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1. WSTĘP
1.1.

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonane zostało na zlecenie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim ,
"Analiza komunikacyjna obszaru rewitalizacji - z uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb
ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej"..

1.2.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy komunikacyjnej dla obszaru
Starego Rynku w Starogardzie Gdańskim. Obszar poddany analizie to kwartał ulic
Władysława Jagiełły, Aleja Niepodległości, Pomorska, Jabłowska, Owidzka, Unii
Europejskiej, Mickiewicza, gen. Władysława Sikorskiego. Łącznie obszar ten stanowi
powierzchnię ok. 2,2 km2.

Rysunek 1 Obszar poddany analizie (źródło: materiały przekazane przez Zamawiającego).

Czerwiec 2016

5

Analiza komunikacyjna obszaru Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim
W skład ww. analizy komunikacyjnej obszaru wchodzą:


analiza komunikacji kołowej wewnątrz obszaru rewitalizowanego,



propozycje

zmian

obsługi

komunikacyjnej

w

kierunku

stopniowego

wycofywania ruchu samochodowego z obszaru Starego Miasta,


analiza i określenie potrzeb ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji
zbiorowej

z

wykorzystaniem

danych

uzyskanych

z

badań

ankietowych/wywiadów oraz propozycje rozwiązań w celu polepszenia
istniejącego stanu, w tym propozycje lokalizacji sieci bulwarów i przestrzeni
publicznych w obszarze rewitalizacji,


analiza barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w obszarze
rewitalizacji,



określenie potrzeb parkingowych – plan parkowania,



wpływ

proponowanych

zmian

obsługi

komunikacyjnej

w

obszarze

opracowania na miejski układ komunikacyjny.

1.3.

Materiały wyjściowe

Materiał wyjściowy stanowiły:


projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru
rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański wraz z załącznikami,



projekt zmiany organizacji ruchu w obszarze Rynku wraz ze studium
parkingowym na obszarze Śródmieścia Starogardu Gdańskiego (Gdańsk, grudzień
2008),



Studium Ukształtowania Systemu Przestrzeni Publicznych Rejonu Starego Miasta
w Starogardzie Gdańskim (Gdańsk, listopad 2008),



Raport z badań pn. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego o swoim mieście
opracowany przez Katedrę Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału
Architektury Politechniki Gdańskiej (październik 2013 r.),



studium lokalizacyjne nowego przebiegu ulicy Pelplińskiej w Starogardzie
Gdańskim (od skrzyżowania z ul. Kościuszki z włączeniem do ul. Owidzkiej)
(Gdańsk, grudzień 2008),



I etap usprawnień ruchu w układzie ulic miasta Stargard Gdański (Gdańsk,
listopad 2007),



cyfrowa mapa zasadnicza w skali 1:1 000 w postaci pliku dxf,
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obserwacje i pomiary ruchu własne; Inwentaryzacje istniejącej organizacji
ruchu, elementów sygnalizacji oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,



materiał fotograficzny wykonany we własnym zakresie,



Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 430),



Ustawa z dnia 21. marca 1985 r. o drogach publicznych,



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dziennik Ustaw
nr 170 poz. 1393,



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych
i warunki ich umieszczenia na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia
23. grudnia 2003 r. wraz z załącznikami,



miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Starogard
Gdański,



Pozostałe obowiązujące normy i przepisy.
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2. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO
2.1.

Charakterystyka obszaru opracowania

Miasto Starogard Gdański zlokalizowane jest w południowej części województwa
pomorskiego, w powiecie starogardzkim. Miasto liczy około 48 000 mieszkańców,
z czego w obszarze analizowanym mieszka około 4200 osób (1900 os/km2).
Miejscowość oraz przyległy obszar jest ważnym regionem gospodarczym, który
w części stanowi Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Zlokalizowanych jest tutaj
wiele przedsiębiorstw o zasięgu ogólnokrajowym i większym, których działalność
przyciąga kapitał ludzki.
Starogard

Gdański

jest

bardzo

dobrze

zlokalizowany

pod

względem

komunikacyjnym. Przez miasto przebiegają m.in. droga krajowa nr 22 oraz wojewódzka
222. W odległości ok. 11 km na wschód usytuowany jest węzeł Swarożyn autostrady A1,
a nieco bliżej na południowy wschód węzeł Pelplin. Rozbudowana sieć drogowa oraz
duży dworzec autobusowy zapewniają pełną obsługę przylegającego otoczenia miasta.
Położenie, charakter miasta oraz układ drogowy sprawiają, że analizowany obszar
cechuje się, poza ruchem wewnątrz obszarowym (lokalnym, dzielnicowym), również
ruchem wynikającym z turystycznego i przemysłowego charakteru miasta. W czasie
okresu turystycznego występuje wyraźny wzrost natężenia ruchu zarówno pieszego jak
i kołowego w centrum miasta oraz jego otoczeniu.

2.2.

Analiza

komunikacji

kołowej

wewnątrz

obszaru

opracowania
2.2.1.

Zagospodarowanie przestrzenne – ważniejsze obiekty
ruchotwórcze

W analizowanym obszarze, z uwagi na ujęty w nim rejon centrum miasta,
zlokalizowanych jest wiele instytucji zarówno publicznych jak i prywatnych, których
działalność generuje ruch pieszy, rowerowy, kołowy, a także wymusza konieczność
zapewnienia zbiorowej komunikacji autobusowej. W ścisłym centrum tj. na Rynku
zlokalizowany jest Ratusz, w którym znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. W jego
obrębie usytuowane są: Miejska Biblioteka Publiczna, sklepy (w tym sieciowe), banki
Czerwiec 2016

8

Analiza komunikacyjna obszaru Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim
i inne instytucje o charakterze handlowo-usługowym. Jednocześnie w północnej części
Rynku znajdują się kościoły – św. Katarzyny oraz farny pw. św. Mateusza (najstarszy
kościół gotycki w Starogardzie Gdańskim, wpisany na listę zabytków). W dalszej części
centrum znajdują się m.in.:


Zespół Szkół Zawodowych,



Szkoła Muzyczna,



I Liceum Ogólnokształcące,



Ośrodek Sportu i Rekreacji – Hala Agro Kociewie,



Stadion,



dawna Synagoga,



Starostwo Powiatowe,



Sąd Rejonowy,



Urząd Pracy,



Państwowa Straż Pożarna,



Powiatowy Urząd Pracy,



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,



areszt śledczy,



zajezdnia MPK,



park miejski,



kino Sokół,



liczne

zabytki

(m.in.

Baszty

–

Gdańska,

Książęca,

Młyńska;

Pałac

Wiechertów),


centra

handlowe

(m.in.

Galeria

Neptun,

Carrefour,

C.H.

Kupiec,

C.H. Kociewie).
Powyższe miejsca zlokalizowane są w centrum miasta. Poza centrum, a wciąż
w analizowanym obszarze funkcjonują takie obiekty ruchotwórcze jak:


Katolicki Cmentarz Komunalny,



Publiczne Gimnazjum nr 3,



Zespół Szkół Ekonomicznych,



Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2,



II Liceum Ogólnokształcące,



Katolicka Szkoła Podstawowa,



Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej,



Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
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boisko Włókniarz,



PGNIG S.A. – Biuro Obsługi Klienta w Starogardzie Gdańskim,



huta szkła GLASPOL,



Urząd Gminy Starogard Gdański,



Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,



Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska,



Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM,



zajezdnia Miejskiego Zakładu Komunikacji,



osiedle przy ul. Pomorskiej,



działki rekreacyjno-ogrodnicze przy ul. Unii Europejskiej.

Wszystkie ww. firmy i instytucje usytuowane są na obszarze ok. 2 km 2. Rodzaj ich
działalności oraz charakter świadczonych usług determinują każdy rodzaj ruchu.
Ponadto bardzo wiele obiektów budowalnych w obszarze ma charakter mieszkalny.

2.2.2.

System transportu

2.2.2.1. Sieć uliczna
Pierwsze wzmianki o Starogardzie Gdańskim sięgają końca dwunastego wieku. Długa
i bogata historia pozostawiły swój ślad również w sieci ulicznej miasta. Wewnątrz
analizowanego obszaru większość dróg to wąskie, zlokalizowane między zabudowaniami
ulice (często o przekroju 1x1 pas ruchu). Wyraźnie występuje zależność - im dalej od
centrum historycznego miasta tym zabudowa staje się mniej zwarta a pasy drogowe są
szersze. Przekłada się to na standard i jakość dróg.
ŚCISŁE CENTRUM
Rozkład ulic (drogi w większości usytuowane względem siebie równolegle
i prostopadle, w niewielkiej odległości od siebie) pozwala zapewnić sprawną obsługę
komunikacyjną. Niemniej stan i jakość dróg jest niska bądź bardzo niska. Nawierzchnia
wykonana z asfaltu lub nieregularnego kamienia często bardzo nierówna, nosi ślady
zużycia (liczne wyrwy, wgłębienia, ubytki itp.) z pojawiającymi się miejscowymi
naprawami.
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Rysunek 2 Starogard Gdański - Rynek (źródło: materiał własny)

Rysunek 3 Starogard Gdański - przykład stanu nawierzchni (źródło: materiał własny).
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Ponadto należy wskazać następujące mankamenty (niektóre z nich są następstwem
istniejącej gęstej zabudowy):


wąskie (nienormatywne), nieregularne, często o nierównej śliskiej nawierzchni,
zniszczone ciągi piesze;

Rysunek 4 Starogard Gdański - przykład infrastruktury drogowej (źródło: materiał własny)

Rysunek 5 Starogard Gdański - ul. Kilińskiego - przykład infrastruktury drogowej (źródło: materiał
własny).
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liczne place, nieutwardzone, z parkującymi w sposób nieuporządkowany
pojazdami;

Rysunek 6 Starogard Gdański - ul. Basztowa - parkowanie pojazdów (źródło: materiał własny).



często występujące nieuporządkowane wjazdy/wyjazd z bram, podwórek itp.;



sieć ulic o charakterze lokalnym w wyniku przeprowadzonych inwestycji
przeznaczona i niedostosowana do obsługi obiektów generujących duży, często
ciężki ruch pojazdów;



praktycznie brak wydzielonych i urządzonych dróg rowerowych;



nieodpowiednia geometria drogi w miejscach przecinania się dróg;



brak urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla niechronionych uczestników ruchu
(zwłaszcza w rejonie obiektów użyteczności publicznej) – np. azyl dla pieszych
na przejściu dla pieszych przez szeroką jezdnię;



brak kompleksowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu, zwłaszcza tych niechronionych tj. pieszych i rowerzystów.



niekompletne, często nieczytelne (brak odblaskowości, wyblakłe), niejednolite
oznakowanie pionowe i poziome;
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Rysunek 7 Starogard Gdański - ul. Gen. Józefa Hallera – niejednoznaczne, wyblakłe oznakowanie
pionowe (źródło: materiał własny).

Rysunek 8 Starogard Gdański - ul. Księdza Kellera - przykład wyblakłego oznakowania (źródło: materiał
własny).
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POZOSTAŁY OBSZAR ANALIZY
Z uwagi na mniej zwartą zabudowę możliwe było wybudowanie infrastruktury
drogowej o lepszych parametrach tj. przekrój drogi 1x2 pasy, szerokie ciągi piesze,
niekiedy

duże tarcze skrzyżowań. Należy wyraźnie zaznaczyć, że zauważalne jest

uwzględnienie potrzeb ruchowych w nowo realizowanych inwestycjach drogowych, jak
i tych zrealizowanych w ostatnich latach. Licznie występują wydzielone pasy do skrętu
w lewo (pozwalającej zapewnić płynność ruchu), wyodrębnione zatoki autobusowe (brak
efektu blokowania ruchu), ruch na skrzyżowaniu często jest skanalizowany i sterowany
poprzez sygnalizację świetlną.
Mimo powyższego widoczne są problemy, jakie zostały wskazane w przypadku
ścisłego centrum. Jakość sieci ulicznej jest niezadowalająca. Na wielu odcinkach dróg
zauważyć można zły lub bardzo zły stan nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszych. Brak
infrastruktury rowerowej tj. dróg rowerowych (zarówno tych wyodrębnionych jak
i wyznaczonych wspólnie z ciągami pieszymi).
Na uwagę zasługują cztery ulice, z których trzy stanowią granicę analizowanego
obszaru tj. ul. Adama Mickiewicza przechodząca w ul. gen Władysława Sikorskiego,
ul. Władysława Jagiełły (łącznie stanowią drogę krajową nr 22) oraz ul. Unii
Europejskiej. Drogi te wyposażone są w pełną infrastrukturę, zapewniającą obsługę
wszystkich użytkowników ruchu. Ruch samochodowy jest skanalizowany, pasy ruchu
w większości oddzielone są opaską z kostki kamiennej. Skrzyżowania są wyposażone
w sygnalizację świetlną bądź ustanowiony jest na nich ruch okrężny. Po obu stronach
jezdni poprowadzone są wyodrębnione ciągi piesze i drogi rowerowe. Czwartą ulicą jest
ul. Kościuszki, która w czasie realizacji przedmiotowego opracowania podlegała
przebudowie. Niemniej projekt wskazuje na liczne rozwiązania zapewniające komfort
podróży pieszych oraz rowerzystów.

2.2.2.2. Transport zbiorowy
Aby transport zbiorowy był atrakcyjny, przyciągał potencjalnych pasażerów oraz
stanowił konkurencję w stosunku do pojazdów osobowych istotne są cztery elementy:


sieć komunikacji,



ceny biletów,



częstotliwość kursowania,
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jakość taboru.

W analizowanym obszarze miasta transport zbiorowy realizowany jest przez
komunikację zbiorową autobusową. Głównym operatorem komunikacji miejskiej jest
Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim. Obecnie ustalonych jest 9 linii:
7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27.
W ścisłym centrum zlokalizowane są dwa przystanki autobusowe (na Rynku). Na
pozostałym analizowanym obszarze przystanki rozlokowane są na ulicach: Hallera,
Kościuszki, 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich oraz na drogach zamykających obszar
tj. ulicach Jabłowska, Adama Mickiewicza, gen. Władysława Sikorskiego, Władysława
Jagiełły, al. Niepodległości oraz Pomorska.
Linie 12, 14, 15, 16, 19, 25, 27 przebiegają przez ścisłe centrum miasta (przystanek
Rynek). Linie 7 i 17 przebiegają przez obszar analizy z uwagi na przejazd głównie
ul. Kościuszki. Ponadto, po drogach stanowiących granicę obszaru analizy, kursują
autobusy linii 7, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27.
Poniżej przedstawione zostały rysunki ukazujące przebieg poszczególnych linii
autobusowych, a na ostatnim z nich naniesione zostały wszystkie linie autobusowe, co
pozwoliło zobrazować siatkę komunikacji zbiorowej autobusowej w obszarze.

Rysunek 9 Schemat linii autobusowej nr 7 przebiegającej przez obszar analizy (źródło: opracowanie
własne).
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Rysunek 10 Schemat linii autobusowej nr 12 przebiegającej przez obszar analizy (źródło: opracowanie
własne).

Rysunek 11 Schemat linii autobusowej nr 14 przebiegającej przez obszar analizy (źródło: opracowanie
własne).
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Rysunek 12 Schemat linii autobusowej nr 15 przebiegającej przez obszar analizy (źródło: opracowanie
własne).

Rysunek 13 Schemat linii autobusowej nr 16 przebiegającej przez obszar analizy (źródło: opracowanie
własne).
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Rysunek 14 Schemat linii autobusowej nr 17 przebiegającej przez obszar analizy (źródło: opracowanie
własne).

Rysunek 15 Schemat linii autobusowej nr 19 przebiegającej przez obszar analizy (źródło: opracowanie
własne).
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Rysunek 16 Schemat linii autobusowej nr 25 przebiegającej przez obszar analizy (źródło: opracowanie
własne).

Rysunek 17 Schemat linii autobusowej nr 27 przebiegającej przez obszar analizy (źródło: opracowanie
własne).
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Rysunek 18 Schemat wszystkich linii autobusowych przebiegających przez obszar analizy (źródło:
opracowanie własne).

Oferta przejazdu autobusem nie jest skomplikowana – w sposób jasny i precyzyjny
określone są opłaty za przejazd. Opłata za przejazd jednorazowy wynosi 2,20 PLN
(ulgowy 1,10 PLN) a bilet miesięczny to koszt 66 PLN /ważny w dni robocze/ i 78 PLN
/ważny we wszystkie dni miesiąca/. Bilet ulgowy miesięczny to koszt kolejno 33 PLN
i 39 PLN. W odniesieniu do zbliżonych pod względem wielkości i charakteru miast
ww. stawki należy uznać za niewygórowane i zachęcające do korzystania z komunikacji
miejskiej autobusowej.
Analiza rozkładu jazdy wskazuje różny harmonogram kursowania pojazdów
komunikacji miejskiej w dni robocze oraz dni wolne od pracy. W dni powszednie
autobusy kursują co ok. 15 min. w godzinach szczytu oraz co ok. 30 min. w okresie
międzyszczytowym oraz porze wieczornej. W dni wolne od pracy autobusy kursują
z mniejszą częstotliwością – w zależności od linii co 30 – 120 min. W godzinach nocnych
komunikacja zbiorowa autobusowa nie funkcjonuje.
Całą sieć obsługuje 28 autobusów typu Neoplan, Mercedes oraz Solaris. Wszystkie
autobusy są niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
a średni wiek pojazdów wynosi 7 lat.
Podsumowując transport zbiorowy w analizowanym obszarze Starogardu Gdańskiego
stwierdzić należy, iż system komunikacji zbiorowej autobusowej jest rozbudowany,
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siatka połączeń obejmuje istotne, z punktu widzenia ruchotwórczego, obiekty, opłata
za przejazd jest atrakcyjna, zaś jakoś taboru stoi na wysokim poziomie. Niemniej,
analizując rysunek 18 ukazujący schemat wszystkich linii przebiegających przez badany
obszar zauważyć można brak poprowadzonych linii autobusowych przez wschodnią
i zachodnią część obszaru. Związane jest to z położeniem miasta, przebiegającej przez
nie rzeki Wierzyca, a w efekcie ograniczoną infrastrukturą drogową (mosty o zbyt małej
nośności). Ponadto istotnym zagadnieniem, które należałoby przeanalizować, to
funkcjonowanie komunikacji autobusowej, linii przebiegających przez ścisłe centrum
miasta, w godzinach nocnych. Może mieć to duży wpływ na funkcjonowanie Rynku
i najbliższej okolicy, gdzie ważną częścią funkcjonowania miasta jest działalność
turystyczna oraz kulturalno-rozrywkowa.

2.2.2.3. Parkowanie
Aby określić potrzeby parkingowe w analizowanym obszarze należy dokonać
podziału na:


pojazdy mieszkańców analizowanego obszaru, którzy parkują pojazdy
w obszarze przez całą dobę,



pojazdy turystów oraz mieszkańców z poza obszaru, realizujących swoje
potrzeby w obszarze.

W celu określenia potrzeb parkingowych mieszkańców obszaru przeprowadzona została
wizja. Aby ocena była miarodajna została ona wykonana w dniu powszednim (czwartek)
w godzinach późnego popołudnia oraz wieczornych. Jest to okres, w którym większość
mieszkańców przebywa już w domu, dzięki czemu możliwa jest ocena potrzeb
parkingowych. Wizja wykazała, że większość pojazdów (poza obszarem ścisłego
centrum) parkowana jest na terenach prywatnych (należących do spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych itp.), często na nieutwardzonych placach,
poboczach, zniszczonych pasach zieleni dróg wewnętrznych. W zdecydowany sposób
przekłada się to na estetykę miasta i jego obraz wśród „gości”. Niemniej inwestycje
w celu poprawy jakości parkowania, wprowadzenia zgodnego z obowiązującymi
przepisami oznakowania pionowego oraz poziomego leżą w gestii instytucji prywatnych
tj. spółdzielni, wspólnot itd.
Istnieje również odsetek mieszkańców obszaru parkujących swoje pojazdy w pasach
drogowych

dróg
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krótkotrwały bądź jest wymuszone brakiem wolnych przestrzeni parkingowych
w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania. Jest to szczególnie zauważalne w strefie
płatnego parkowania o czym w dalszej części opracowania. Niemniej przypadki te,
w odniesieniu do całego obszaru, należy uznać za incydentalne. Obszar ścisłego centrum
charakteryzuje się znacznie gorszą sytuacją parkingową. Wyraźnie widoczny jest deficyt
miejsc postojowych, gdzie w wielu miejscach zaobserwować można parkowanie
pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych co znacznie wpływa na estetykę oraz
jakość i bezpieczeństwo podróży pieszych i rowerowych.
Drugą grupą kierowców generujących potrzeby parkingowe są turyści oraz
mieszkańcy spoza analizowanego obszaru. Pierwsi z nich parkują pojazdy możliwie
najbliżej ścisłego centrum miasta, drudzy zaś poszukują miejsc w najbliższej odległości
od instytucji do której mają w planach się udać. O ile turyści starają się parkować
pojazdy w miejscach do tego wyznaczonych o tyle w przypadku mieszkańców znacznie
częściej występują przypadki łamania przepisów ogólnych, bądź wynikających
z obowiązującej organizacji ruchu drogowego, i parkowania pojazdów w miejscach
niedozwolonych.
W oparciu o przeprowadzoną wizję należy wskazać następujące cechy parkowania
w analizowanym obszarze:


występujący, głównie w ciągu dnia, deficyt miejsc postojowych, nasilający
się w okresie turystycznym,



parkowanie często odbywa się, poza wyznaczonymi do tego miejscami, na
chodnikach,

zniszczonych

pasach

zieleni,

niezagospodarowanych,

nieutwardzonych placach,


pojawiają się częste przypadki, w których parkujące pojazdy uniemożliwiają
przejście pieszym, ograniczają widoczność, utrudniają ruch.

Ponadto istotnym aspektem dotyczącym problemu parkowania jest oznakowanie
pionowe i poziome. Większość znaków jest zniszczona, bez zachowania odpowiedniego
stopnia odblaskowości. Wiele znaków jest niezgodnych z zapisami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych i ustawionych niezgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
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Poniżej przedstawione zostały przykłady parkowania pojazdów w analizowanym
obszarze oraz nieprawidłowego oznakowania.

Rysunek 19 Przykład parkowania pojazdów w analizowanym obszarze (źródło: materiał własny).

Rysunek 20 Przykład parkowania pojazdów w analizowanym obszarze (źródło: materiał własny).
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Rysunek 21 Przykład parkowania pojazdów w analizowanym obszarze (źródło: materiał własny).

Rysunek 22 Przykład parkowania pojazdów w analizowanym obszarze (źródło: materiał własny).
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Rysunek 23 Przykład nieprawidłowego oznakowania w analizowanym obszarze (źródło: materiał
własny).

Rysunek 24 Przykład nieprawidłowego oznakowania w analizowanym obszarze (źródło: materiał
własny).
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Ważnym aspektem, który uzupełnia zakres parkowania jest strefa płatnego
parkowania, w całości zlokalizowana w analizowanym obszarze, obejmująca ścisłe
centrum miasta.

Rysunek 25 Obszar strefy płatnego parkowania (źródło: materiał przekazany przez Zamawiającego).

W ww. strefie płatnego parkowania wysokość opłaty abonamentowej wynosi:


0,50 PLN za pół godziny,



1,00 PLN za pierwszą godzinę,



1,00 PLN za drugą godzinę,



1,50 PLN za trzecią godzinę,



1,00 PLN za każdą kolejną godzinę,

Od powyższych kwot przysługują różnego rodzaju ulgi bądź odstępstwa określone
uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański. Uchwała przewiduje również opłaty
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abonamentowe: miesięczną 100 PLN, półroczną 400 PLN oraz roczną 800 PLN, z 50%
opustem dla mieszkańców strefy płatnego parkowania, emerytów i rencistów.
Podsumowując system transportu w zakresie parkowania w analizowanym obszarze
Starogardu Gdańskiego należy stwierdzić, iż poza wyznaczonymi do postoju miejscami
parkowanie odbywa się również w miejscach niedozwolonych. Widoczny deficyt miejsc
postojowych, wyraźnie narasta w okresie turystycznym. Potencjał parkingowy obszaru
jest

duży,

jednak

finansowych

oraz

wymaga

on

współpracy

kompleksowych
z poszczególnymi

działań,

poniesienia

zarządcami

nakładów

terenów.

Sposób

oznakowania miejsc postojowych oraz strefy płatnego parkowania jest niezgodny
z obowiązującymi przepisami. Opłaty związane z jednorazowym parkowaniem są,
w odniesieniu do innym miast, zbliżonych pod względem wielkości i charakteru,
niewielkie i nie generują oczekiwanej rotacji miejsc postojowych. Z kolei opłaty
abonamentowe dla mieszkańców (koszt 400 PLN za 12 miesięcy) są wysokie. Ponadto
wykupienie abonamentu nie gwarantuje stałego miejsca parkingowego. Wysoka cena
oraz brak gwarancji skutkuje zjawiskiem parkowania pojazdów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych oraz dewastacją przydrożnych placów i zieleńców.

2.2.2.4. Strefy ruchu uspokojonego
Przeprowadzona

wizja

oraz

analiza

obszaru

wykazały

brak

stref

ruchu

uspokojonego, zarówno na ciągach zlokalizowanych w ścisłym centrum jak i tych
oddalonych od centralnej części miasta. Ponadto w większości infrastruktura drogowa
nie posiada urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci azylów dla pieszych,
progów zwalniających, progów wyspowych, wyniesionych przejść dla pieszych itd.
Wyjątkiem są nieliczne słupki blokujące, w większości usytuowane w obrębie
skrzyżowań.

2.2.2.5. Drogi rowerowe
W obszarze poddanym analizie drogi rowerowe zlokalizowane są jedynie na ciągach
ulic stanowiących granicę obszaru. Infrastruktura dla rowerów tj. wydzielone drogi
rowerowe, przejazdy dla rowerów przez jezdnię, odpowiednie oznakowanie pionowe
oraz poziome występują w ciągu ulic Unii Europejskiej, Adama Mickiewicza,
gen. Władysława Sikorskiego oraz Władysława Jagiełły. Wyjątkiem wewnątrz obszaru
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jest rejon centrum handlowego Galeria Neptun, w otoczeniu którego poprowadzone są
drogi rowerowe.
Na kolejnym rysunku kolorem czerwonym przedstawione zostały drogi rowerowe
zlokalizowane w obszarze poddanym analizie. Ponadto rysunek wskazuje lokalizację
stojaków rowerowych, rozmieszczonych w większości przypadków w rejonie obiektów
użyteczności publicznej (symbol kwadratu z piktogramem rowerzysty).

Rysunek 26 Drogi rowerowe zlokalizowane w obszarze analizy (źródło: stg.e-geoportal.pl)

Poza drogami rowerowymi w obszarze występują odcinki ulic jednokierunkowych,
na których dopuszczony jest ruchu rowerowy w obu kierunkach. Są to jednak
incydentalnie występujące rozwiązania, nie objęte systemowo, a oznakowanie
tzw. kontra pasów jest niepełne (w oznakowaniu pionowym znaki D-3 ‘droga
jednokierunkowa’ oraz B-2 ‘zakaz wjazdu’ uzupełnione są o stosowne tabliczki; brak
jest jednak oznakowania poziomego oraz uzupełniających urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego, co nie zapewnia pełnego komfortu i bezpieczeństwa rowerzysty oraz
kierujących pojazdami).
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Rysunek 27 Przykład infrastruktury drogowej (źródło: materiał własny).

Podsumowując analizowany obszar w aspekcie infrastruktury rowerowej należy
stwierdzić, że w obszarze (poza drogą krajową nr 22, wojewódzką nr 222 oraz ul. Unii
Europejskiej) nie ma rozwiniętej sieci dróg rowerowych. Jedynym rodzajem urządzeń
pro rowerowych są stojaki rowerowe, a i te nie są wyposażone np. w wiaty chroniące
przed deszczem czy kamery zapewniające nadzór i ochronę pozostawionego mienia.
Mimo, iż wielkość miasta, zwarta zabudowa oraz układ nizinny sprzyja korzystaniu ze
środka transportu jakim jest rower brak odpowiedniej infrastruktury oraz rozwiązań
w zakresie organizacji ruchu drogowego nie zachęca do podróżowania rowerem.

2.2.2.6. Analiza i określenie potrzeb ruchu pieszego, rowerowego
i

komunikacji

zbiorowej

z

wykorzystaniem

danych

uzyskanych na próbie ok. 200 mieszkańców (badania
ankietowe, wywiady)
Badania

przeprowadzane

wśród

mieszkańców,

dotyczące

m.in.

potrzeb

komunikacyjnych, stanowią cenne źródło informacji. Należy mieć jednak na uwadze,
iż większość ankietowanych podczas udzielania odpowiedzi opiera się na swoich
potrzebach (często wynikających z wygodnego trybu życia, braku świadomości innych
rozwiązań, konserwatywnych lub nieodzwierciedlających rzeczywistości poglądach),
a tylko nieliczni mieszkańcy postrzegać będą potrzeby komunikacyjne jako ogół.
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Mając na uwadze powyższe, analiza i określenie potrzeb ruchu pieszego,
rowerowego i komunikacji zbiorowej opiera się na założeniach określających
miasta/obszary jako te atrakcyjne pod względem komunikacyjnym, a informacje
z badań wśród mieszkańców stanowią uzupełnienie do opracowania.
Przeprowadzone dotychczas badania wykazują, że ponad połowa mieszkańców stan
ciągów pieszych ocenia jako zły, z czego jedna trzecia uznała go za bardzo zły. Nie bez
znaczenia pozostaje odpowiedź około 20% respondentów „trudno powiedzieć”, co
oznaczać może, że część z nich mogła się spieszyć lub wcześniej nie zastanawiała się
nad jakością ciągów pieszych, a ewentualna odpowiedź po namyśle byłaby negatywna.
Jeszcze gorszą ocenę otrzymał stan dróg, gdzie ponad 70% respondentów wskazało na
niski stan infrastruktury drogowej („trudno powiedzieć” około 15%).
W konsekwencji niska jakość dróg (jezdni i chodnika) przekłada się na chęć podróży
rowerem oraz pieszej. Wśród ankietowanych (mając na uwadze istniejącą infrastrukturę
drogową) około 45% preferuje ruch pieszy, podróż rowerem zadeklarowało około 16%
(z czego ruch regularny deklaruje zaledwie około 10% ankietowanych), a około 14%
wybiera komunikację zbiorową. Nie bez znaczenia pozostaje płeć respondentów. Ruch
pieszy i komunikacja zbiorowa częściej wybierana jest przez kobiety, natomiast ruch
rowerowy jest wyraźnie zdominowany przez mężczyzn.
Zaledwie połowa ankietowanych ocenia komfort podróży pieszej po obszarze jako
dobry i bardzo dobry wskazując na konieczność poprawy stanu chodników oraz
zwiększenie ich ilości. Stan oraz ilość dróg rowerowych jako dobry i bardzo dobry
wskazało

zaledwie

14%

ankietowanych

podkreślając,

że

niezbędna

jest

budowa/wyznaczanie dodatkowych dróg rowerowych, poprawa połączeń wśród różnych
tras rowerowych (co nie dotyczy analizowanego obszaru), poprawa bezpieczeństwa
ruchu rowerowego oraz rozbudowa infrastruktury uzupełniającej.
Respondenci wskazali również istotny problem w centrum miasta. W ich ocenie ruch
samochodowy w obszarze Starego Miasta to w konsekwencji brak przestrzeni
publicznych służących integracji oraz wypoczynkowi, zanieczyszczone powietrze oraz
hałas. Ponad połowa ankietowanych uważa, że centrum miasta należy odciążyć z ruchu
samochodowego.
Mając na uwadze przedstawione dane z badań wśród mieszkańców oraz standardy
jakim powinny odpowiadać miasta w zakresie zapewnienia wysokiej jakości życia,
wyraźnie widać pożądaną tendencję zmian w analizowanym obszarze. Wielkość oraz
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układ drogowy sprzyja podróżom pieszym i rowerowym. Aby jednak zapewnić
bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz wysoki komfort
komunikacyjny konieczne jest przeprowadzenie licznych zmian w infrastrukturze
drogowej:


wszystkie drogi w obszarze wymagają przebudowy w kierunku poszerzenia
ciągów pieszych, wyznaczenia dróg rowerowych, wymiany nawierzchni,
zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zastosowania rozwiązań
ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym,



należy wyznaczyć liczne przestrzenie spędzania wolnego czasu (kosztem
ograniczenia ruchu samochodowego) – bulwary, aleje,



w dalszym ciągu należy rozwijać sieć linii autobusowych (która obecnie jest
na

wysokim

poziomie),

obsługując

przy

tym

pasażerów

taborem

o najwyższych standardach.
Samo ukształtowanie obszaru analizy jest pro piesze i pro rowerowe. Mankamentem jest
istniejąca infrastruktura drogowa, niemodernizowana przez wiele lat, a zastosowane
w niej rozwiązania skierowane są na obsługę pojazdów samochodowych. Wskazane
potrzeby, które należy przełożyć na konkretne projekty oraz późniejszą ich realizację,
pozwolą odmienić wcześniejszy trend, na taki, który wydawałby się naturalny, a więc
promujący ruch pieszy, rowerowy oraz dojazd z odleglejszych rejonów miasta do
centrum z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej autobusowej.

2.2.3.

Ruch uliczny

Analizując obszar ujęty opracowaniem należy wskazać występowanie różnych klas
dróg w obszarze. Ulice Adama Mickiewicza, gen. Władysława Sikorskiego oraz
ul. Władysława

Jagiełły

(droga

krajowa

nr

22)

są

drogami

głównymi

(G).

Al. Niepodległości, ul. Pomorska (droga wojewódzka nr 222) to drogi zbiorcze (Z).
Pozostałe to drogi lokalne i dojazdowe (L i D). Poniższy rysunek przedstawia graficznie
lokalizację poszczególnych dróg o różnej klasie.
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Rysunek 28 Klasy dróg w analizowanym obszarze (źródło: opracowanie własne).

2.2.3.1. Natężenia ruchu
Natężenia ruchu pojazdów w zależności od kategorii drogi, a więc jej przeznaczenia
są różne. Na drogach klasy głównej ilość pojazdów przejeżdżających w ciągu doby jest
wyraźnie wyższa od tych na drogach lokalnych. W ciągu ulic Adama Mickiewicza, gen.
Władysława Sikorskiego oraz Władysława Jagiełły(droga krajowa nr 22, klasa G), zgodnie
z danymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, średni dobowy ruch roczny
pojazdów silnikowych w roku 2015 wyniósł ok. 19 700 P/24h.

Rysunek 29 Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych na drogach krajowych w roku 2015
(źródło: www.gddkia.gov.pl).
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Na drodze zbiorczej (Z) tj. al. Niepodległości oraz ul. Pomorskiej, w oparciu
o wykonane przez Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej „Trafik” w roku
2007 pomiary ruchu drogowego oraz posiłkując się wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dotyczącymi prognozowania ruchu na podstawie wzrostu PKB dla
rejonu

północnego,

województwa

pomorskiego,

podregionu

starogardzkiego,

określającymi wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 3,3% oraz wskaźnik elastyczności dla
pojazdów osobowych 0,80, natężenie ruchu osiąga poziom 17 700 P/24h.
Na głównych drogach lokalnych, zlokalizowanych w obszarze, tj. ulicach gen. Józefa
Hallera, Owidzkiej oraz Kościuszki, w oparciu o ww. założenia, średniodobowe
natężenia ruchu wynoszą kolejno ok. 14 300 P/24h, 5 900 P/24h oraz 11 800 P/24h.
Analizie poddane zostały również natężenia oraz struktura kierunkowa i rodzajowa
na

ważniejszych

skrzyżowaniach

analizowanego

obszaru

–

poniżej

kartogramy

z analizowanych skrzyżowań:


ul. Władysława Jagiełły - al. Niepodległości - ul. Zblewska - ul. Droga
Nowowiejska

Rysunek 30 Skrzyżowanie ulic W. Jagiełły, Niepodległości, Zblewska, Droga Nowomiejska - natężenia
(źródło: opracowanie własne).

Suma

pojazdów

przejeżdżających

przez

skrzyżowanie

w

godzinie

szczytu

popołudniowego to ok. 1970 P/h (2180 E/h). Udział pojazdów ciężarowych na
skrzyżowaniu wynosi ok. 9%.
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ul. Gdańska – ul. Adama Mickiewicza - ul. gen. Józefa Hallera ul. gen. Władysława Sikorskiego

Rysunek 31 Skrzyżowanie ulic Gdańska, Mickiewicza, gen. Józefa Hallera, W. Sikorskiego - natężenia
(źródło: opracowanie własne).

Suma

pojazdów

przejeżdżających

przez

skrzyżowanie

w

godzinie

szczytu

popołudniowego to ok. 2300 P/h (2590 E/h). Udział pojazdów ciężarowych na
skrzyżowaniu wynosi ok. 10%.


ul. Lubichowska (wlot północny) – ul. Pomorska – ul. Lubichowska (wlot
południowy) – al. Niepodległości

Rysunek 32 Skrzyżowanie ulic Lubichowska, Pomorska, Niepodległości
opracowanie własne).
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Suma

pojazdów

przejeżdżających

przez

skrzyżowanie

w

godzinie

szczytu

popołudniowego to ok. 2300 P/h (2520 E/h). Udział pojazdów ciężarowych na
skrzyżowaniu wynosi ok. 7%.


ul. Jana Pawła II (wlot północny) – ul. Pomorska (wlot wschodni) – ul. Jana
Pawła II (wlot południowy) – ul. Pomorska (wlot zachodni)

Rysunek 33 Skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Pomorska - natężenia (źródło: opracowanie własne).

Suma

pojazdów

przejeżdżających

przez

skrzyżowanie

w

godzinie

szczytu

popołudniowego to ok. 2000 P/h (2200 E/h). Udział pojazdów ciężarowych na
skrzyżowaniu wynosi ok. 6%.


ul. Pelplińska (wlot północny) – ul. Pomorska (wlot wschodni) – ul. Pelplińska
(wlot południowy) – ul. Pomorska (wlot zachodni)

Rysunek 34 Skrzyżowanie ulic Pomorska, Pelplińska - natężenia (źródło: opracowanie własne).
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Suma

pojazdów

przejeżdżających

przez

skrzyżowanie

w

godzinie

szczytu

popołudniowego to ok. 1220 P/h (1400 E/h). Udział pojazdów ciężarowych na
skrzyżowaniu wynosi ok. 9%.


ul. Kościuszki (wlot wschodni) – ul. Pelplińska – ul. Kościuszki (wlot zachodni)

Rysunek 35 Skrzyżowanie ulic Kościuszki, Pelplińska - natężenia (źródło: opracowanie własne).

Suma

pojazdów

przejeżdżających

przez

skrzyżowanie

w

godzinie

szczytu

popołudniowego to ok. 890 P/h (940 E/h). Udział pojazdów ciężarowych na
skrzyżowaniu wynosi ok. 10%.


ul. Kościuszki (wlot wschodni) – ul. Jana Pawła II – ul. Kościuszki (wlot
zachodni)

Rysunek 36 Skrzyżowanie ulic Kościuszki, Jana Pawła II - natężenia (źródło: opracowanie własne).

Suma

pojazdów

przejeżdżających

przez

skrzyżowanie

w

godzinie

szczytu

popołudniowego to ok. 1200 P/h (1290 E/h). Udział pojazdów ciężarowych na
skrzyżowaniu wynosi ok. 4%.
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ul. Chojnicka (wlot północny) – ul. Kościuszki – ul. Lubichowska –
ul. Chojnicka (wlot zachodni)

Rysunek 37 Skrzyżowanie ulic Chojnicka, Kościuszki, Lubichowska - natężenia (źródło: opracowanie
własne).

Suma

pojazdów

przejeżdżających

przez

skrzyżowanie

w

godzinie

szczytu

popołudniowego to ok. 1460 P/h (1610 E/h). Udział pojazdów ciężarowych na
skrzyżowaniu wynosi ok. 3%.


ul. gen. Józefa Hallera (wlot północny) – ul. Kanałowa – ul. gen. Józefa
Hallera (wlot południowy)

Rysunek 38 Skrzyżowanie ulic gen. Józefa Hallera, Kanałowa - natężenia (źródło: opracowanie własne).
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Suma

pojazdów

przejeżdżających

przez

skrzyżowanie

w

godzinie

szczytu

popołudniowego to ok. 1200 P/h (1340 E/h). Udział pojazdów ciężarowych na
skrzyżowaniu wynosi ok. 4%.
Analizie poddano również natężenie ruchu w rejonie Rynku. W kwartale ulic w godzinie
szczytu popołudniowego porusza się ok. 950 P/h, a udział pojazdów ciężarowych wynosi
ok. 4%

2.2.3.2. Przepustowość skrzyżowań
Dokonując analizy należy wskazać warunki i ocenę ruchu jaka panuje w obszarze.
W tym celu wśród wszystkich skrzyżowań wybrane zostały cztery, które z uwagi na
swoją lokalizację stanowią grupę reprezentatywną. Dla nich obliczona została
przepustowość oraz warunki ruchu panujące na poszczególnych wlotach skrzyżowań oraz
na całych skrzyżowaniach. Otrzymane wyniki pozwalają przypuszczać, iż na pozostałych
skrzyżowaniach warunki są zbliżone do tych obliczonych na grupie skrzyżowań
(uwzględniając przy tym charakter oraz klasę drogi).
W oparciu o powyższe w dalszej części opracowania znajdują się obliczone
przepustowości oraz ocena warunków ruchu na następujących skrzyżowaniach:


Władysława Jagiełły – Niepodległości – Zblewska – Droga Nowowiejska,



Gdańska – Adama Mickiewicza – gen. Józefa Hallera – Władysława
Sikorskiego,



Lubichowska – Pomorska – Niepodległości,



Chojnicka – Kościuszki – Lubichowska.
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OBLICZANIE PRZEPUS TOWOŚ CI I OCENA WARUNKÓW RUCHU NA S KRZYŻOWANIU Z S YGNALIZACJĄ Ś WIETLNĄ
ZES TAWIENIE ZBIORCZE PARAMETRÓW

FORMULARZ

Zamawiający:

Miejscowość:

Starogard Gdański

Wykonawca:

Skrzyżowanie:

Jagielly-Niepodleglosci-Zblewska-Droga Nowowiejska

Projekt nadrzędny:

Nr pracy

Wlot

czerwiec 2016 Godzina

Data
B

A

godzina szczytu popołudniowego

C

D

Obliczeniowa grupa pasów

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

Relacja

L

W

P

L

WP

-

L

WP

-

L

WP

-

229

340

26

99

336

20

563

157

365

Natężenie ruchu w grupie pasów
Qgr [P/h]
Natężenie ruchu na wlocie
Qwl [P/h]
Natężenie ruchu na skrzyżowaniu
Qsk [P/h]
Natężenie nasycenia w grupie pasów
Sgr [P/hz]
Stopień nasycenia grupy pasów
Ygr [-]
Przepustowość grupy pasów
Cgr [P/h]
Przepustowość wlotu
Cwl [P/h]
Przepustowość skrzyżowania
Csk [P/h]
Stopień obciążenia grupy pasów
Xgr [-]
Stopień obciążenia wlotu
Xwl [-]
Stopień obciążenia skzyżowania
Xsk [-]

595

435

PSR w grupie pasów

1497

1618

1061

1625

2898

1628

2913

1607

2867

0,153

0,21

0,025

0,061

0,12

0,012

0,181

0,098

0,111

204

662

434

148

711

222

1192

146

704

530

650

1,123

0,514

0,060

0,669

1,123

0,473

Średnia liczba zatrzymań na wlocie
zwl [z/P]
Średnia liczba zatrzymań na
skrzyżowaniu
zsk [z/P]
Udział pojazdów zatrzymanych w grupie
pasów
uzgr [-]
Udział pojazdów zatrzymanych na
wlocie
uzwl [-]
Udział pojazdów zatrzymanych na
skrzyżowaniu
uzsk [-]

0,090

0,669

485

0,472

1,075

0,472

0,518
1,076

1,123

1617

-518
300,7

24,3

19,7

54,9

130,5

35,5

41,6

39,9

23,8

239,5

24,4

35,9
97,1

74,9
IV

II

I

III

IV

II

II

II

PSR na skrzyżowaniu

Średnia liczba zatrzymań w grupie pasów
zgr [z/P]

1234
1902

PSR na wlocie
Ekwiwalentne łączne straty czasu w
grupie pasów
D*gr [h/h]
Ekwiwalentne łączne straty czasu na
wlocie
D*wl [h/h]
Ekwiwalentne łączne straty czasu na
skrzyżowaniu
D*sk [h/h]
Średnia kolejka pozostająca
Kp [P]
Kolejka maksymalna
Km95 [P]
Zasięg kolejki maksymalnej
LK [m]

522

2135

Przepustowość praktyczna skrzyżowania
Cp,sk [P/h]
Rezerwa przepustowości skrzyżowania
∆Cp,sk [P/h]
Średnie straty czasu w grupie pasów
dgr [s/P]
Średnie straty czasu na wlocie
dwl [s/P]
Średnie straty czasu na skrzyżowaniu
dsk [s/P]

583

II

IV

II

II
IV

III
19,13

2,30

0,14

1,51

21,57

3,31

0,23

4,82

3,72

10,45

3,95

3,64
14,09

44,43
14,4

0,1

0,0

0,3

0,1

0,0

0,1

7,7

0,1

34,0

16,0

3,0

9,0

17,0

3,0

23,0

23,0

19,0

239,0

113,0

21,0

59,0

56,0

20,0

76,0

153,0

63,0

2,759

0,682

0,545

0,959

0,777

0,787

0,664

2,339

0,786

1,476

0,818

0,669

1,253

1,067

0,918

0,673
0,761

0,545

0,871

0,769

0,787

0,791

0,659
0,664

0,907

0,778
0,816

0,754

Rysunek 39 Obliczenia przepustowości i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniu Jagiełły,
Niepodległości, Zblewska, Droga Nowowiejska (źródło: opracowanie własne).
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OBLICZANIE PRZEPUS TOWOŚ CI I OCENA WARUNKÓW RUCHU NA S KRZYŻOWANIU Z S YGNALIZACJĄ Ś WIETLNĄ
ZES TAWIENIE ZBIORCZE PARAMETRÓW

FORMULARZ

Zamawiający:

Miejscowość:

Starogard Gdański

Wykonawca:

Skrzyżowanie:

Gdańska - Mickiewicza - Hallera - Sikorskiego

Projekt nadrzędny:

Nr pracy

Wlot

czerwiec 2016 Godzina

Data
B

A

godzina szczytu popołudniowego

C

D

Obliczeniowa grupa pasów

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

Relacja

LWP

-

-

L

WP

-

LWP

-

-

L

WP

-

172

450

170

440

Natężenie ruchu w grupie pasów
Qgr [P/h]
Natężenie ruchu na wlocie
Qwl [P/h]
Natężenie ruchu na skrzyżowaniu
Qsk [P/h]
Natężenie nasycenia w grupie pasów
Sgr [P/hz]
Stopień nasycenia grupy pasów
Ygr [-]
Przepustowość grupy pasów
Cgr [P/h]
Przepustowość wlotu
Cwl [P/h]
Przepustowość skrzyżowania
Csk [P/h]
Stopień obciążenia grupy pasów
Xgr [-]
Stopień obciążenia wlotu
Xwl [-]
Stopień obciążenia skzyżowania
Xsk [-]

575
575

622

PSR w grupie pasów

1494

1399

2832

1621

1515

0,21

0,115

0,322

0,175

0,105

0,291

654

204

509

695

221

551

654

704

Średnia liczba zatrzymań na wlocie
zwl [z/P]
Średnia liczba zatrzymań na
skrzyżowaniu
zsk [z/P]
Udział pojazdów zatrzymanych w grupie
pasów
uzgr [-]
Udział pojazdów zatrzymanych na
wlocie
uzwl [-]
Udział pojazdów zatrzymanych na
skrzyżowaniu
uzsk [-]

695

764

2604
0,879

0,843
0,879

0,884

0,711

0,884

0,769
0,711

0,799
0,798

0,884

2213

-88
46,9

61,7
46,9

32,8

39,8

40,8

54,1
39,8

31,4
37,7

41,3
III

III
III

II

II

II

PSR na skrzyżowaniu

Średnia liczba zatrzymań w grupie pasów
zgr [z/P]

610

2664

PSR na wlocie
Ekwiwalentne łączne straty czasu w
grupie pasów
D*gr [h/h]
Ekwiwalentne łączne straty czasu na
wlocie
D*wl [h/h]
Ekwiwalentne łączne straty czasu na
skrzyżowaniu
D*sk [h/h]
Średnia kolejka pozostająca
Kp [P]
Kolejka maksymalna
Km95 [P]
Zasięg kolejki maksymalnej
LK [m]

494
2301

Przepustowość praktyczna skrzyżowania
Cp,sk [P/h]
Rezerwa przepustowości skrzyżowania
∆Cp,sk [P/h]
Średnie straty czasu w grupie pasów
dgr [s/P]
Średnie straty czasu na wlocie
dwl [s/P]
Średnie straty czasu na skrzyżowaniu
dsk [s/P]

494

III
II

II
II

II
7,49

2,95
7,49

4,10

5,46

7,05

2,55
5,46

3,84
6,39

26,39
1,2

0,9

1,3

0,4

0,5

0,6

30,0

14,0

26,0

26,0

13,0

23,0

99,0

99,0

183,0

83,0

86,0

152,0

0,927

1,032

0,929

0,847

0,955

0,847

0,927

0,958

0,846

0,877

0,905

0,866

0,878
0,866

0,844

0,823

0,854

0,868
0,824

0,807
0,825

0,843

Rysunek 40 Obliczenia przepustowości i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniu Gdańska,
Mickiewicza, Hallera, Sikorskiego (źródło: opracowanie własne).
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OBLICZANIE PRZEPUS TOWOŚ CI I OCENA WARUNKÓW RUCHU NA S KRZYŻOWANIU Z S YGNALIZACJĄ Ś WIETLNĄ
ZES TAWIENIE ZBIORCZE PARAMETRÓW

FORMULARZ

Zamawiający:

Miejscowość:

Starogard Gdańsk

Wykonawca:

Skrzyżowanie:

Lubichowska - Pomorska - Niepodległości

Projekt nadrzędny:

Nr pracy

Wlot

czerwiec 2016 Godzina

Data
B

A

godzina szczytu popołudniowego

C

D

Obliczeniowa grupa pasów

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

Relacja

LWP

-

-

L

WP

-

LWP

-

-

L

WP

-

76

441

141

626

Natężenie ruchu w grupie pasów
Qgr [P/h]
Natężenie ruchu na wlocie
Qwl [P/h]
Natężenie ruchu na skrzyżowaniu
Qsk [P/h]
Natężenie nasycenia w grupie pasów
Sgr [P/hz]
Stopień nasycenia grupy pasów
Ygr [-]
Przepustowość grupy pasów
Cgr [P/h]
Przepustowość wlotu
Cwl [P/h]
Przepustowość skrzyżowania
Csk [P/h]
Stopień obciążenia grupy pasów
Xgr [-]
Stopień obciążenia wlotu
Xwl [-]
Stopień obciążenia skzyżowania
Xsk [-]

501
501

517

PSR w grupie pasów

1624

1522

1543

1606

1466

0,168

0,047

0,29

0,396

0,088

0,427

871

650

731

571

642

704

871

857

Średnia liczba zatrzymań na wlocie
zwl [z/P]
Średnia liczba zatrzymań na
skrzyżowaniu
zsk [z/P]
Udział pojazdów zatrzymanych w grupie
pasów
uzgr [-]
Udział pojazdów zatrzymanych na
wlocie
uzwl [-]
Udział pojazdów zatrzymanych na
skrzyżowaniu
uzsk [-]

571

863

2242
0,575

0,117
0,575

0,603

1,068

0,603

0,220
1,068

0,889
0,889

1,068

1906

-489
30,2

18,9
30,2

19,0

172,4

19,0

19,8
172,4

23,6
22,9

61,7
II

I
II

I

IV

I

PSR na skrzyżowaniu

Średnia liczba zatrzymań w grupie pasów
zgr [z/P]

767

2902

PSR na wlocie
Ekwiwalentne łączne straty czasu w
grupie pasów
D*gr [h/h]
Ekwiwalentne łączne straty czasu na
wlocie
D*wl [h/h]
Ekwiwalentne łączne straty czasu na
skrzyżowaniu
D*sk [h/h]
Średnia kolejka pozostająca
Kp [P]
Kolejka maksymalna
Km95 [P]
Zasięg kolejki maksymalnej
LK [m]

610
2395

Przepustowość praktyczna skrzyżowania
Cp,sk [P/h]
Rezerwa przepustowości skrzyżowania
∆Cp,sk [P/h]
Średnie straty czasu w grupie pasów
dgr [s/P]
Średnie straty czasu na wlocie
dwl [s/P]
Średnie straty czasu na skrzyżowaniu
dsk [s/P]

610

I
IV

II
II

III
4,20

0,40
4,20

2,33

29,21

2,73

0,78
29,21

4,10
4,88

41,02
0,2

0,0

0,2

22,3

0,0

1,4

19,0

5,0

19,0

64,0

7,0

31,0

62,0

33,0

125,0

404,0

47,0

206,0

0,774

0,567

0,673

2,125

0,592

0,889

0,774

0,658

2,125

0,834

1,112

0,761

0,567
0,760

0,659

0,937

0,646

0,592
0,938

0,816
0,774

0,785

Rysunek 41 Obliczenia przepustowości i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniu Lubichowska,
Pomorska, Niepodległości (źródło: opracowanie własne).
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Rysunek 42 Obliczenia przepustowości i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniu Chojnicka, Kościuszki,
Lubichowska (źródło: opracowanie własne).

2.2.3.3. Prędkości pojazdów
Analiza komunikacyjna obszaru wymaga nie tyle określenia konkretnej wartości
prędkości osiąganej przez kierujących co wskazania czy infrastruktura drogowa
dostosowana jest do potrzeb użytkowników ruchu, wymusza wśród kierujących
oczekiwane przez zarządzającego ruchem zachowania użytkowników oraz zapewnia
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
Na drogach stanowiących granicę analizowanego rejonu, o klasie drogi G tj. Adama
Mickiewicza, Władysława Sikorskiego, Władysława Jagiełły infrastruktura drogowa oraz
wdrożone rozwiązania w zakresie organizacji ruchu drogowego pozwalają wyeliminować
większość sytuacji, w których kierowcy osiągaliby nadmierną prędkość. Ponadto
geometria drogi, separacja pasów ruchu oraz ciągów pieszych i rowerowych pozwala
zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Niemniej pozostałe
ciągi komunikacyjne w obszarze to w przeważającej części drogi niewyposażone
w urządzenia
Czerwiec 2016
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dodatkowe zagrożenia zwłaszcza dla niechronionych uczestników ruchu (m.in. wąskie
ciągi piesze). Ponadto gęstość zabudowy, występująca w ścisłym centrum miasta,
stwarza dodatkowe zagrożenia (wąskie drogi, ograniczona widoczność).

Podsumowując temat ruchu ulicznego w analizowanym obszarze zauważyć należy,
że największe natężenie pojazdów występuje na drodze krajowej nr 22 (ul. Adama
Mickiewicza, Władysława Sikorskiego, Władysława Jagiełły), na drodze zbiorczej
(al. Niepodległości, ul. Pomorska), natężenie jest o ok. 10% mniejsze w odniesieniu do
natężeń w ciągu drogi krajowej nr 22. Natomiast na drogach lokalnych natężenie jest
średnio o ponad 50% niższe od panującego na drodze krajowej. Różnica natężeń wynika
z ruchu tranzytowego, występującego w ciągu ulic Adama Mickiewicza, Władysława
Sikorskiego, Władysława Jagiełły, al. Niepodległości oraz Pomorska. Wyraźnie mniejsza
ilość podróży wewnątrz obszaru generowana jest w głównej mierze przez mieszkańców
oraz dodatkowo przez turystów. Warunki ruchu, zarówno na głównych ciągach
komunikacyjnych jak i lokalnych, w przeważającej większości czasu należy uznać za
dobre. Wyjątek stanowią godziny szczytu podczas których warunki ulegają znacznemu
pogorszeniu, zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych.
O ile na wielkość ruchu na drogach głównych w analizowanym obszarze trudno
wpłynąć, z uwagi na ponad 50% udział ruchu tranzytowego, o tyle na drogach lokalnych
i dojazdowych możliwy jest wpływ na wielkość natężenia w obszarze, poprzez zmianę
organizacji ruchu, zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kampanie
reklamowe czy wzrost atrakcyjności podróży komunikacją zbiorową. Z raportu z badań
pn. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego o swoim mieście, opracowanego w październiku
2013 r. przez Katedrę Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury
Politechniki Gdańskiej wynika, że zaledwie 47% mieszkańców preferuje środek
transportu jakim jest samochód. Ponad połowa wybiera podróż rowerem bądź pieszo.
Ok. 15% mieszkańców decyduje się na komunikację zbiorową autobusową. Propozycja
zmian oraz usprawnień w przedmiotowym zakresie przedstawiona została w pkt 3.
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2.2.4.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

2.2.4.1. Charakterystyka ogólna
Przebudowa istniejącego układu drogowego bądź budowa nowych dróg podyktowana
jest koniecznością zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości podróży (czas podróży,
komfort, bezpieczeństwo). Niemniej priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza tych niechronionych. Aby mieć
pewność, że każdy projekt odpowiada wysokim standardom w zakresie bezpieczeństwa,
od kilku lat warunkiem jest, aby projekty drogowe opiniowane były przez audytorów
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Główny układ drogowy, przenoszący największe natężenia ruchu winien prowadzony
być poza zabudową mieszkaniową, gdzie możliwe jest, przy zachowaniu najwyższych
standardów bezpieczeństwa, zapewnienie najwyższej jakości podróży dla pojazdów
tj. szerokość pasa drogowego umożliwia budowę odpowiedniej liczby pasów ruchu,
w zależności od prognozowanych natężeń, wydzielonych i oddzielonych urządzeniami
bezpieczeństwa ruchu drogowego ciągów pieszych i rowerowych. W obszarze miasta,
przy gęstej zabudowie, niewielka możliwa szerokość pasa drogowego oraz natężenie
ruchu pieszych i rowerzystów determinuje geometrię układu drogowego, nawet kosztem
komfortu podróży samochodami.
Kilkadziesiąt lat wcześniej, gdy natężenie pojazdów było znacznie mniejsze,
a wskaźnik motoryzacji na poziomie 500 pojazdów/1000 mieszkańców (dot. Starogardu
Gdańskiego) był wartością oderwaną od wszelkich norm i prognoz, budowa układów
drogowych oparta była na innych priorytetach, a aspekt bezpieczeństwa stanowił
drugorzędny problem. Obecnie wśród inwestorów, projektantów, wykonawców widoczny
jest wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co przekłada się
na dużo bezpieczniejszą infrastrukturę drogową w przypadku nowych inwestycji. Mimo
to, aspekt bezpieczeństwa w większości przypadków wciąż postrzegany jest w zbyt
wąskim aspekcie. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to nie tylko rozbudowana
infrastruktura drogowa, wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
kanalizująca ruchu i generująca możliwie najmniejszą liczbę kolizji, ale również
bezpieczeństwo dla zdrowia użytkowników ruchu tj. wynikające z ruchu i natężenia
pojazdów zanieczyszczenie środowiska. W krajach wysoko rozwiniętych pojazdy
samochodowe są największym źródłem skażenia środowiska: dwutlenek węgla, tlenki
azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
benzen, pyły, ołów, platyna, ozon, dioksyny i wiele innych – łącznie ponad 15 tysięcy
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związków chemicznych. Mając na uwadze powyższe, bezpieczeństwo ruchu drogowego
to nie tylko zapobieganie sytuacjom, w których bezpośrednio zagrożone jest zdrowie lub
życie, ale również próba eliminacji/zmniejszenia wpływu samochodów na powolną
utratę zdrowia i życia, a więc rozwój infrastruktury minimalizującej negatywny wpływ
na środowisko.
Pod tak szeroko rozumianym aspektem bezpieczeństwa ruchu drogowego analizie
poddany został obszar opracowania. Dane szczegółowe o zdarzeniach drogowych,
zgłoszonych Policji, zaistniałych lub mających początek na drodze publicznej, w strefie
ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu,
w latach 2007-2015 pozyskane zostały z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji
Drogowych (SEWIK).
W latach 2007-2015 na obszarze całego miasta odnotowanych zostało 121 zdarzeń
drogowych. Poniżej przedstawiony został wykres zdarzeń z podziałem na lata, wraz
z naniesioną linią trendu, która wskazuje niekorzystny trend wzrostu w liczbie zdarzeń
drogowych.
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Rysunek 43 Liczba zdarzeń drogowych w latach 2007-2015 (źródło: opracowanie własne).

Kolejny rysunek przedstawia zdarzenia drogowe, które miały miejsce w obszarze
analizy.
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Rysunek 44 Mapa zdarzeń drogowych w analizowanym obszarze (źródło: opracowanie własne).

Większość zdarzeń w obszarze miała miejsce na drogach dwukierunkowych,
charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu. Drogi o takich cechach, bez
odpowiedniej infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo ruchu drogowego, stanowią
największe zagrożenie dla ich użytkowników. W oparciu o statystyki zdarzeń drogowych
oraz przeprowadzone wizje opracowana została mapa wskazująca niebezpieczne ulice
i skrzyżowania w analizowanym obszarze.

Rysunek 45 Niebezpieczne skrzyżowania oraz ulice w analizowanym obszarze (źródło: opracowanie
własne).
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Na kolejnych rysunkach przedstawiona została charakterystyka zdarzeń tj. udział
poszczególnych rodzajów zdarzeń, zmienność miesięczna, tygodniowa, godzinna oraz
warunki atmosferyczne.

Udział poszczególnych rodzajów zdarzeń
2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

5,0%
5,8%

79,3%

Zderzenie pojazdów boczne

Zderzenie pojazdów tylne

Inne

Zderzenie pojazdów czołowe

Najechanie na pieszego

Najechanie na pojazd unieruchomiony

Wywrócenie się pojazdu
Rysunek 46 Udział poszczególnych rodzajów zdarzeń w łącznej liczbie odnotowanych zdarzeń
drogowych.

5,0%

6,6%

11,6%
5,8%

6,6%
1,7%

2,5%

0,8%

12,4%

16,5%
14,0%

16,5%

ZMIENNOŚĆ MIESIĘCZNA

Rysunek 47 Zmienność miesięczna zdarzeń drogowych (źródło: opracowanie własne).
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9,1%

12,4%

16,5%

16,5%

13,2%

13,2%

19,0%

ZMIENNOŚĆ TYGODNIOWA

Rysunek 48 Zmienność tygodniowa zdarzeń drogowych (źródło: opracowanie własne).

ZMIENNOŚĆ GODZINOWA
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Rysunek 49 Zmienność godzinowa zdarzeń drogowych (źródło: opracowanie własne).
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WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Mgła, dym

0,8%

Opady śniegu, gradu

0,8%

Silny wiatr

0,8%

Opady deszczu

4,1%

Oślepiające słońce

5,0%

Pochmurno

12,4%

Dobre warunki atmosferyczne

76,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Rysunek 50 Warunki atmosferyczne w czasie zdarzeń drogowych (źródło: opracowanie własne).

W oparciu o powyższe rysunki zauważyć należy, że blisko 80% wszystkich kolizji
i wypadków to zderzenia boczne pojazdów. Jest to grupa zdarzeń, podczas których,
nawet przy niewielkich prędkościach, potrafi dojść do ciężkich uszkodzeń ciała. Ilość
zdarzeń drogowych w poszczególnych miesiącach charakteryzuje się linią trendu
zbliżoną do natężenia zdarzeń w zależności od pory roku w skali kraju. W miesiącach
letnich dochodzi do blisko 65% wszystkich zdarzeń drogowych odnotowywanych w skali
roku. W odniesieniu do poszczególnych dni tygodnia dniem, w którym odnotowywanych
jest mniej zdarzeń drogowych jest niedziela, co wynika z mniejszych natężeń ruchu
w tym dniu oraz zjawiska mniejszego pośpiechu wśród użytkowników dróg. Około 70%
wszystkich zdarzeń ma miejsce w godzinach szczytu porannego oraz trwającego
wyraźnie dłużej popołudniowego, gdzie warunki ruchu są najtrudniejsze, a wśród
użytkowników często pojawia się pośpiech, roztargnienie oraz zmęczenie. Jak istotnym
elementem jest aspekt psychofizyczny wśród użytkowników dróg pokazuje wykres
zdarzeń drogowych w zależności od panujących warunków ruchu. Ponad 75% wszystkich
zdarzeń i kolizji miała miejsce podczas dobrych warunków atmosferycznych. Jest to
charakterystyczne
atmosferycznych

zjawisko
(wysoki

w

skali

komfort

kraju.

Dobra

podróżowania)

widoczność,
oraz

często

brak

opadów

występujące

przeświadczenie wśród użytkowników o wysokich umiejętnościach prowadzą do
osiągania nadmiernej prędkości, a w efekcie braku odpowiednio szybkiej i prawidłowej
reakcji w sytuacjach gdy jest to konieczne.
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2.2.4.2. Grupy ryzyka
Aby określić grupy ryzyka w pierwszej kolejności analizie poddany został rodzaj
pojazdów jaki w zdarzeniach drogowych brał udział.

Pojazdy uczestników zdarzeń drogowych
Pojazd wolnobieżny

0,4%

Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą

0,4%

Autobus komunikacji publicznej

0,4%

Motocykl

0,4%

Pieszy
Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy

1,2%
2,1%

Samochód osobowy

43,6%

Rower

51,5%

Rysunek 51 Procentowy udział rodzaju pojazdów w zdarzeniach drogowych (źródło: opracowanie
własne).

Największy udział w zdarzeniach drogowych, wśród uczestników ruchu, stanowią
samochody osobowe oraz rowery. Mając na uwadze tak wysoki udział (ponad 95%) tych
grup pojazdów jako sprawców zdarzeń drogowych, dalsza analiza grup ryzyka
w obszarze opiera się na tych dwóch grupach pojazdów. Sprawcy (oraz potencjalni
pasażerowie) zdarzeń drogowych będą równocześnie ewentualnymi poszkodowanymi
w kolizjach/wypadkach.
Dwa kolejne wykresy przedstawiają rodzaj nieprawidłowych zachowań wśród
rowerzystów

oraz

kierujących

pojazdami

osobowymi,

które

doprowadziły

do

kolizji/wypadku.
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ROWRZYŚCI - RODZAJ WYKROCZENIA
Nieprawidłowe skręcanie

1,9%

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów

3,8%

Nieprawidłowe wymijanie

3,8%

Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami

5,8%

Nieprawidłowe omijanie

13,5%

Przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych

28,8%

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

42,3%

Rysunek 52 Rodzaje popełnianych błędów skutkujących kolizją/ wypadkiem - grupa rowerzystów
(źródło: opracowanie własne).

SAMOCHODY OSOBOWE - RODZAJ WYKROCZENIA
Jazda po niewłaściwej stronie drogi

1,5%

Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami

3,1%

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych

3,1%

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów

4,6%

Nieprawidłowe skręcanie

4,6%

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

83,1%

Rysunek 53 Rodzaje popełnianych błędów skutkujących kolizją/ wypadkiem - grupa samochodów
osobowych (źródło: opracowanie własne).

Zarówno wśród kierujących pojazdami osobowymi jak i rowerzystów główną
przyczyną

kolizji

oraz

wypadków

drogowych

jest

nieudzielenie

pierwszeństwa

przejazdu. Ponadto w grupie rowerzystów wyraźnie wyróżniają się dodatkowo dwie
przyczyny tj. przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych oraz nieprawidłowe
omijanie.
Analizując zdarzenia drogowe pod względem poszkodowanych, wśród dwóch
ww. grup

o

największym

udziale

w

zdarzeniach

to

rowerzyści,

naturalnie

kategoryzowani w grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego doznają
groźniejszych urazów oraz uszkodzeń ciała podczas zdarzeń. O ile w przypadku
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analizowanego obszaru zdarzenia z udziałem rowerzysty rzadko skutkowały krótko lub
długotrwałą utratą zdrowia niechronionego uczestnika ruchu, o tyle w skali miasta na
przełomie 9 lat, lekko rannych zostało 75 rowerzystów, 2 odniosło obrażenia o czasie
trwania leczenia do 30 dni, 2 zostało ciężko rannych a jedna zmarła. W przypadku
kierujących pojazdami obrażeń wśród kierujących oraz pasażerów jest znacznie mniej.
Wśród poszkodowanych przeważającą część stanowią mężczyźni.

Płeć poszkodowanych w zdarzeniach drogowych
27,9%
Mężczyzna

Kobieta

72,1%

Rysunek 54 Udział poszkodowanych w zdarzeniach drogowych z uwagi na płeć (źródło: opracowanie
własne).

Liczba poszkodowanych w poszczególnych przedziałach
wiekowych

41

17

22

15 13

14

20

12

7

3
0-10 lat

23

22

11-20 lat

21-30 lat

31-40 lat
Rowerzyści

41-50 lat

51-60 lat

5

3

61-70 lat

1

1

71-80 lat

Samochód osobowy

Rysunek 55 Liczba poszkodowanych wśród rowerzystów i kierowców/pasażerów samochodów
osobowych w zależności od wieku (źródło: opracowanie własne).

Powyższe zestawienie pokazuje, że główną grupą ryzyka są chłopcy w wieku
dziecięcym poruszający się na rowerach. Również mężczyźni w wieku 41-60 lat,
podróżujący na rowerach stanowią dużą grupę ryzyka. Kolejną grupą są kierowcy oraz
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pasażerowie pojazdów samochodowych. Tutaj także należy podkreślić, że większość tej
grupy stanowią mężczyźni w wieku do lat 40.

2.2.4.3. Analiza

barier

komunikacyjnych

niepełnosprawnych

w

współpracy

Społeczną

ze

obszarze

dla

rewitalizacji
Radą

ds.

osób
(we
Osób

Niepełnosprawnych)
Aby zrozumieć jak szerokie spektrum działań wpływa na sprawną komunikację osób
niepełnosprawnych należy uświadomić jak wiele niepełnosprawności wpływa na
swobodne przemieszczanie się, zwłaszcza wśród szeroko pojętej architektury miejskiej.
Podstawowymi rodzajami niepełnosprawności są:


osoby poruszające się przy użyciu wózka inwalidzkiego,



osoby z dysfunkcją ruchu, która nie wymaga użycia wózka inwalidzkiego, ale
wpływa na sprawność ruchu (niepełnosprawności ograniczające swobodę
ruchu itp.)



osoby z dysfunkcją wzroku,



osoby z dysfunkcją słuchu,



osoby z inną niepełnosprawnością, nie uwzględnioną powyżej, a wpływającą
na swobodne wykonywanie podróży.

Ww. rodzaje niepełnosprawności w największym stopniu wymagają rozwiązań, bez
których swobodne poruszanie się po ulicach jest utrudnione, a w niektórych
przypadkach wręcz niemożliwe.
Obszar poddany analizie charakteryzuje się w znacznej mierze zwartą zabudową
oraz długoletnią infrastrukturą drogową, która przez długi okres czasu nie podlegała
modernizacji. Jednocześnie w obszarze zlokalizowana jest większość instytucji użytku
publicznego. W efekcie, aby dotrzeć do ww. instytucji osoby niepełnosprawne na swojej
drodze napotykają szereg przeszkód:


różnica wysokościowa pomiędzy pasem drogowym a wyjściem z zabudowy
mieszkaniowej – skutkiem są wysokie progi, stopnie schodów (często
nienormatywne, z których podczas korzystania znacznie obciążany jest
kręgosłup),
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wąskie, nierówne, zniszczone ciągi piesze, z licznymi miejscowymi
zawężeniami (wynikającymi z istniejącej infrastruktury lub nieprawidłowo
zaparkowanych pojazdów),



brak jakiejkolwiek infrastruktury dla osób niedowidzących lub niewidzących
(brak fakturowania nawierzchni, rozwiązań kolorystycznych),



często występujące wysokie, nierówne krawężniki w rejonie przejść dla
pieszych,



nierówna, zniszczona nawierzchnia jezdni w miejscu poprowadzonych
przejść dla pieszych,



śliska nawierzchnia (kostka kamienna),



strome, zniszczone, bez urządzeń wspomagających (barierki, poręcze),
podjazdy, praktycznie wykluczające możliwość skorzystania z nich przez
osoby niepełnosprawne,



brak ramp najazdowych,



bardzo rzadko występujące urządzenia separujące ruch pieszy od kołowego,



miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane nieprawidłowo
(brak

prawnej

możliwości

karania

kierowców

parkujących

na

przedmiotowych miejscach bez odpowiednich uprawnień), bardzo często
zlokalizowane w miejscach, w których osoby niepełnosprawne (zwłaszcza te
poruszające się na wózkach inwalidzkich), mają duży kłopot kontynuowania
podróży bądź jest to zupełnie niemożliwe,


przystanki

autobusowe

niedostosowane

do

potrzeb

obsługi

osób

niepełnosprawnych,


natężenia dźwięków urządzeń uzupełniających sygnalizację świetlną na
skrzyżowaniach (sygnał dźwiękowy na przejściu dla pieszych) są zbyt niskie
w godzinach szczytu, co utrudnia prawidłowe pokonanie przejścia dla
pieszych przez osoby niedowidzące/niewidzące posiłkujące się sygnałem
dźwiękowym,

Poniżej przedstawione zostały rysunki obrazujące występowanie niektórych barier
komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ścisłym centrum miasta.
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Rysunek 56 Bariery komunikacyjne - obszar ścisłego centrum (Rynek) (materiał własny).

Rysunek 57 Bariery komunikacyjne - obszar ścisłego centrum (Rynek) (materiał własny).
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Rysunek 58 Bariery komunikacyjne - obszar ścisłego centrum (materiał własny).

Rysunek 59 Bariery komunikacyjne - obszar ścisłego centrum (materiał własny).
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Rysunek 60 Bariery komunikacyjne - obszar ścisłego centrum (materiał własny).

O możliwościach poprawy istniejącego stanu, proponowanych rozwiązaniach,
usprawnieniach oraz priorytetach realizacyjnych w punkcie 3 opracowania.

3. CHARAKTERYSTYKA USPRAWNIEŃ
3.1.

Analiza możliwości usprawnień

Założeniem generalnym, w oparciu o charakterystykę opisaną w pkt. 2, jest
przyjęcie, iż większość dróg w analizowanym obszarze winna ulec przekształceniom
przyjmując następujące założenia:


na drogach głównych, zbiorczych konieczne jest zapewnienie maksymalnej
przepustowości

oraz

płynności,

wraz

z

poprawą

warunków

ruchu

i bezpieczeństwa,


na drogach lokalnych i dojazdowych - zmiana priorytetu z obsługi pojazdami
indywidualnymi na pojazdy komunikacji zbiorowej autobusowej oraz ruch
pieszy i rowerowy waz z poprawą warunków ruchu i bezpieczeństwa.
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Na drogach, stanowiących granicę obszaru tj. Adama Mickiewicza, Władysława
Sikorskiego, Władysława Jagiełły, al. Niepodległości, Pomorska gdzie około 50%
pojazdów to ruch tranzytowy bądź drogi te mają charakter dróg zbiorczych oraz ulicach
Unii Europejskiej i Jabłowskiej usprawnienia dotyczyć powinny w pierwszej kolejność
zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,
zwłaszcza tych niechronionych, a w drugiej kolejności zapewnienia płynności ruchu.
Przepustowość dróg krajowych jest wysoka a wąskim gardłem są miejscowości (duża
liczba skrzyżowań, ograniczony przekrój drogi itp.) W efekcie tworząca się w tych
miejscach kongestia pojazdów wpływa na komfort podróży a także mieszkańców miasta.
Aby temu zapobiec należy, gdy tylko jest to możliwe, prowadzić ruch tranzytowy poza
miastem bądź na jego obrzeżach, a gdy to jest niemożliwe, zapewnić najwyższą
płynność ruchu poprzez:


stopniowe zmniejszanie prędkości potoków ruchu (co i tak jest konieczne
z uwagi na przejazd przez obszar zabudowany),



kanalizowanie ruchu,



ograniczanie

relacji

skrętnych

(co

również

pozwala

wykluczyć

przejazd/skracanie drogi pojazdów tranzytowych przez niewskazany obszar),


stosowanie rodzajów skrzyżowań dostosowanych do natężeń na poszczególnych
wlotach oraz dostosowania ewentualnych programów sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniach do panujących i prognozowanych natężeń ruchu,



stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – kierujący nie obawiają
się wtargnięcia pieszego/rowerzysty na jezdnię, a piesi czują wyższy komfort
i bezpieczeństwo podróży.

Dokonując analizy możliwości usprawnień dla dróg głównych i zbiorczych w obszarze
należy założyć, że celem nie powinno być ograniczanie tego ruchu po przedmiotowych
drogach (z wyjątkiem przeniesienia go na drogi obwodowe /jeśli takie istnieją/),
a zapewnienie możliwie największej płynności ruchu przy zachowaniu najwyższych
standardów bezpieczeństwa. Płynność ruchu jest o tyle istotna, że przekłada się ona
w głównej mierze na komfort mieszkańców poprzez:


mniejsze zanieczyszczenie środowiska w mieście,



mniejsze natężenie hałasu,

Inaczej należy rozpatrywać drogi wewnątrz obszaru. Jest to obszar o niewielkiej
powierzchni, do którego z definicji, z uwagi na charakter, wjazd należałoby w znacznym
stopniu ograniczyć, a na niektórych jego elementach wprowadzić całkowity zakaz
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poruszania się pojazdów. Niemniej duża ilość obiektów ruchotwórczych o charakterze
publicznym

utrudnia,

a

wręcz

uniemożliwia

oczekiwane

ograniczenie

ruchu

samochodowego w obszarze. W efekcie analizując możliwość usprawnień w ruchu
w analizowanym obszarze, drogi lokalne i dojazdowe należy pogrupować na ulice do
których wjazd zostałby zupełnie ograniczony oraz takie, po których pojazdy
samochodowe mogłyby poruszać się swobodnie, jednak w ściśle określony sposób (strefy
uspokojonego ruchu, duża kanalizacja ruchu itp.)
Poniższy rysunek przedstawia propozycję docelowego poprowadzenia ruchu
kołowego samochodowego w obszarze.

Rysunek 61 Propozycja poprowadzenia ruchu kołowego obszaru analizy (źródło: opracowanie własne).

Propozycja zakłada:


swobodne prowadzenie ruchu po obwodzie obszaru tj. zapewnienie płynności
ruchu (w tym maksymalnej przepustowości) z uwzględnieniem, iż mimo
wyraźnych priorytetów dla rozwiązań pro samochodowych bezwzględnym
celem jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu,



ruch tranzytowy, do czasu rozwiązań w skali globalnej (obwodnica miasta),
prowadzony drogą krajową nr 22 oraz wojewódzką nr 222,



układ drogowy wewnątrz obszaru ograniczony tonażowo (z uwzględnieniem
wyjątków dopuszczających wjazd na podstawie identyfikatorów),



układ drogowy wewnątrz obszaru o ograniczonej prędkości do 30 km/h,
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sieć dróg lokalnych (kolor zielony na rysunku) wyposażona w infrastrukturę
pro pieszą oraz pro rowerową (szerokie ciągi piesze, ruch rowerowy
dopuszczony na drodze, kontra pasy rowerowe, wyniesione przejścia dla
pieszych /w tym zachowana niweleta chodnika na wysokości wyjazdów
z posesji czy podwórek/, azyle dla pieszych, odgięcia toru jazdy pojazdów
itd.),



obszar ścisłego centrum (rejon Rynku) oraz zabudowy wielorodzinnej przy
ul. Pomorskiej objęty znacznym ograniczeniem ruchu pojazdów osobowych.

Nie wolno zapomnieć również o potrzebach osób niepełnosprawnych. Obecne
rozwiązania w zakresie inżynierii ruchu pozwalają dostosować układ drogowy do potrzeb
osób z różną niepełnosprawnością. Ogólna dostępność przestrzeni miejskiej jest
praktycznie najważniejszym aspektem wpływającym na to, czy osoby niepełnosprawne
są

aktywne

społecznie.

Stąd

bardzo

istotnym

elementem

jest, aby

podczas

modernizacji, przebudowy układu drogowego uwzględniać rozwiązania w zakresie:


minimalizacji różnicy poziomów wysokości drogi/chodnika w odniesieniu do
sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej (w przypadku gdy
różnica niwelety jest niemożliwa do zlikwidowania należy uwzględnić
infrastrukturę dodatkową w postaci np. ramp najazdowych, zachowując przy
tym odpowiedniej szerokości ciągi piesze),



zachowania odpowiedniej szerokości ciągów pieszych,



zachowania jezdni i chodnika na jednakowym poziomie w miejscu przejścia
przez jezdnię,



stosowania nawierzchni przyjaznej osobom niepełnosprawnym – odpowiednia
chropowatość; zróżnicowana faktura i kolorystyka przy krawędziach,
przejściach dla pieszych; stosowanie płyt prowadzących, wskazujących
osobom niedowidzącym i niewidzącym kierunek ruchu pieszego,



uwzględniania

przy

lokalizacji

słupów

oświetleniowych,

sygnalizacji

świetlnej, koszy na śmieci, znaków drogowych, potrzeb i możliwych kolizji
z ruchem osób niepełnosprawnych,


stosowania

prawidłowo

oznakowanych

miejsc

postojowych

dla

osób

niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą uzupełniającą,


budowy przystanków autobusowych z pełną infrastrukturą dla osób
niepełnosprawnych.

Czerwiec 2016

61

Analiza komunikacyjna obszaru Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim
Podsumowując analizę możliwości usprawnień należy mieć na uwadze podział
analizowanego obszaru na dwie składowe. Pierwsza to „obwód” obszaru, po którym nie
sposób

wyeliminować

lub

ograniczyć

ruch

samochodowy.

Również

Plan

Zagospodarowania Województwa Pomorskiego przewiduje dla drogi krajowej nr 22 klasę
techniczną GP, a dla drogi wojewódzkiej nr 222 klasę G. W efekcie priorytetem powinno
być zapewnienie płynności przejazdu po tych drogach, z zachowaniem bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przekłada się to na komfort podróży zarówno
samochodem, rowerem jak i pieszo oraz na jakość środowiska, które ma ogromny wpływ
na zdrowie i życie mieszkańców. Drugą część stanowi wewnętrzny obszar ulic, na
których należy ruch samochodowy ograniczać a rowerowy, pieszy oraz komunikację
zbiorową promować. Starogard Gdański ma ogromny potencjał pozwalający zapewnić
wysoką jakość życia mieszkańców oraz turystyczny. Wiele miast Europy Zachodniej
przekonało się, że zadowoleni mieszkańcy i turyści to przede wszystkim bezpieczne
ciągi piesze i rowerowe. Miasta, a w przypadku przedmiotowej analizy jego obszar,
zdominowane przez samochody, zanieczyszczenia, brak zieleni postrzegane są jako
nieatrakcyjne.

Liczne

przestrzenie

publiczne

(place,

bulwary,

parki,

ulice

z kawiarniami), drogi rowerowe, infrastruktura bez barier (dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych, których obecnie w Polsce jest ok. 12%) wpływają bardzo korzystnie
na atrakcyjność miasta/rejonu. Zaproponowane w analizie rozwiązania umożliwiają
rozwój w tym zakresie, co przekłada się na wzrost atrakcyjności zarówno wśród
mieszkańców jak i turystów.

3.2.

Propozycje zmian obsługi komunikacyjnej w kierunku
stopniowego wycofywania ruchu samochodowego z obszaru
Starego Miasta

Analiza możliwości oraz zaproponowane zmiany w pkt. 3.1. przekładają się na
natężenie ruchu samochodowego w obszarze. Na drogach stanowiących jednocześnie
granicę obszaru, do czasu wybudowania obwodnicy Starogardu Gdańskiego, nie należy
prowadzić działań zmierzających do ograniczania ruchu samochodowego. O ile ulice
ze strony zachodniej i południowej posiadają potencjał umożliwiający ograniczanie
ruchu kołowego o tyle droga krajowa nr 22 stanowi ważne połączenie drogowe, dla
którego bardzo trudno wskazać połączenie zastępcze. Niemniej należy zaznaczyć, że
część ruchu tranzytowego, po wybudowaniu odcinka autostrady A1, przeniosła się
właśnie na autostradę.
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Stopniowe wycofywanie ruchu samochodowego z wewnętrznej części obszaru,
głównie ze strefy Starego Miasta jest możliwe i co bardzo istotne, wskazane z punktu
zapewnienia komfortowej obsługi komunikacyjnej. Wszelkie zmiany poprzedzone muszą
być dogłębną analizą określającą ewentualne przeciwwskazania (mieszkańcy obszaru,
zlokalizowane w strefie instytucje, firmy itp.). Ograniczanie ruchu należy stopniować –
im bliżej Starego Miasta tym bardziej organizacja ruchu drogowego powinna eliminować
niewskazany ruch pojazdów. Niemniej należy mieć świadomość, że całkowite
wyeliminowanie ruchu samochodowego w obszarze ścisłego centrum jest niemożliwe.
Wynika to z konieczności zapewnienia wjazdu w strefę ograniczonego ruchu:


pojazdów dostaw do instytucji ,



pojazdów osób niepełnosprawnych,



mieszkańców dojeżdżających do posesji,



pracowników instytucji,



pojazdów służb komunalnych oraz wykonujących czynności służbowe
(np. dowóz mebli, sprzętu AGD itp.),



innym pojazdom nie przewidzianym w powyższych punktach.

Uwzględniając powyższe propozycja zakłada:


wprowadzenie wewnątrz całego analizowanego obszaru strefy uspokojonego
ruchu wraz z ograniczeniem tonażowym,

Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz ograniczenia tonażowego,
wraz z niezbędną modernizacją sieci dróg uwzględniającą promowanie ruchu pieszego
i rowerowego, pozwoli skutecznie zniechęcić część kierujących do wjazdu w obszar.
Urządzenia

bezpieczeństwa

ruchu

drogowego,

wymuszające

na

kierujących

przestrzeganie ustanowionej prędkości, organizacja ruchu dająca priorytet pieszym
i rowerzystom, bariery drogowe wykluczające możliwość parkowania w miejscach
niedozwolonych to podstawowe czynniki wpływające na nieatrakcyjność podróży
samochodem przez ten obszar miasta.

W efekcie kierowcy wjeżdżać będą do tego

obszaru tylko gdy będzie to konieczne. Są to rozwiązania, które już w części wpływają
na zmniejszenie natężenia ruchu na ulicach obszaru. Drugi kordon to:


objęcie obszaru ścisłego centrum strefą ograniczonego ruchu. Wskazane jest
również objęcie taką strefą dróg obsługujących zabudowę wielorodzinną przy
ul. Pomorskiej, co wykonać może zarządca terenu, na którym drogi są
zlokalizowane.
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Jest to obszar, w którym można wyeliminować ruch kołowy poprzez organizację
ruchu drogowego (na drogach wjazdowych ustawienie znaków B-1 „zakaz ruchu w obu
kierunkach”), bądź ograniczyć go do minimalnej liczby pojazdów (np. pojazdy do 2,5
tony), która i tak musi wjechać w obszar, a koszt przebywania w tym obszarze byłby na
tyle wysoki, że zniechęcałby do długotrwałego postoju pojazdem w obszarze. Pierwsze
rozwiązanie można zrealizować niskim kosztem, jednak niesie za sobą pewne
komplikacje w postaci konieczności zapewnienia wjazdu wszystkim tym, którzy muszą
w obszar wjechać tj. pojazdy dostawy, pracownicy itd. Dodatkowo, mimo niskiego
kosztu realizacji, konsekwencją jest znaczna utrata wpływów ze strefy płatnego
parkowania.

Rozwiązanie

drugie,

które

w

opracowaniu

wskazujemy

jako

te

najwłaściwsze, zakłada:


wjazd pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony możliwy przez
całą dobę,



wjazd

cięższych

pojazdów

dopuszczony

jest

w

określonych

godzinach

(najczęściej porannych, lub godzinach międzyszczytowych). Konieczność wjazdu
poza wyznaczonymi godzinami wymaga otrzymania stosownego identyfikatora,


przebywanie w obszarze jest bezpłatne w czasie do 20 min. (jest to przyjęty
standard, który przy uwzględnieniu specyfiki obszaru może zostać zmieniony).
Wjazd w obszar pojazdu o tych samych numerach rejestracyjnych dozwolony jest
2 lub trzykrotnie w ciągu doby, a każdy kolejny staje się płatny od momentu
wjazdu w strefę,



przebywanie w obszarze dłużej niż 20 min wiąże się z koniecznością opłaty. Jej
wysokość należy ustalić indywidualnie, zaznaczając jednak, że musi być ona na
tyle wysoka, aby w strefie kierowcy parkowali tylko, gdy tego naprawdę
potrzebują (prawdopodobnie ok. 10-12 zł/h, z wprost proporcjonalnym wzrostem
względem czasu),



abonament miesięczny/kwartalny/roczny dla mieszkańców strefy,

Aby obszar ten funkcjonował prawidłowo i generował oczekiwane profity musi on
być wyposażony w system kamer z funkcją automatycznej rejestracji tablic
rejestracyjnych pojazdów. System ma za zadanie naliczanie opłat, nieuregulowanych
w automatach biletowych. Pozwala również wyeliminować przypadki wielokrotnego
wjazdu do strefy bez konsekwencji.
Podsumowując temat ograniczania ruchu w rejonie Starego Miasta należy
zorganizować go obszarowo. Większa strefa pozwala wyeliminować przejazd ciężkich
pojazdów przez cały wewnętrzny obszar analizy, zmniejszyć natężenie ruchu
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samochodowego (organizacja ruchu w efekcie której podróż przez obszar, w celu
skrócenia podróży gdzie początek i cel są poza obszarem analizy, jest mniej atrakcyjna
aniżeli podróż drogą zbiorczą lub główną) oraz zwiększyć atrakcyjność podróży pieszej,
rowerem lub komunikacją zbiorową. Druga strefa (obszar ścisłego centrum) to obszar,
w którym ruch samochodów osobowych wynika z konieczności, a zasady wjazdu dla
wszystkich uczestników ruchu są jednolite. Koszt wdrożenia i utrzymania infrastruktury
jest stosunkowo wysoki, jednak umożliwia:


generowanie przychodów z tytułu płatnego parkowania,



szybkie reagowanie na wykroczenia wśród użytkowników drogi i szybkie
wymierzenie kary (bardzo istotny element psychologiczny),



rozwój strefy oraz rozbudowę o dodatkowe urządzenia, np. słupki blokujące
składane pozwalające wyłączyć ulicę z ruchu i stworzenie z niej deptaku na
okres letni/turystyczny.

3.3.

Propozycje rozwiązań w celu polepszenia istniejącego stanu
– w tym propozycja lokalizacji sieci bulwarów i przestrzeni
publicznych w obszarze rewitalizacji

Z uwagi na zakres analizy propozycje rozwiązań, w celu polepszenia istniejącego
stanu, skupiają się na rozwiązaniach dotyczących infrastruktury drogowej tj.:


przebudowa istniejącego układu drogowego obszaru tak, aby uwzględniał on
wcześniej opisane założenia (wymuszenie ograniczenia prędkości, priorytet
dla pieszych i rowerzystów itd.),



opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie nowej organizacji ruchu drogowego
dla przebudowanego, jak również istniejącego układu drogowego. Obecnie
istotne problemy obowiązującej organizacji ruchu to:
o

nieprawidłowe oznakowanie pionowe oraz poziome,

o

oznakowanie

niespełniające odpowiednich norm odblaskowości,

często zniszczone i obklejone,
o

brak konsekwencji w oznakowaniu drogowym,

o

nieprawidłowo

oznakowane

miejsca

postojowe

dla

osób

niepełnosprawnych oraz strefa płatnego parkowania,


wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości oraz tonażu co przekłada się na
bezpieczeństwo, komfort podróży wewnątrz strefy oraz na jakość powietrza,
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wprowadzenie obszaru ograniczonego ruchu samochodowego w ścisłym
centrum,



w obszarze ograniczonego ruchu samochodowego istnieje możliwość
wyłączenia ulicy/ulic z ruchu na potrzeby imprez miejskich, przestrzeni
pieszych, kulturalno-imprezowych.

Niemniej propozycje te powinny stanowić jedynie składową większego zakresu
zmian zmierzających do zrewitalizowania analizowanego obszaru. Należy mieć na
uwadze fakt, że grupy celów rewitalizacji wzajemnie na siebie wpływają. Poprawa
stanu struktur miejskich oraz jakości powietrza (cel przestrzenny), a więc proponowane
w opracowaniu rozwiązania, stwarza lepsze warunki dla ożywiania ekonomicznospołecznego (cel ekonomiczny oraz cel społeczny). Każde działanie w jednej sferze
wpływa na drugą pozytywnie lub negatywnie, co należy mieć szczególnie na uwadze.
W efekcie

brak

równoległych

działań

we

wszystkich

strefach

sprawić

może,

iż przebudowany i zmodernizowany dużymi nakładami finansowymi układ drogowy
ulegnie szybkiej degradacji.
Mając na uwadze wielkość miasta oraz zabytkowy charakter obszaru Starego Miasta
zmiany rewitalizacyjne rozpocząć się powinny od Rynku, jako kluczowego obszaru
handlowo-usługowego miasta. Przebudowa układu drogowego poprzez dostosowanie go
do potrzeb pieszych i rowerzystów, wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu,
wyłączenie z ruchu części obszaru Rynku i przeznaczenie go na potrzeby restauracji,
imprez kulturowych (utworzenie bulwarów, alei) itd. winna przebiegać równolegle
z modernizacją przylegającej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozwojem terenów
zielonych oraz działaniami z zakresu ożywienia ekonomiczno-społecznego.

3.4.

Potrzeby parkingowe – plan parkowania

Analizując potrzeby parkingowe w obszarze, w pierwszej kolejności należy dokonać
zróżnicowania rodzaju parkowania oraz parkingów:


ogólnodostępne

miejsca

postojowe,

wyznaczone

znakami

drogowymi

pionowymi oraz poziomymi,


ogólnodostępne miejsca postojowe płatne, wyznaczone znakami drogowymi
pionowymi oraz poziomymi, na których postój wiąże się z koniecznością
uiszczenia opłaty,
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miejsce w przestrzeni miejskiej, na którym dopuszczony jest postój pojazdu,
ale nie są to miejsca wyznaczone znakami pionowymi oraz poziomymi,



miejsca

postojowe

dla

ograniczonej

grupy

kierowców

(mieszkańcy,

pracownicy) /miejsca często wygrodzone/,


miejsca postojowe strzeżone (miejsca wygrodzone, z funkcją nadzoru,
płatne),



parkowanie

w

miejscach

niedozwolonych

(zakaz

parkowania

wynika

z ogólnych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym bądź z obowiązującej
organizacji ruchu drogowego).
Przeprowadzona wizja w obszarze wykazała wyraźny deficyt miejsc postojowych
w całej strefie analizy. Zauważalna jest tendencja – im bliżej obszaru Starego Miasta,
tym wyższy odsetek parkujących w miejscach niedozwolonych. Naturalnym jest, że im
bliżej centrum, a co za tym idzie miejsca użyteczności publicznej, tym większe
zapotrzebowanie na miejsca postojowe.
Uwzględniając wskaźnik motoryzacji na poziomie ok. 500 pojazdów na 1000
mieszkańców oraz liczbę mieszkańców obszaru analizy na poziomie ok. 4200
mieszkańców należy przypuszczać, że potrzeby parkingowe mieszkańców to ok. 2100
miejsc postojowych. Do wartości tej należy dodać zapotrzebowanie wynikające
z funkcjonowania w obszarze obiektów handlowych oraz pozostałych instytucji
generujących potrzeby parkingowe (pracownicy, klienci). W oparciu o dotychczasowe
doświadczenia z zakresu potrzeb parkingowych dla obszarów o podobnej strukturze
i zabudowie szacuje się, że potrzeby parkingowe związane z obsługą wszystkich
instytucji

w

obszarze

wynoszą

600

miejsc

parkingowych.

Łącznie

daje

to

zapotrzebowanie na poziomie 2700 miejsc postojowych.
Należy podkreślić, iż przy tak wysokim wskaźniku motoryzacji, jaki występuje
w Starogardzie Gdańskim, ale również w większości polskich miast, nie jest możliwe
zaspokojenie pełnych potrzeb parkingowych. Dodatkowo sytuację parkingową utrudnia
zwarta zabudowa w obszarze ścisłego centrum. Potwierdza to przeprowadzona wizja,
która wykazała, że potrzeby parkingowe zrealizowane są jedynie na poziomie 35-40%
zapotrzebowania.
Mając na uwadze założenia opisane w pkt. 3.1. dotyczące atrakcyjności miasta i ich
obszarów dla mieszkańców oraz turystów plan parkowania powinien uwzględniać:


w

obszarze

ścisłego

centrum

dopuszczone

parkowanie

wyłącznie

krótkoterminowe, wysoko płatne,
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w obszarze analizy, poza obszarem Starego Miasta, na drogach uspokojonego
ruchu licznie zlokalizowane zatoki postojowe (równolegle do jezdni bądź na
odcinkach jednokierunkowych w jezdni, naprzemiennie),



budowę parkingów zbiorczych o dużej chłonności, w obszarze uspokojonego
ruchu,



przywileje w postaci abonamentu miesięcznego/kwartalnego/rocznego dla
mieszkańców,



opcjonalne wprowadzenie strefy płatnego parkowania wewnątrz całego
obszaru analizy tj. obszaru uspokojonego ruchu.

Parkingi zbiorcze powinny być tak rozmieszczone, aby ich lokalizacja nie
generowała dodatkowego ruchu przez niewskazany obszar analizy. Analizując drogi
dojazdowe do obszaru oraz odległość od centrum parkingi zbiorcze należy usytuować
w rejonie ulic: Sobieskiego – Owidzka, Paderewskiego – Kellera, Kanałowa oraz
Pomorska – Jana Pawła II.

Rysunek 62 Proponowana lokalizacja parkingów zbiorczych w analizowanym obszarze (źródło:
opracowanie własne).

Tak rozlokowane parkingi pozwalają realizować potrzeby parkingowe zarówno
kierowców podróżujących z północnych jak i południowych rejonów. Należy mieć
również na uwadze kubaturę parkingów zbiorczych. W przypadku budowy parkingów
jednopoziomowych liczba dostępnych miejsc postojowych sięgać może poziomu 300340. Natomiast budowa parkingów wielopoziomowych przekłada się na zwielokrotnienie
tej liczby, co w odniesieniu do obecnego zapotrzebowania parkingowego oraz
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istniejących dostępnych miejsc postojowych pozwoliłoby zaspokoić obecne oraz
prognozowane zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Zaznaczyć należy, że ilość
miejsc postojowych przekłada się na wymierne korzyści społeczne i finansowe. Budowa
parkingów wielopoziomowych wymaga dużych nakładów finansowych, a stopa zwrotu
z inwestycji zapewnia zwrot poniesionych nakładów po około 30 latach funkcjonowania
obiektu. W efekcie bardzo trudnym jest znalezienie inwestora zainteresowanego
budową takich parkingów, a zrealizowanie inwestycji winno leżeć w gestii miasta.
Pomijając aspekt finansowy sieć rozbudowanych parkingów przekłada się na pozytywne
postrzeganie miasta wśród mieszkańców i turystów.
Aby parkingi zbiorcze funkcjonowały zgodnie z ich przeznaczeniem i przynosiły
oczekiwane korzyści należy:


zapewnić odpowiednie oznakowanie drogowskazowe, kierujące do parkingów
już z poziomu dróg głównych,



zaoferować atrakcyjny abonament dla mieszkańców, zachęcający do
długotrwałego parkowania pojazdów,



stawkę za godzinę parkowania uzależnić od stawki za wjazd w obszar
ograniczonego ruchu (atrakcyjną musi być cena za parkowanie na parkingach
zbiorczych),



zapewnić na parkingach pełną infrastrukturę drogowskazową dla kierujących
i pasażerów (kierowca/pasażer po opuszczeniu pojazdu staje się pieszym,
który oczekuje informacji o kierunku podróży).

Podsumowując obecne potrzeby parkingowe analizowanego obszaru wyraźnie rysuje
się obraz wynikający z deficytu miejsc postojowych. W miarę zbliżania się do centrum
miasta normą są przypadki parkowania pojazdów w miejscach do tego nie
przeznaczonych (wąskie ciągi piesze, zdewastowane pasy zieleni, nieurządzone
przestrzenie itp.). Wysoki stopień motoryzacji sprawia, że miasto staje przed trudnym
problemem, którego celem powinno być możliwie największe zaspokojenie potrzeb
parkingowych zarówno mieszkańców jak i turystów, których wraz ze wzrostem
atrakcyjności miasta będzie przybywać. Rozwiązaniem tej sytuacji mogą być parkingi
zbiorcze. Odpowiednia kubatura, przekładająca się na ilość miejsc postojowych,
atrakcyjne ceny, wysokiej jakości oznakowanie drogowskazowe z całą pewnością
poprawi sytuację parkingową obszaru o ile zupełnie nie zlikwiduje obecnego problemu
parkowania. Teza ta wydaje się być słuszna opierając ją na doświadczeniach miast
zachodnich. Jako wzór należałoby podać miasta holenderskie, gdzie tak wdrożone
rozwiązania przyniosły oczekiwane rezultaty.
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3.5.

Wpływ

proponowanych

zmian

obsługi

komunikacyjnej

w obszarze opracowania na miejski układ komunikacyjny
Zakres proponowanych zmian obsługi komunikacyjnej w obszarze jest bardzo duży.
Większość ulic wewnątrz obszaru wymaga przebudowy. Dotychczas utrzymywany
priorytet dla pojazdów samochodowych winien ustąpić miejsca rozwiązaniom pro
rowerowym i pieszym. Ruch samochodowy w obszarze stałby się nieatrakcyjny,
ograniczony i spowolniony. Wjazd w obszar ścisłego centrum byłby kontrolowany,
wysoko płatny. Parkowanie pojazdów, dzięki rozwiązaniom infrastrukturalnym z zakresu
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, byłoby ściśle określone i nakierowane na
parkingi zbiorowe. Ramą nowej/przebudowanej infrastruktury drogowej byłyby szerokie
ciągi piesze, drogi i pasy rowerowe uzupełnione o rozwiązania zwiększające komfort
podróży pieszych i rowerzystów. Ponadto cała infrastruktura uwzględniałaby potrzeby
osób

niepełnosprawnych

(szorstkie

nawierzchnie,

o

zmiennej

kolorystyce

i fakturowaniu, niweleta dostosowana do ruchu pieszego, a tam gdzie jest to
niemożliwe

pojawiłyby

zabezpieczające).

się

rampy

najazdowe

uzupełnione

o

urządzenia

Wysokiej jakości transport zbiorowy (już obecnie świadczone są

usługi na wysokim poziomie) stanowiłby uzupełnienie podróży do analizowanego obszaru
z oddalonych dzielnic miasta. Ponadto w przypadku zaobserwowania, mimo wdrożonych
rozwiązań, dalszych problemów parkingowych infrastruktura umożliwi w szybki sposób
wprowadzenie dodatkowych stref płatnego parkowania. Obszar ścisłego centrum,
z ograniczonym ruchem samochodowym, uzupełniony o zautomatyzowany system
nadzoru daje pełną możliwość rozbudowy np. o słupki blokujące automatyczne,
pozwalające w przejrzysty sposób tworzyć/rozbudowywać aleje czy bulwary. Niezbędne
jest, równolegle do działań wpływających na obsługę komunikacyjną, prowadzenie
zmian w zakresie architektury miasta oraz w sferze społecznej, ekonomicznej.
Ogół zmian przekłada się na aspekt postrzegania miasta na zewnątrz jak i przez
samych mieszkańców. Analizowany obszar staje się atrakcyjny – dominuje w nim ruch
pieszy i rowerowy, ruch pojazdów ograniczony jest do niezbędnego minimum,
występują liczne przestrzenie publiczne zachęcające do przebywania w nich i spędzania
wolnego czasu. Całość dopełnia pełna infrastruktura pozwalająca zapewnić aktywność
społeczną i zawodową osobom niepełnosprawnym.
Miejski układ komunikacyjny stałby się bardziej przejrzysty, w którym panowałaby
pewnego rodzaju hierarchia. Całość miasta postrzegana byłaby pod względem układu
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komunikacyjnego jako ta dostępna dla ogółu. Wyraźna rama w postaci ulic Adama
Mickiewicza,

Władysława

Sikorskiego,

Władysława

Jagiełły,

al.

Niepodległości,

Pomorska, Unii Europejskiej wskazywałaby granicę obszaru, do którego wjazd wiąże się
już z pewnymi warunkami i ograniczeniami. Wreszcie sam obszar wewnętrzny analizy,
który de facto należy traktować w całości jako centrum miasta (naturalną jest
tendencja rozwoju i rozrostu miasta), to układ dróg o uspokojonym i ograniczonym
tonażowo

ruchu,

z

wyraźną

infrastrukturą

zapewniającą

wysoki

komfort

i bezpieczeństwo podróży pieszych i rowerowych oraz jasno określonymi zasadami
parkingowymi. Należy pamiętać, że miasta, a w przypadku przedmiotowej analizy jego
obszar, zdominowane przez samochody, zanieczyszczenia, brak zieleni postrzegane są
jako nieatrakcyjne. Liczne przestrzenie publiczne (place, bulwary, parki, ulice
z kawiarniami), drogi rowerowe, infrastruktura bez barier wpływają bardzo korzystnie
na atrakcyjność miasta/rejonu. Zaproponowane w analizie rozwiązania umożliwiają
rozwój w tym zakresie, co przekłada się na wzrost atrakcyjności zarówno wśród
mieszkańców jak i turystów.

4. PROPONOWANY PROGRAM DZIAŁAŃ
Przedstawiona analiza komunikacyjna obszaru Starego Miasta i zaproponowane
w niej rozwiązania pozwalają zobrazować skalę zmian, jaka wiąże się z ewentualną
rewitalizacją

obszaru.

Z

samej

analizy

wynika

szereg

prac

w

zakresie

przebudowy/rozbudowy infrastruktury drogowej na którą składają się:


szeroko pojęta przebudowa/modernizacja istniejących dróg,



budowa parkingów zbiorczych,



budowa systemu rejestracji pojazdów w strefie,



zmiana organizacji ruchu drogowego, której zakres wykracza poza obszar
analizy (oznakowanie drogowskazowe).

Dodatkowo, co zostało opisane we wcześniejszych punktach, przebudowa infrastruktury
drogowej powinna być prowadzona równolegle z działaniami z zakresu ekonomicznospołecznego, rewitalizacji budynków, terenów zielonych itd. W innym przypadku
istnieje ryzyko szybkiej degradacji uzyskanych, kosztem wysokich nakładów, korzyści.
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4.1.

Koszty usprawnień

Koszt planowanych zmian jest ogromny. Bardzo rzadko w budżecie miejskim istnieje
możliwość zabezpieczenia środków finansowych na wszystkie bieżące, niezbędne
działania, a opracowanie przewiduje przebudowę całego centrum miasta. Niemniej
władze muszą mieć świadomość, że bez planów zmian, wdrażanych etapowo
i sukcesywnie, miasto nie będzie mogło się rozwijać. Brak zmian oznacza stagnację,
nieatrakcyjność wśród mieszkańców i turystów, niezadowolenie mieszkańców, a to
z kolei przekłada się wymiernie na zainteresowanie inwestorów, miejsca pracy
i ostatecznie wpływy do budżetu.
W efekcie należy uznać za konieczność przeprowadzenia kosztownych zmian, które
w dłuższej perspektywie czasu przyniosą korzyści w wielu sferach – również tej
finansowej, w postaci większych wpływów do budżetu. Mając powyższe na uwadze,
w celu zrealizowania zmian należy rozważyć partnerstwo publiczno-prywatne, a więc
współpracę

pomiędzy

prywatnymi

w

jednostkami

sferze

rozbudowa/modernizacja

administracji

usług
układu

publicznych,
drogowego

samorządowej
czym

obszaru

a

podmiotami

niewątpliwie

Starego

Miasta,

jest
bądź

współfinansowanie poszczególnych inwestycji lub całości ze środków unijnych.

4.2.

Etapowanie

Zakres planowanych zmian oraz ich wpływ na funkcjonowanie zarówno obszaru
analizy, jak i całego miasta, wymaga etapowania prac pod względem posiadanych
środków finansowych, a co ważniejsze z uwagi na codzienne funkcjonowanie
obszaru/miasta. Potrzeby mieszkańców oraz liczne obiekty użyteczności publicznej
wykluczają możliwość prowadzenia prac na całym obszarze jednocześnie.
Na etapie koncepcyjnym proponuje się następującą etapowość prowadzonych prac:


podział obszaru Rynku na dwie części i wykonanie przebudowy w różnym
czasie,



przebudowa

pojedynczych

ciągów

komunikacyjnych

w

najbliższym

sąsiedztwie Rynku, zapewniając stosowne objazdy,


wraz z zakończeniem przebudowy obszaru ścisłego centrum wdrożenie
systemu automatycznej rejestracji pojazdu i poboru opłat (uzupełnienie
nowej organizacji ruchu drogowego),
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wdrożenie dla całego wewnętrznego obszaru strefy ograniczenia ruchu oraz
tonażu,



przebudowa poszczególnych odcinków dróg, zapewniając stosowne objazdy.

Poza kolejnością realizować należy potrzeby parkingowe, a więc budowę parkingów
zbiorczych, których wykonanie powinno nastąpić jak najszybciej. Jednocześnie
w uzupełnieniu do tego należy wdrożyć projekt oznakowania drogowskazowego,
kierującego do przedmiotowych parkingów.
Należy mieć na uwadze, że zakres proponowanych prac jest ogromny. Brak
etapowania i logicznego rozłożenia prowadzonych prac skutkować może paraliżem
części jak również całego miasta.

4.3.

Inne działania wspomagające

Zrealizowanie zmian oraz przyjętych celów rewitalizacji wymaga podjęcia działań
na wielu różnych płaszczyznach. Pozwala to lepiej przygotować prace, przewidzieć
wszystkie potrzeby oraz uniknąć błędów na etapie końcowym.
Działania należy podzielić na trzy podstawowe grupy:


planistyczno-projektowa,



organizacyjno-finansowa,



promocyjno-informacyjna.

Pierwsza z grup ma na celu opracowanie planów i strategii postępowań. Specjalnie
powołany zespół ekspercki powinien nadzorować cały proces przy współpracy
i określeniu oczekiwań społeczności lokalnej, interesariuszy programu oraz innych
zespołów eksperckich. Zadaniem drugiej grupy, związanej z ukształtowaniem struktur
organizacyjnych

uczestniczących

w

procesie

rewitalizacji,

jest

zapewnienie

odpowiednich funduszy z możliwym wykorzystaniem modeli finansowych ujętych m.in.
w pkt. 4.1 tj. oparcie procesu realizacji na funduszach prywatnych; partnerstwie
publiczno-prywatnym, a więc współpracy sektora publicznego i prywatnego; realizacja
projektu poprzez źródła gminne i fundusze pomocnicze. Trzecia grupa realizuje zadania
z zakresu współpracy ze społecznością lokalną, co pozwala sformułować cele i kierunki
procesu rewitalizacji, zachowując przyjętą ramę. Grupa ta również skupić się powinna
na zadaniach promocyjnych, łagodzących negatywne skutki wynikające z prowadzonych
prac oraz wskazujących korzyści jakie nastąpią po zakończeniu inwestycji.
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Istotna jest integracja działań ww. grup. Nieodpowiednie działania lub ich brak
w którejkolwiek z nich mogą skutkować niepowodzeniem całego projektu. Ogół projektu
prowadzony winien być przez grupę planistyczno-projektową, gdzie odpowiednie
programy i projekty operacyjne, uwzględniające efekty pracy wszystkich grup, skutkują
sukcesem i pełnym zdrożeniem realizowanego projektu.

5. PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza objęła centralny obszar miasta ujęty ulicami Adama
Mickiewicza,

Władysława

Sikorskiego,

Władysława

Jagiełły,

al.

Niepodległości,

Pomorska, Jabłowska, Unii Europejskiej, w której ocenie poddane zostały:


komunikacja kołowa wewnątrz obszaru,



potrzeby ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej,



bariery komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych,



potrzeby parkingowe,

Analiza

komunikacji

kołowej

wewnątrz

obszaru

objęła

zagospodarowanie

przestrzenne, a więc określenie obiektów ruchotwórczych, ocenę systemu transportu,
począwszy od sieci ulicznej poprzez parkowanie kończąc na drogach rowerowych
i określeniu potrzeb pieszych i rowerzystów, ocenę warunków ruchu na drogach
i skrzyżowaniach w obszarze oraz bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
W efekcie możliwe było wskazanie usprawnień w zakresie obsługi komunikacyjnej
i określenie wpływu zmian na funkcjonowanie obszaru. Główna koncepcja oparta została
na:


prowadzeniu działań zapewniających maksymalną przepustowość oraz
płynność ruchu po drogach stanowiących granicę analizowanego obszaru,



ustanowieniu strefy ograniczonej prędkości oraz tonażu wewnątrz obszaru,



przebudowie dróg wewnątrz obszaru w kierunku rozwiązań pro pieszych oraz
pro rowerowych tj. liczne zawężenia, odgięcia toru jazdy pojazdów
samochodowych, szerokie ciągi piesze i rowerowe, drogi, pasy oraz kontra
pasy rowerowe, liczne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
zapewniające bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu
drogowego,



dostosowaniu infrastruktury do potrze osób niepełnosprawnych,
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objęciu

obszaru

ścisłego

centrum

strefą

ograniczonego

ruchu

samochodowego, opartego na automatycznym systemie rejestracji pojazdów
i poboru opłat,


budowie parkingów zbiorczych wielopoziomowych.

Wskazany został również program działań obejmujący koszty, etapowanie oraz
konieczność prowadzenia działań wspomagających co umożliwia dalszą pracę w tym
zakresie.

Obecnie obszar Starego Miasta charakteryzuje się licznymi mankamentami oraz
obarczony jest wieloma problemami komunikacyjnymi, w efekcie których strefa ta po
względem komunikacyjnym jest przez większość mieszkańców negatywnie postrzegana,
a ścisłe centrum jest nieatrakcyjne. Proponowane w opracowaniu zmiany pozwolą
odmienić ten stan. Główny ruch prowadzony na zewnątrz obszaru, ruch samochodowy
wewnątrz ograniczony i spowolniony, a w obszarze ścisłego centrum praktycznie
wyeliminowany.

Szerokie

ciągi

piesze

i

rowerowe,

zapewniające

najwyższe

bezpieczeństwo zachęcają do poruszania się pieszo oraz rowerem, a ścisłe centrum to
liczne obszary przestrzeni pieszej, zachęcające do spędzania w nich wolnego czasu.
Komunikacja zbiorowa autobusowa pozwala mieszkańcom z dalszych rejonów miasta
szybko, sprawnie i tanio dotrzeć do centrum. Parkingi zbiorowe zaspokajają potrzeby
parkingowe zarówno mieszkańców jak i turystów. Cała infrastruktura uzupełniona jest
o rozwiązania zachęcające do aktywności społecznej i zawodowej również osoby
niepełnosprawne. Ponadto, dzięki rozwiązaniom z zakresu poprowadzenia ruchu
samochodowego zanieczyszczenie środowiska jest mniejsze a jakość powietrza wyższa.
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