotem Strategicznego programu transportowego
dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020.
Za przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczecej Budowy linii
tramwajowej “Chełm-Nowa Łódzka”, która jest w zakresie rzeczowym
Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III A oraz ulicy
Nowej Łódzkiej odpowiadają Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro
2012 Sp. z o.o. (chociaŜ za samą juŜ realizację linii tramwajowej będą
odpowiadały Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Sp. z o.o., a
za budowę ulicy Nowej Łódzkiej Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdańska).
W dniu 15.03.2010 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie w
sprawie przedstawienia rozwiązań technicznych ulicy Nowej
Łódzkiej oraz linii tramwajowej Chełm-Nowa Łódzka (m.in. poruszony będzie temat ul. Dąbrówki) zorganizowane przez Gdańskie
Inwestycje Komunalne Euro 2012 sp. z o.o (Jednostkę realizaujacą Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdańska) w siedzibie GIKE
Euro 2012 Sp.z o.o. ul. Kartuska 5 (II pietro) przy Szpitalu Kolejowym.
Pełen tekst projektu Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 został udostępniony do publicznego wglądu od dnia 3.03.2010 roku do dnia 14.04.2010
roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV
piętro oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.
Poruszone przez Panią szczegółowe problemy związane z realizacją
pętli przy Nowej Łódzkiej nie są przedmiotem Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata
2014-2020.
Za przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczecej Budowy linii
tramwajowej “Chełm-Nowa Łódzka”, która jest w zakresie rzeczowym
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Czy obszar gruntu przeznaczony pod pętle wchodzi
na teren obecnie funkcjonującej tu fermy lisów - a
jeśli tak to czy jest szansa Ŝe ferma zostanie zlikwidowana?

11 Szanowni Państwo,
Od wielu lat zajmuję się projektowaniem dróg i ulic.
Uwaga niniejsza wynika z mojego doświadczenia.
Strategiczny Program Transportowy Dzielnicy Południe w Gdańsku uwzględnia powstanie ulicy Nowa
Bulońska Północna. Włączenie tej ulicy na Morenie,
jak wynika z załączonej mapki, planowane jest na
skrzyŜowaniu Bulońska - Myśliwska. Wybudowanie
tego odcinka ulicy spowoduje dopływ znaczącego
ruchu do i tak juŜ "zapchanego" skrzyŜowania Bulońska - Rakoczego. SkrzyŜowanie to jest w szczycie
porannym juŜ w tej chwili niedroŜne. Korek sięga
Myśliwskiej. W związku z tym budowa Nowej Bulońskiej musi być powiązana z przebudową układu
skrzyŜowań Bulońska - Rakoczego i Rakoczego Jaśkowa, na którym równieŜ rano przepustowość jest
przekroczona. Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem
byłaby estakada dla relacji Bulońska - Potokowa.
Wygląda na to, Ŝe jest miejsce, aby ją tam zlokalizować. Taki obiekt rozładowałby w znacznym stopniu
korek na ul. Bulońskiej, który byłby znacznie większy
po wybudowaniu nowego odcinka
12 Mieszkam na Myśliwskim wzgórzu, bloki przy ulicy
Myśliwskiej, dostałem ulotkę od Państwa z projektem
nowej Myśliwskiej, w której urząd miasta przewiduje
zarówno w pierwszym jak i w drugim wariancie rozbudowy utrudniony ruch na obecnej ulicy Myśliwskiej
potocznie zwane korki. Proszę szanownych Plannerów, Urzędników na tej ulicy nie ma nigdy korków
więc dlaczego miasto chce pogorszyć standard Ŝycia
mieszkańcom ulicy Myśliwskiej. Wieczny korek,
zanieczyszczenie powietrza, hałas, natęŜony ruch.
To nie wina Mieszkańców ulicy Myśliwskiej, Ŝe ludzie
których nie było stać na mieszkanie w "mieście"
muszą jakoś do tego miasta dojechać. Pytanie czemu w ulotce planując rozbudowę planuje się z góry
utrudnienia w ruchu(korki) ??? Mając taka informację
wyprowadziłbym się za obwodnicę kupując 2 razy
większe mieszkanie i czekałbym aŜ mi drogę przekopie Urząd Miasta, bo tak to wygląda z naszej perspektywy. Mieszkania stracą na wartości przez
wieczne korki jakie będą na tej ulicy. JeŜeli jesteście
w stanie polepszyć standard Ŝycia osiedlom południowym dlaczego pogarszając mieszkańcom ulicy
Myśliwskiej. MoŜe czas pomyślec o zjeździe z obwodnicy dodatkowym a nie łatać najniŜszym kosztem
po wąskich lokalnych drogach. Nie wyobraŜam sobie
tej rozbudowy bez remontu ulicy Bulońskiej, oraz
Rakoczego, które są dziurawe gorzej niŜ Trakt słynny
Świętego Wojciecha juŜ na całą Polskę. Plus skrzyŜowanie, które jest kolizyjne i nieprzejezdne rano na
Rakoczego z Bulońską dokładając do tego fatalny
stan tych dróg i ekipy wlewające asfalt na kałuŜe
wody, następnego dnia jest jeszcze większa dziura +
latający asfalt spod kół. Proszę o informację o dyskusji na ten temat z władzami oraz jak wygląda oficjalne
złoŜenie skargi, zaŜalenia, czy chociaŜby zorganizowanie w tej sprawie referendum ? Bo takowe zamierzamy urządzić my mieszkańcy moreny bo problem
nie dotyczy do końca ulicy myśliwskiej. Jak wyglądają

tramwajowej “Chełm-Nowa Łódzka”, która jest w zakresie rzeczowym
Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III A oraz ulicy
Nowej Łódzkiej odpowiadają Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro
2012 Sp. z o.o. (chociaŜ za samą juŜ realizację linii tramwajowej będą
odpowiadały Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Sp. z o.o., a
za budowę ulicy Nowej Łódzkiej Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdańska).
Pełen tekst projektu Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 został udostępniony do publicznego wglądu od dnia 3.03.2010 roku do dnia 14.04.2010
roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV
piętro oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.
Dnia 8.04.2010 roku odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska
dyskusja publiczna nad projektem w/w programu.
Realizacja Nowej Bulońskiej Północnej będzie wiązała się z przebudową typu skrzyŜowania Bulońska/Rakoczego (teowe z wyspą centralną) oraz znaczącym zwiększeniem przepustowości skrzyŜowania
Jaśkowa Dolina/Rakoczego (przepustowość relacji lewoskrętnej w
Jaśkową Dolinę z ul. Rakoczego zostanie istotnie zwiększona) łącznie
z wprowadzeniem tramwaju w ul. Rakoczego od ul. Kartuskiej do ul.
Bulońskiej. Projekt koncepcyjny na tę przebudowę został sporządzony
w 2009 roku. Słuszne jest stwierdzenie, Ŝe budowa Nowej Bulońskiej
Północnej bez tej przebudowy powodowałaby zablokowanie przejazdu
przez Morenę. Ostateczne wnioski z Programu zostaną uzupełnione o
ten wymóg.
Nie przewiduje się natomiast budowy bezkolizyjnych estakad w tym
rejonie.

Intencją sformułowania wariantów planowanej ul.Nowej Myśliwskiej
jest ograniczenie ruchu kołowego na tej ulicy w przyszłości - po wybudowaniu planowanej zabudowy i połączeniu Myśliwskiej z Armii Krajowej - znacznie zwiększonego. W szczególności chodzi o ograniczenie
ruchu tranzytowego nie związanego z obsługą osiedli mieszkaniowych
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tej planowanej ulicy.
Interpretacja sformułowania utrudnienia w ruchu jako potocznie rozumiane "korki" jest niesłuszna. Intencją planistów jest przeciwnie: maksymalne zniechęcenie ruchu kołowego tranzytowego do korzystania z
planowanej ul. Nowej Myśliwskiej jako skrótu z Wrzeszcza do Armii
Krajowej, co ma w przyszłości zapobiec tworzeniu się "korków" w
ciągu tej ulicy. Celem tych działań jest właśnie utrzymanie jak najlepszych warunków Ŝycia mieszkańców tego rejonu, choć naleŜy podkreślić, Ŝe ulica Myśliwska nie jest i nigdy nie była planowana jako teren
spacerowo-rekreacyjny. Taką rolę mają pełnić planowane tereny zieleni wzdłuŜ Potoku Siedlickiego.
W ramach budowy tramwaju z Siedlec do ul. Bulońskiej i budowy
Nowej Bulońskiej Północnej będą przebudowane obecnie źle funkcjonujące skrzyŜowania ul. Bulońskiej z ul. Rakoczego oraz ul. Jaśkowa
Dolina z ul. Rakoczego co poprawi przepustowość ul. Rakoczego na
obszarze centrum Moreny i zlikwiduje "korki" tworzące sie w tym newralgicznym obszarze.
Ostateczne wnioski z Programu zostaną uzupełnione o ten wymóg.
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sprawy odszkodowań dla mieszkańców ulicy myśliwskiej, drastycznie pogorszyłby się standard Ŝycia w
tych rejonach do tej pory moŜna spacerować biegać,
uprawiać sporty przy takim natęŜeniu ruchu to nie
będzie moŜliwe w wiecznym smogu, ruchu i hałasie.
Jak wygląda sprawa odszkodowań za pogorszenie
warunków Ŝycia, chciałbym mieszkać przy śmietnisku
to bym sobie kupił tam mieszkanie, albo przy drodze
wz, którą zrobić chcecie Myśliwską. Na koniec nie
rozumiem postawienia mieszkańców przed faktem
dokonanym ? Z ulicy Myśliwskiej Urząd miasta chce
zrobić drugą wiecznie zakorkowaną słowackiego!
13 Witam, Mieszkam przy ul. Morenowe Wzgorze, jest
to ulica prostopadla do ulicy Mysliwskiej. Przy ul.
Morenowe Wzgorze usytuowane sa liczne osiedla, a
po jednej jej stronie parkingi dla samochodow maksymalnie zapchane. Juz teraz panuje na niej ruch,
mimo ze nie wszystkie budynki zostaly wykonczone i
zasiedlone, a wlaczenie do ruchu samochodow z
parkingow utrudnione. Istnieje tam tez "dziki" przejazd z Jasienia na Morenowe Wzgorze. Co bedzie jak
ulica Morenowe Wzgorze zostanie wydluzona do
Jasienia i wybudowana Nowa Mysliwska Poludniowa? Ulica Morenowe Wzgorze beda jezdzic mieszkancy Jasienia oraz mieszkancy polnocnej czesci ul.
Mysliwskiej. Pomyslec tylko o ruchu, zanieczyszczeniach, halasie. Czy miasto Gdansk ma jakies rozwiazanie dla mieszkancow ul. Morenowe Wzgorze?
Moze najlepiej byloby zostawic jak jest, nie rozbudowywac.
14 Zostałem poproszony na konsultacje czy prezentacje
programu rozwoju komunikacji 2014-2020
Mam zupełnie odmienne zdanie od racji przedstawionych na spotkaniu w dniu 17.03.2010 Napewno
osoby prezentujace program maja narzedzia badawcze i policzyly wszystko dobrze wedlug załozeń
teoretycznych. Ale nie uwzglednily innych racji. Przebudowa ul podmiejskiej ktora ma niby polepszyć
komunikacje z gornym tarasem czyli Kowale i
wszystko za Łostowicami rejon Maćki itd Osiedle
Swiętokrzyskie Pracuje w tej dzielnicy Stare szkoty sw. Ignacy + Łostowice a teraz Chełm 32 lata. Widze
jak kreca planistów wielkie przedsieziecia no i z
projektu niewatpliwe profity
Ale coraz bardzie widze Ŝe nie interesuja planistow
REALIA i naprawde poprawiajace realia komunikacyjne drobiazgi. Z wielu wariantów które prezentowaly osoby uoprawnione wyszła wam rozbudowa malomiejskiej i słusznie. Ale co tam jest po drodze
Prawa strona patrzac od gdańsk "kupa mieszkań " do
wybudowania dla mieszkańców
Przerzutka drogi przez trakt św Wojciecha przez tory
kolejowe, ćwierć wieku jak to zrobicie i dokad to
poprowadzi do Nowej Walowej ?
A tutaj pas jako przedłuzenie Sikorskiego nikogo nie
trzeba wysiedlać automatycznie wyrzuca wszystkich
od korkowanego traktu sw. Wojciecha odblokowuje
Łódzką To prawda Ŝe blokuje sie przy Okopowej ale
mały prawo-skret na moście-wiadukcie, zaraz za
torami bardzo by pomógł
UwaŜam ze Sikorskiego ma lepsza wizje dla pomocy
z odkowkowaniu poludnia niz Malomiejscka
Przeciez wam jak przedstawianio Sikorskiego wychodziła na waŜna do inwestycji. Tak moze Malomiejska w obliczeniach wychodzi lepiej ale komplikacje z jej budowa całkowicie stawiaja ja na szatrym
końcu. uwaŜam Ŝe liczycie drogi a nie całkowitą
koordynacje dla wszyastkich problemów tej realizacji.
Budowa Sikorskiego rozwiazuje inne problemy obciazenia ul Witosa od petli do ptrzejazdu za kosciolem moim na cieszyńskiego Kolor drogi narysowaliście CZARNY Tak samo jest czarna Dragana w
całośći - juz pękam ze śmiechu. kto tamtedy jedzie
poza mieszkańcami ???? te dziury wieloletnie niby ze
tamtedy jada na ujescisko Ktos was zrobił na szaro

W obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego nie
planuje się przedłuŜenia ulicy Morenowe Wzgórze do dzielnicy Jasień
(w ciągu istniejącego „dzikiego” przejazdu). Ulica Morenowe Wzgórze
będzie ulicą wewnętrzną obsługującą przylegającą zabudowę. Natomiast ruch mieszkańców Jasienia w kierunku Moreny I Wrzeszcza
odbywać się będzie planowaną ulicą Nową Bulońską odcinek północny
o przekroju 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, a nie uliczkami osiedlowymi
Morenowego Wzgórza.
Pełen tekst projektu Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 został udostępniony do publicznego wglądu od dnia 3.03.2010 roku do dnia 14.04.2010
roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV
piętro oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.
Dnia 8.04.2010 roku odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska
dyskusja publiczna nad projektem w/w programu.
Kwestie poruszane w przesłanym mailu odnoszą się w większości
krytycznie do projektu Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku. Takie głosy są jak najbardziej potrzebne i opinie o nim oraz sugestie powinny być wygłaszane na spotkaniach, które się odbywają poniewaŜ jest to na razie projekt programu. NaleŜy przypomnieć, Ŝe obecnie prezentowany jest Strategiczny
Program Transportowy na lata 2014 – 20. Nie obejmuje on doraźnych
działań poprawy warunków ruchu, itp. – chodzi w nim właśnie o decyzje, które z duŜych inwestycji naleŜy realizować w jakiej kolejności.
Takie drobne działania poprawiające doraźnie warunki ruchu powinny
być i będą prowadzone niezaleŜnie od Strategicznego programu i
środków przewidzianych w nim na duŜe inwestycje z załoŜeniem ich
współfinansowania ze środków UE.
PrzedłuŜenie ul. Sikorskiego jest inwestycją bardzo drogą ze względu
na ukształtowanie terenu – wymaga między innymi budowy wiaduktu.
Ponadto proponowane przez Pana dojazdy z Chełmu przez Cieszyńskiego, Ptasią itd. prowadzą wąskimi uliczkami mieszkaniowymi, blisko
budynków i nie jest prawidłowe wprowadzanie tam ruchu zewnętrznego – z pewnością spotkałoby się z protestami mieszkańców tych ulic.
Budowa ulicy Nowej Łódzkiej o przekroju 2 jezdnie po 2 pasy ruchu z
linią tramwajową (przewidziana na okres poprzedzający horyzont
niniejszego programu) w duŜym stopniu poprawi sytuację na opisywanej w uwadze relacji, pozwalając wyprowadzić znaczny ruch z Gdańska Południe do Armii Krajowej i dalej do śródmieścia i Wrzeszcza.
Pozostałe szczegółowe uwagi na temat rozwiązań transportowych na
Chełmie nie dotyczą przedmiotu Strategicznego Programu Transportowego i zostaną przekazane do ZDiZ, zarządcy dróg publicznych
Pełen tekst projektu Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 został udostępniony do publicznego wglądu od dnia 3.03.2010 roku do dnia 14.04.2010
roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV
piętro oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.
Dnia 8.04.2010 roku odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska
dyskusja publiczna nad projektem w/w programu.
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liczas te samochody albo sire walnal w dodawaniu. Sprawdźcie to. Wystarczy nawet z istniejacego
odcinka Sikorskiego poprowadzić 200m naprawde
200m zmierzcie na mapie i Wtosa odkorkowana bo
wszyscy pojaca z Chelmu tędy na Cieszyńskiego,
Ptasią, Wieckowskiego a nawet Cebertowicza gdzie
chcecia zamknac wyjazd a poprotestach ludzi chcecia zrobic wyjazd w prawo no ale wjechac trzeba.
Ponadto Jak patrze na to rozwiazanie Nowej Łódzkiej, pytam się, Kto tak pokretnie poprowadził Witosa Ŝe jadac ta ulica do ujesciska trzeba dwa
razy przecinać torowisko. Tramwaj 25 minut do
centrum - a kto takim pojedzie i do jakiego centrum.
Pewnie jak tramwaj nr -1 do rady miasta niemal pusty
jeŜdzi
a jedenastka pełna po brzegi bo
do Wrzeszcza jedzie, Coć tu nie gra z okna mojego
biura to widze.
Przystanki w relacji tramwajowej Nowa Lodzka
Po co dwa przystanki na Witosa wystarczy jeden ale
miedzy tymi co sa projektowane kilka minut sie zaoszczedzi jazdy tramwaju dwa pyzystanki mialy racje
bytu jak planowano przystanej przez przejazdem z
Cieszyńskiego do Witosa ale ktoś to zmienił Co
dyskusja to inny plan Nawet na stronie miatra jest co
innego niz wy to prezentowaliscie
Prosz zwrócic uwage droga do przystanko od gdańska przychodzi pos góre widocznosc słaba wyjazd z
skrzyzowania na ul Witosa z cieszyńskiego
Tu bedzie duze spiatrzenie na jecynym wyjaŜdzie z
osiedla - 6 tys ludzi jednostak "F" a Dragana+ Witosa
ma 4 tys ludzi jednostka "G" a wyjazdów na drogę
główną ma 8 wyjazdów a Cebertowicza wiksze osiedla - jednostka ma wyjazdów 2 w tym jeden do zablokowania przez tramwaj
Tam jest obok przejscie dla dzieci do szkoly - jak
dzieci w tym zamieszaniu Tramwaj - Autobus- w obie
strany dostana sie do szkoly ? A tem prezystanek
drugi projektowany niemal na skrzyzowaniu ulicy
Dragana i Witosa juz samo patrzenie na rysunki
mowi Ŝe coś jest nie tak. Tam przystanek jest niepotrzebny a urzednicy do UM - rejestracja pojazdów
pojada dalej i tez maja ta samą droge di budynku jak
z przystanko na skrzyŜowaniu Witosa i Dragana.
Chce powiedziec Ŝe moi koledzy kapłani z innych
parafii powiedzieli ze nie warto chodzic na takie
spotkania jak to było 17.03.2010
I raczej nie beda chodzić bo to jest instrumentalne
wykorzystanie tych co tam byli. Zawsze macie nasze
podpisu Ŝe niby wiedzielismy o tym co zamierzacie.
Ale jęsli biuro pracuje pare lat nad projektem i chce
zebu któś sluchajac ich oprzez nawet 2 godziny bez
konkretów / Chyba nie myslicie ze słupki z milonami
na inwestycje tą czy owa robia na nas wraŜenie /
Nie jestem yadowolonz i nie bede chodyi na tak
pryzgotowane spotkania a jesli oglosze
Ŝe cos jest to publicynie powiem Ŝe nie idę bo nie
warto a nawet mozna sie poczuć winnym ze uczestniczy sie w waszych pracach
i obecnosci swoja sie firmuje
15 Witam, mam pytanie dotyczące Programu jak w
temacie. NIe dotyczy to jego głównych załoŜeń,
niemniej jednak jest waŜny dla mieszkańców poruszających się – raczej zmuszonych do takiego "podróŜowania" - obecną "ulicą" Myśliwską, w odcinku
od Piekarniczej do Kartuskiej. Mieszkam przy ul.
Matecznikowej , która łączy się poprzez ul Św. Huberta z Myśliwską. Niestety codziennie pokonuję tą
drogę do pracy i z powrotem. Mam pytanie, kiedy w
planach jest zrealizowanie ul. Myśliwskiej w nowym
jej biegu , tj. po drugiej stronie zbiornika retencyjnego. Czy jest to wyłącznie plan bądź rozwiązanie
poboczne i nie doczekamy się takiej realizacji jeŜeli
poświęcą się Państwo rozbudowie Nowej Myśliwskiej
i Nowej Bulońskiej? Czy to Ŝe to taka mała inwestycja
w stosunku do pozostałych planów mogłaby by być

Poruszone przez Pana kwestie dotyczące układów lokalnych i wewnętrznych niestety nie są przedmiotem Strategicznego programu
transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 20142020. Podstawowym załoŜeniem programu było sprawdzenie jaki efekt
przyniesie budowa poszczególnych odcinków drogowych układu podstawowego (tj. waŜniejszych ulic wyŜszych klas) na Gdańsku Południe,
a wiadomo Ŝe układ podstawowy będzie miał większy wpływ na poprawę warunków ruchu niŜ lokalny. Dlatego elementy układu lokalnego
nie wyszły do realizacji w Programie. Nie oznacza to wcale, Ŝe nie
będą one realizowane. Jednak ze względu na niewielki ich koszt w
stosunku do duŜych inwestycji drogowych mogą być realizowane z
innych źródeł finansowania, w tym przez inwestorów niedrogowych na
podstawie art.16 ustawy o drogach publicznych. Wnioskowany odcinek
ul. Nowej Myśliwskiej ma juŜ sporządzoną koncepcję (przez jednego z
inwestorów na podstawie umowy z miastem)
Pełen tekst projektu Strategicznego programu transportowego dzielni-
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zrealizowania w I -szej kolejności? A co z ul. Św.
Huberta, która jest własnością Gminy a jej stan jest
katastrofalny w środkowym odcinku (zwłaszcza z
krzyŜóką z ul Matecznikową która jest własnością
mieszkańców budynnków przy tej ulicy i czekamy na
moŜliwość dokończenia pokrycia jej polbrukiem tylko
nie ma jak jej zakończyć). Czy Strategia przewiduje
jakieś działania takŜe co do innych odcinków sieci
drogowej w tym miejscu.
16 Czemu budowa Trasy PP od Tesco do Małomiejskiej
została przełoŜona na późniejszy termin? Ten 1 km
odcinek mógłby najszybciej i najtaniej usprawnić ruch
z Oruni Górnej do centrum po wybudowaniu Obwodnicy Południowej, która odciąŜy Trasę W-Z. Wprowadzenie Nowej Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha
nic nie da, bo na nim ruch się nie zmieni.

17 Zakwestionowanie uwzględnienia w wynikach Programu ul. Nowej Świętokrzyskiej dopiero w czwartej
kolejności, przy całkowitym obecnie „zakorkowaniu”
ul. Świętokrzyskiej w godzinach szczytu i powstawaniu wciąŜ nowych osiedli wokół. Niezbędne jest teŜ
jej połączenie z obwodnicą.

18 Zakwestionowanie ostatniej kolejności ulic Unruga i
Warszawskiej (zaleŜnie od wariantu)

19 Wniosek o ustalenie teŜ harmonogramu budowy ulic
lokalnych

20 Postulat wymogu poprzedzenia połączenia Myśliwskiej Zachodniej z Trasą W-Z budową Nowej Bulońskiej (inaczej cały ruch tranzytowy obciąŜy Myśliwską)
21 Propozycja przebudowy w pierwszej kolejności
skrzyŜowania Bulońskiej z Rakoczego, gdyŜ tam juŜ
obecnie tworzą się największe korki
22 Wniosek o rozwaŜenie całkowitego przerwania ciągłości ul. Myśliwskiej Zachodniej, by wyeliminować
ruch tranzytowy
23 Wniosek o nieprzerywanie ciągłości ul. Myśliwskiej
Zachodniej
24 Propozycja odsunięcia ul. Myśliwskiej Zachodniej od
Stawu Wróbla ze względu na jego funkcje rekreacyjne

cy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 został udostępniony do publicznego wglądu od dnia 3.03.2010 roku do dnia 14.04.2010
roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV
piętro oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.
Dnia 8.04.2010 roku odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska
dyskusja publiczna nad projektem w/w programu.

W Strategicznym programie transportowym dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 była analizowana Trasa PP jako
jeden z szesnastu elementów układu uliczno-drogowego. Celem programu jest wskazanie odcinków ulicznych, które dają najlepsze efekty
ruchowe dla całego układu ulicznego Gdańska Południe oraz wskazanie kolejności realizacji, przy załoŜonych kosztach 520 mln złotych na
lata 2014-2020.
Efekty ruchowe wariantowanych elementów pozwoliły wyłonić odcinki,
wpływające najkorzystniej na sumaryczną poprawę sytuacji na całym
obszarze opracowania. Nie ma wśród nich trasy PP. Nie jest prawdą,
Ŝe Obwodnica Południowa odciąŜa trasę W-Z, a nie wpływa na Trakt
Św. Wojciecha. Oddanie do uŜytku Obwodnicy Południowej Gdańska
spowoduje znaczne zmniejszenie ruchu tranzytowego, obecnie przebiegającego przez Trakt św. Wojciecha i centrum miasta. Zmniejszy
teŜ ruch na Trasie W-Z, jednak nadal pozostanie on duŜy. Budowa
trasy PP nie jest teŜ tania (m.in. wymaga wiaduktu przy bardzo bogatym ukształtowaniu terenu.)
Brak Trasy PP jako elementu wybranego w programie do realizacji w
pierwszej kolejności, nie oznacza rezygnacji z jej budowy
Wyniki Programu są efektem obliczeń natęŜeń ruchu przy przyjętych,
szeroko skonsultowanych załoŜeniach. Są więc maksymalnie obiektywne. Dalsza pozycja Nowej Świętokrzyskiej wynika z jednojezdniowego przekroju przedłuŜenia tej ulicy aŜ do Obwodnicy Zachodniej na
obszarze gminy Kolbudy (korek nie zniknąłby w tej sytuacji, tylko się
przesunął). We wnioskach zapisano jednak, ze zmiana uwarunkowań
– np. decyzja o szybszej rozbudowie tego przekroju będzie skutkować
aktualizacją programu z moŜliwością weryfikacji przyjętej obecnie
kolejności.
Wyniki Programu są efektem obliczeń natęŜeń ruchu przy przyjętych,
szeroko skonsultowanych załoŜeniach. Są więc maksymalnie obiektywne. Dalsza pozycja ul. Unruga i innych ulic lokalnych została we
wnioskach omówiona (mają niewielki wpływ na całość układu, a są
potrzebne głównie do obsługi zabudowy, dlatego powinny być realizowane z większym udziałem inwestorów tej zabudowy i z innych środków. We wnioskach zapisano równieŜ, ze zmiana uwarunkowań – np.
decyzja o szybszej realizacji linii tramwajowej w Warszawskiej, będzie
skutkować aktualizacją programu z moŜliwością weryfikacji przyjętej
obecnie kolejności
Ulice lokalne mają niewielki wpływ na całość układu, więc trudno je
optymalizować z uwagi na kryterium poprawy sytuacji w układzie. Są
one potrzebne głównie do obsługi zabudowy, dlatego powinny być
realizowane w korelacji z powstawaniem nowej zabudowy i z udziałem
inwestorów tej zabudowy, a terminów budowy poszczególnych inwestycji komercyjnych nie da się przewidzieć. Ustalenie takiego harmonogramu z wieloletnim wyprzedzeniem byłoby więc z góry skazane na
niepowodzenie..
Wniosek uwzględniony – zalecenie zostanie wpisane we wnioskach
ostatecznych (choć juŜ obecnie samochody jeŜdŜą na tej trasie bez
Ŝadnej drogi)
Wniosek uwzględniony – wymóg ten zostanie wpisany we wnioskach
ostatecznych
Wniosek będzie rozpatrzony w formie analizy moŜliwości i zasadności
przerwania ciągłości tej ulicy. Analizę wykona BRG po zakończeniu
Programu
Realizacja wniosku zaleŜna od wyników analizy j.w.

Wniosek będzie rozpatrzony w formie analizy moŜliwości i zasadności
przerwania ciągłości tej ulicy w sąsiedztwie Stawu Wróbla (zaleconej w
ostatecznych wnioskach Programu). Jest to jedyna droga podjęcia
próby realizacji tego wniosku, gdyŜ przesunięcie ulicy w kierunku
południowym jest obecnie niemoŜliwe jako kolidujące z wydanym
pozwoleniem na budowę duŜego osiedla zabudowy jednorodzinnej.
25 Wniosek o usprawnienie połączenia ulicy Myśliwskiej Wniosek jest uwzględniony w treści Programu - taki przekrój ulicy
i Nowej Myśliwskiej z ulicami poprzecznymi np. przez przyjmowano do obliczeń
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wykonanie lewych skrętów
26 Propozycja połączenia ślepo zakończonych „sięgaczy” i utworzenia ciągłej Nowej Myśliwskiej Południowej
26 Propozycja nie łączenia „sięgaczy” j.w.
27 Wniosek, aby obie Myśliwskie (Zachodnia i Południowa) były ciągłe albo obie przerwane

28 Wniosek o zamknięcie połączenia ul. Morenowe
Wzgórze z sięgaczem wschodnim, gdyŜ juŜ obecnie
jeŜdŜą tamtędy do Myśliwskiej mieszkańcy Jasienia

29 Sprzeciw wobec realizacji odcinka zachodniego
Nowej Myśliwskiej Południowej od skrzyŜowania
Nowej Myśliwskiej Zachodniej z Gronostajową w
świetle uzyskanego właśnie przez właściciela gruntu
pozwolenia na budowę osiedli: wielorodzinnego i
jednorodzinnego na trasie planowanej ulicy

Wniosek nieuwzględniony – wersja ciągłej ulicy została przeanalizowana i odrzucona na wcześniejszym etapie rozwaŜań (patrz uwaga nr
1)
Wniosek uwzględniony
Myśliwska Południowa będzie tylko w formie sięgacza wschodniego
(patrz uwaga nr 29), Decyzja co do Myśliwskiej zachodniej zaleŜeć
będzie od wyników analizy moŜliwości i zasadności przerwania ciągłości tej ulicy.
Wniosek nieuwzględniony - wschodni sięgacz ulicy Myśliwskiej Południowej musi być zbudowany łącznie z północnym odcinkiem Nowej
Bulońskiej, która przy zatłoczonej Myśliwskiej przejęłaby cały ruch z ul.
Morenowe Wzgórze w kierunku Bulońskiej – dla mieszkańców tego i
sąsiednich osiedli byłoby to lepsze połączenie. Powiązania przez
Potok Siedlicki z Jasieniem w ogóle nie ma i nie będzie w planach
miejscowych – w przyszłości mieszkańcy Jasienia jeździć będą w
kierunku Moreny teŜ ul. zbiorczą dwujezdniową Nową Bulońską
Uwaga uwzględniona – rezygnacja z zachodniego odcinka Nowej
Myśliwskiej Południowej – moŜliwa, gdyŜ jego rola w odciąŜeniu Nowej
Myśliwskiej Zachodniej zgodnie z prognozami była niewielka.
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