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$ 1. Przyjmuje siq ,,Plan zr6wnowahonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy
Sierakowice naIata2016-2026", kt6ry stanowizalqcznikdo niniejszej uchwaly.
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L Wstqp
Ustawa z dnia 15 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr S, poz.
!3 z
poin' zm.)11] wprowadzila zasadniczq zmianq dotychczasowego sposobu funkcjonowania i
organizowania
przewoz6w transportem publicznym, poprzez wskazanie organizator6w, jednostki
samorzqdu

terytorialnego, wladciwe ze wzglqdu na obszar dzialania lub zasiqg przewoz6w i obligujqc je do podjqcia,
w
wielu przypadkach nowych dla nich zadaf w sferze uslug publicznych zbiorowej komunikacji pasa2erskiej,
w spos6b planowy, zharmonizowany przestrzennie i zgodny z zasadami zr6wnowa2onego rozwoju.
Racjonalizm ekonomiczny wprowadzonych zmian polega przede wszystkim na wprowadzeniu
zasad
regulowanej konkurencji w spos6b zapewniajqcy przejrzysto56 iefektywnodi uslug publicznych
oraz
zapewnienie odpowiednich warunk6w ich funkcjonowanta.

L.L Streszczeniedokumentu
Wprowadzajqce rozdziaty Planu Transportowego, powstalego na zlecenie Gminy Sierakowice,
definiujq jego rolq, podstawy formalne opracowania, funkcje kt6re spelnia oraz przytaczajq
definicje
stosowanej w dalszej czqdci terminologii, okreSlonej w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
i
innych powiqzanych dokumentach. Przedstawione sq tak2e podstawowe materialy ir6dlowe

wyko rzystywa ne w opracowa

n

iu przedm iotowego

pla nu.

WtaSciwy Plan Transportowy pod wzglqdem merytorycznym mo2na podzieli6 na dwie czqdci:

uwarunkowania wynikajqce z nadrzqdnych plan6w istrategii, zwiqzane z lokalizacjq geograficznq
iw
przestrzeni komunikacyjnej oraz z istniejqcq infrastrukturq transportowq, Analizowane
sq kwestie
demograficzne, spoteczno-gospodarcze, siei komunikacyjna, oddzialywanie na Srodowisko
naturalne oraz przeprowadzana jest ocena potrzeb i preferencji przewozowych.

ofefta przewozowa, definiowany jest po2qdany standard ustug przewozowych, zasady organizacji
rynku przewoz6w, systemu informacji pasa2erskiej oraz kierunki rozwoju publicznego transportu

zbiorowego i sposoby monitorowania tego rozwo1u.

ostatnim, obligatoryjnym elementem opracowania jest graficzna prezentacja zaplanowanej sieci
komunikacyjnej dla obszaru objqtego ,,Planem Zr6wnowa2onego Rozwoju publicznego
Transportu

Zbiorowego dla Gminy Sierakowice na lata 201,6 - 2026" zwanego dalej planem Transportowym.

L.2

Czym jest Plan Transportowy

Plan Transportowy, a w petnej formie ,,Plan Zr6wnowazonego Rozwoju publicznego Transpor^tu
Zbiorowego" jest aktem prawa miejscowego, kt6ry mo2e zostai uchwalany, dla obszaru swojej wladciwo5ci,
przez jednostkq samorzqdu terytorialnego.
t

Ustawa o

licznym tran

zb

ior

z

dnia 16.10,2010, Dz. U. 2011 Nr 5

Sierakowice 28.02,20L6
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Pojqcie planu zr6wnowa2onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
wprowadzone zostalo
do przestrzeni polskiego systemu prawnego Ustawq z-dnia 15 grudnia 2oLo r. o publicznym
transporcie
zbiorowym (Dz' U. 2011- Nr 5, poz. L3 z poln. zm.)[']. Jego formalny ksztalt
okredlilo Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu planu zr6wnowazonego rozwoju publicznego
transportu
zbiorowego z dnia 25 maja 20lL opublikowane w Dz. lJ.2oi.t Nr 117 poz. 6s4.[3j

Przedmiotowy plan, okre5lany takze dalej jako Plan Transportowy,

jest elementem

procesu

organizowania publicznego transportu zbiorowego przez jednostkq samorzqdu terytorialnego
na obszarze
jej wfadciwo5ci. Z jednej strony Plan odnosi siq do aspektu prognozowania,
organizowania

i

zarzqdzania

publicznym transportem zbiorowym jednocze6nie majqc na celu zapewnienie jego
zr6wnowa2onego
rozwoju.

L.2.L
W polskiej doktrynie padstwowej, unormowanej nadrzqdnym aktem jakim jest Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 17. paidziernika l-997, opublikowana w Dz.U. t997;
nr 7g; poz.487 w

artykule L5 ust

l-,

wprowadzona zostata fundamentalna zasada ustrojowa,2e,,ustr6j terytorialny

Rzeczpospolitej Polskiej zapewn ia decentralizaciq wladzy pu blicznej,,.

W wyniku przeprowadzonych w latach 1990-1998 reform decentralizacyjnych ukonstytuowaf sig w
obecnej formie samorzqd terytorialny,

z

jego misiq

-

zaspokajania potrzeb wsp6lnoty.

Jednostki samorzqdu terytorialnego jako podmioty, na kt6re delegowano uprawnienia
w sferze
realizacji zadari publicznych, odpowiadajq za Swiadczenie uslug publicznych w
zakresie zdefiniowanym
przez ustawy kompetencyjne' Na.poziomie gminy, w Ustawie o samorzqdzie gminnym
z dnia g marca L990
r' Dz' U' 1990 Nr 16 poz. 95 [4] powy2sze zadanie ujqte zostalo w tre6ci art. 7 ust 1: zaspokajanie

,,
zbiorowych potrzeb wsp6lnoty nale2y do zadah wlasnych gminy", kt6re w szczeg6lno6ci
obejmujq
zagadnienia organizowania lokalnego transportu zbiorowego (art, 7 ust l pkt 4).

Analogiczne prerogatyw_y zawierajq te2 ustawy: o samorzqdzie powiatowym z 5 czerwca j.9gg
r.
Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 [t],: Aft.4. L. Powiat wykonuje okreslone ustawami zadania publiczne
o
charakterze ponadgminnym w zakresie (pkt 6) transportu zbiorowego idr6g publicznych;
oraz Ustawa o
samorzqdzie wojew6dztwa z dnia 5 czerwca 1998 r. Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576
[6],: Art. 14. L. Samorzqd
wojew6dztwa wykonuje zadania o charakterze woiew6dzkim okreSlone ustawami, w szczeg6lnojci
w
zakresie (pkt. L0)transportu zbiorowego i d169 publicznych.

organizatorem publicznego transpoftu zbiorowego, wlaSciwym ze wzglqdu na obszar dzialania lub
zasiqg
przewoz6w, jest:

'

na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasa2erskich,

t ustawa

o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 1,6.10.20!0, Dz. u.2oILNr 5, poz. !3 po2n.
z
zm.,
" Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie zakresu planu zr6wnowa2onego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego z dnia 25.05.20It, Dz. U. 2011 Nr 117 poz. Gg4
- ustawa o samorzqdzie
gminnym z dnia g marca 1990 r. Dz. u. 1990 Nr L6 poz,95
- ustawa o samorzqdzie powiatowym
z 5 czerwca 19gg r. Dz. u. 199g Nr 9L poz.57g
u
Urta*, o samorzadzie
6dztwa z dnia 5 czerwca 1998 r. Dz. U. 199g Nr 91 ooz. 576
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o

kt6rej powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy
porozumienia miqdzy gminami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej
w
gminnych przewozach pasa2erskich, na obszarze gmin, kt6re zawarly porozumienie;

zwiqzek miqdzygminny - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach
pasa2erskich, na obszarze gmin tworzqcych zwiqzek miqdzygminny,

powiat:

'
'

na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasazerskich,
kt6remu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy
porozumienia miqdzy powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnel
w
powiatowych przewozach pasa2erskich, na obszarze powiat6w, kt6re zawarlv

porozumienie;

zwiqzek powiat6w - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach
pasa2erskich, na obszarze powiat6w tworzqcych zwiqzek powiat6w;
zwiqzek powiatowo-gminny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowogminnych przewozach pasazerskich na obszarze gmin lub powiat6w tworzqcych
zwiqzek
pow iatowo- gminny ; [7 I / *
zwiqzek metropolitalny - ng linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnycn
przewozach pasa2erskich [8] /*

wojew6dztwo:

'
o

na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnejw wojew6dzkich przewozach pasa2erskich
oraz w transporcie morskim,

wla5ciwe ze wzglqdu na najdlu2szy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w
uzgodnieniu z wojew6dztwami wla5ciwymi ze wzglqdu na przebieg tej linii komunikacyjnej
albo sieci komunikacyjnej- na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w
m iqdzywojew6dzkich przewozach pasazerskich,

'

kt6remu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy
porozumienia miqdzy wojew6dztwamiwladciwymi ze wzglqdu na planowany przebieg
linii
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci
komunikacyjnej w wojew6dzkich przewozach pasa2erskich, na obszarze wojew6dztw, kt6re
zawarly porozumienie;

minister wladciwy do spraw transportu - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnejw
miqdzywojew6dzkich i miqdzynarodowych przewozach pasazerskich w transporcie kolejowym.

*

wprowadzone przywolanymi ustawami zmiany obowiqzuiqce od 01.01.20L6 roku.

'Ustawaozmianieustawyosamorzqdziegminnymorazniekt6rychinnychustawzdnia25czerwca
2075 r. poz. 1045

I

Ustawa o zwi
Siera kowice 28.02.2016
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L.2.2

Koncepcja

Drugim, z postulowanych atrybut6w Planu Transportowego jest zapewnienie
zr6wnowazonego rozwoju dla publicznego transportu zbiorowego. Geneza plan6w
i polityk,
zr6wnowa2onego rozwoju siqga lat 80 ubieglego wieku, a jednym z najbardziej znanych
dokument6w byl
raport z 1987 roku przygotowany przez Swiatowq Komisjq ds. ochrony Srodowiska i Rozwo.lu,
okreSlany
r6wnie2 mianem raportu Brundtland [s].
Zasada zr6wnowazonego rozwoju znalazla swe odzwierciedlenie w art. 5 Konstytucji
R.p. w trejci
zapisu i2,,Rzeczpospolita Polska strze2e niepodlegfo5ci inienaruszalnodci swojego
terytorium, zapewnia
wolnoici i prawa czlowieka i obywatela oraz bezpieczefstwo obywateli, strzeze dziedzictwa
narodowego
oraz zapewnia ochronq Srodowiska, kierujqc siq zasadq zr6wnowa2onego rozwoju". precyzyjniejszq
definicjq zasady zr6wnowa2onego rozwoju wprowadzifa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 prawo
r.
ochrony

Srodowiska, Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 527(01, gdzie w art. 3 pkt 50 umieszczono zapis
[m6wiqc] o
- rozumie siq przez to taki rozw6j spoleczno-gospodarczy, w kt6rym nastqpuje
proces integrowania dzialan politycznych, gospodarczych i spolecznych, z zachowaniem
r6wnowagi
przyrodniczej oraz trwafo5ci podstawowych proces6w przyrodniczych, w
celu zagwarantowania mo2liwosci
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczeg6lnych spotecznoici lub obywateli zar6wno
wspofczesnego
pokolenia, jak i przyszlych pokole6."
,,zr6wnowa2onym rozwoju

W

kontekdcie organizacji

i zarzEdzania

systemami transportu rozwiniqcie definicji zr6wnowazenia
z 2oo4 roku

oprzeC mo2na na formule przyjqtej przez Europejskq Konferencjq Ministr6w Transportu
oECD
[11] System zr6wnowa2onego transportu jest to system, kt6ry:

spoleczeristwa w spos6b bezpieczny i sp6jny z potrzebami zdrowia ludzkiego i ekosystem6w
oraz

odpowiada wymogom wartoici kapitalowych
m

w

obrqbie danego pokolenia

iqdzypokolen iowej,

i w

skali

prq2nie rozwijajqcq siq gospoda rkq,

zuiycie zasob6w nieodnawialnych, ogranicza konsumpcjq zasob6w odnawialnych do poziomu
z16wnowa2enia, przetwarza i wt6rnie wykorzystuje ich komponenty oraz minimalizuje
wykorzystanie grunt6w, a tak2e ogranicza natq2enie hatasu.
[12]
Postulat zr6wnowa2onego rozwoju dla system6w publicznego transportu zbiorowego
oznacza wiqc
dzialania zapewniajqce zachowanie r6wnowagi pomiqdzy aspektami spolecznymi i gospodarczymi
a
wymaganiami ochrony irodowiska naturalnego. Rozwijajqc powyzszq my5l, transport zgodny
z zasadq
zr6wnowa2onego rozwoju wiq2e siq ze spetnieniem trzech postulat6w:

e^Report

of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future
ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2oor r. Dz. u. 2001 Nr 62
ooz. 627
Qoo4), Assessment ond Decision Moking for Sustainoble rronrport,' o-rl5 trolon'rt, paris. www.oeco.org
|2-,lYY||9|||||b,|u||J'
zrownowazony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wska2nikowego,
Barosz Bartniczak,
naukowe Uniwersvtetu Ekonomi
w Katowicach, Katowice 2Ot3 str. t2
Sierakowice 28.O2.201,5
10
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usfug prywatnych i publicznych;

jedynie r6wny dostqp do okresronego minimarnego poziomu
mobirno6ci.

warunkite najlepiej zapewnia transport zbiorowy, kt6ry nie tylko bardziej odpowiada
sfery (rodowiskowej i spolecznej zr6wnowazonego rozwoju, ale takze mo2e

zr6wnowazony ekonomicznie niz transport indywidualny
[13]
zr6wnowa2ony transport musi odzwierciedlai w r6wnomiernym stopniu

na wyzwania

byi bardziej

zr62nicowane cele gospodarcze,

spoieczne i (rodowiskowe, musi siq charaktery zowa(, nastqpuiqcym i cechami

:

poziomu 2ycia;

spolecznoSci;
bqdzie powodowai

cennych.

ra

cjo na Ine decyzje inwestycyj ne;

[14]

o publicznym transporcie zbiorowym w zbiorze definicji takze okresla zr6wnowa2ony
rozw6j publicznego transportu zbiorowego, jako proces rozwoju transportu
uwzglqdniajqcy
oczekiwania spofeczne dotyczqce zapewnienia powszechnej dostqpnoSci
do uslug publicznego
transportu zbiorowego, zmierzajqcy do wykorzystywania 162nych jrodk6w
transportu, a tak2e
promujqcy przyjazne dla Srodowiska i wyposa2one w nowoczesne
rozwiqzania techniczne jrodki
Sama Ustawa

tra nspo rtu.

1.2.9

plan Traniportowy jako erement procqsu

zarrqdzania , - ,

W tresci ustawy z o publicznym transporcie zbiorowym dnia 15 grudnia
20L0 r. (Dz. U. 2011 Nr 5,
poz' 13 zzezm. ustawodawca powierza w art. 8. Organizatorowi
do wykonania nastqpujqce zadania:

Dostrzegajqc ponadto dyspozycje wynikajqce z treici arl..43.1, m6wiqce
o ocenie i kontroli podejmowanych

dzialafi, w szczeg6lnojci w pkt 5:

'"

Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych migdzy ojrodkami miejskimi
i ich otoczeniem, centrum studi6w
Regionalnych UniRegio, Pod kierunkiem i redakcjq dr R. Guzika, Krak6w
20i.5
str.2g
,,
'- lbid. str. 12
Siera kowice 28.O2.201,6
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podstawie umowy o Swiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu
zbiorowego,,
uwidacznia siq wpisane w tre56 ustawy zalo2enie, 2e definiuje ona klasyczny
cykl Deminga p-D-C-A znany z
teorii jakodci i zarzqdzania, a nawiqzujqcy do filozofii Kaizen, ustawicznego polepszania, poprawiania
procesu zarzqdzania i produkcji na wszystkich jego szczeblach.
Przedsiqbiorstwa funkcjonujqce na konkurencyjnym rynku, chcqce siq na nim
utrzyma6, wd16d
wszechobecnej rywalizacji, ciqglego rozwoju i postqpujqcych nowoczesnych technologii
dawno dostrzegty
koniecznoSd poszukiwania oraz wdra2ania skutecznych metod takze w procesie
z-arzqdzania. obecnie
jednym z najpowszechniej stosowanych rozwiqzal, wykorzystujqcych podejscie
procesowe, jest jeden z
wariant6w cyklu PDCA' Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym planuje i
wdraza do praktyki

zarzqdzania transportem pasazerskim mechanizm ciqglego doskonalenia i poprawiania jako5ci
(wiadczonych usf ug publicznych przy zachowaniu
zasad zr6wnowazonego rozwoju i poszanowaniu

Srodowiska natu ralnego.

Rys. 1 Schemat cyklu Deminga P-D-C-A

Plan-Do-Check-Act
Zap I anuj - Wyko naj - Sp r avt di - p opr aw
2

1.3. M

rddlo http s : //o l.w i kipedia.

o

r s/wiki/p

DCACvcle - p L

tworzenia Planu

U formalno-prawnych podstaw tworzenia plan6w zr6wnowazonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego legty zapisy rozdzialu drugiego Ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym. W

Art. 9'1.: ,,Plan zr6wnowa2onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany
dalej ,,planem transportowym", w przypadku pranowanego organizowania przewoz6w
o charakterze
uzytecznodci publicznej, opracowuje.. gmina.." W dalszej czg5ci tego rozdzialu
okrejlone zostajq
podmioty odpowiedzialne lub upowa2nione do opracowania Planu, spos6b jego publikacji,
okreglona
jego minimalna forma i zakres merytoryczny. Ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym dokonuje w
zakresie swojej regulacji wdro2enia dyrektywy 2oog/33/wE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych ienergooszczqdnych pojazd6w
transportu drogowego (Dz' lJrz. uE L L20 z 15.05.2009, str. 5)[15] oraz odnosi sil istosuje
siq z
szczeg6lnodci

uwzglqdnieniem przepis6w:

ektywa Parlamentu
Sie ra

Eu

kowice 28.02.20L6
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dotyczqcego uslug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasazerskieg
uchylajqcego rozporzqdzenia Rady (EWG) nr 1,L91,/69 i (EWG) nr tLoT/7o (Dz.
03.12.2007, str. 1),

dotyczqcego praw i obowiqzk6w pasa2er6w w ruchu kolejowym (Dz.
lJrz. uE
1,4, z

o

oraz

urz. UE L 3j.5

p6in. zm.),

L

z

315 z 03.1,2.2007, str.

przewolnik6w niemajqcych stalej siedziby w Paristwie Czlonkowskim
do transportu drogowego
10, zpoin.zm.;Dz.Urz.UEpolskie
wydanie specjalne, rozdz.7, t. 3;
os6bwParistwieCzionkowskimDz,Urz.UEL4z08.01.L998,str.

swobody Swiadczenia usfug
morski, Dz' Urz. WE

L

364 z

w transporcie morskim w obrqbie paristw

I2.\2'I992, str.7;

Czionkowskich, kabota2

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6,

L2;

z kt6rymi przewolnicy niemajqcy stalej siedziby w Paristwie czlonkowskim mogq dokonywa6
transpoftu rzeczy lub os6b 2eglugq Sr6dlqdowq w Paristwie Czlonkowskim Dz,
Urz. wE L 373 z
31'.12'L99L, str. 1; Dz. Urz. UE porskie wydanie specjarne, rozdz.7,t.
1, str. 345;
migdzynarodowego przewozu os6b autokarem i autobusem Dz. Urz, wE L74
z 20.o3,rgg2, str.
po|n. zm.; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. i_, str,
30G

w

sprawie wsp6lnych zasad dostqpu

do

miqdzynarodowego rynku uslug autokarowych

autobusowych i zmieniajqcego rozporzqdzenie (wE) nr
str. gg;

dotyczqcego praw pasazer6w

w

!,

z

i

s6t/2006 Dz.lJrz. uE i:oo z t4.Lt.2009,

transporcie autobusowym

i

autokarowym

rozporzqdzenie (wE) nr2001/2004Dz.urz. uE L 55 228.02.201.1.. str.

i

zmieniajqcego

r..

Pozostali organizatorzY, poza szczeblem krajowym
-,,minister wladciwy do spraw transpoftu - w
linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w miqdzywojew6dzkich i miqdzynarodowych
przewozach pasazerskich w transporcie kolejowym", oraz wojew6dzkim
-,,w zakresie linii komunikacyjnej

zakresie

albo sieci komunikacyjnej w wojew6dzkich przewozach pasazerskich", majq ju2
tylko fakultatywny
obowiqzek opracowania planu transportowego: musi zachodzii koincydencja
dw6ch warunk6w:
- zamiar organizowania przewoz6w o charakterze u2ytecznodci publicznej
- oraz kryterium demograficzne, okreilone odpowiednio dla poszczeg6inych jednostek
samorzqdu
terytorialnego i ich zwiqzk6w na poziomach:

w sprawte promowania ekol
Sie ra kowice 28.02.201,6
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o

liczEca

co najmniej 50'000 mieszkaric6w

- w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci

kom u nikacyjnej w gm in nych przewozach pasa2erskich,

o

kt6rej powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy
porozumienia migdzy gminami, kt6rych obszar liczy lqcznie co
najmniej gO.O00
mieszkaric6w - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej
na danym

obsza rze;

komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzqcych
zwigzek miqdzygminny;

o

liczqcY co najmniej 80'000 mieszkaric6w
- w zakresie
komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasa2erskich,

o

kt6remu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego
na mocy
porozumienia miqdzy powiatami, kt6rych obszar liczy lqcznie co
najmniej 120.000
mieszkaric6w - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej
na danym

linii komunikacyjnej albo

sieci

obsza rze;

komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze powiatdw tworzqcych
zwiqzek powiat6w;

linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin lub powiat6w tworzqcych
zwiqzek
powiatowo-gm

in

ny;

migdzygminne, powiaty lub zwiqzki powiat6w, kt6rych obszar jest
objqty zwiqzkiem
metropolitalnym ikt6re wchodzq w sklad zwiqzku metropolitalnego, nie
opracowujq wfasnych
plan6w transportowych a z dniem wejdcia w 2ycie tego planu tracq
moc dotycnczas opracowane

przez nie plany transportowe.

Pozostali organizatorzy, na obszarze liczqcym mniejszq liczbq ludno6ci
ni2 wskazana w tym przepisie
na mocy Art 9'2. tak2e mogq, acz nie muszq opracowywa6 plan6w transportowych:
,,plan transportowy
mo2e byi opracowany przez wlaSciwego organizatora na obszarze liczqcym
mniejszq liczbq mieszkaf

c6w niz
Kryterium decydujqcym o powstaniu tego obowiqzku jest zatem liczba mieszka6c6w
oraz planowanie organizowania przewoz6w o charakterze u2ytecznodci publicznej.
Zgodnie z definicjq
okre6lona w ust.

l-".

zawartq w ustawie przewozy takie oznaczajq,,powszechnie dostqpnq
uslugq w zakresie publicznego
transportu zbiorowego wykonywanq przez operatora publicznego transportu zbiorowego
nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych spolecznoSci na danym
obszarze,,.

w celu biezqcego

i

Plan transpoftowy uchwalony przez wla6ciwe organy tych jednostek
staje siq aktem prawa
miejscowego, kt6ry jest podawany do publicznej wiadomo(ci przez jego ogloszenie
we wta5ciwym dla
organizatora Dzienniku Urzqdowym. W procedurze jego uchwalania nale2y
uwzglqdni6 etap przeznaczony
na konsultacje spoteczne, podczas kt6rych swoje opinie mogq zglaszai
wszyscy interesariusze planu.

Siera kowice 28.02.2016
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Przyjqta struktura Planu Transportowego jest zgodna z art. 12.
ust. 1. Ustawy
transporcie zbiorowym oraz z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25

o

publicznym

maja 20L1 r, w sprawie
szczeg6lowego zakresu planu zr6wnowa2onego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego.

Plan Transportowy okrejla w szczegrilnoSci:
u2yteczno5ci publicznej, poprzez okreilenie linii komunikacyjnych
na danym obszarze;

o
o
o
o
o
.

lokalizacjiobiekt6wu2yteczno(ci publicznej,
gqstoSci zarudnienia obszaru obiqtego pranem transportowym,

zapewnienia dostqpu osobom niepefnosprawnym oraz osobom
zdolnoici ruchowej do pubricznego transportu zbiorowego;

o

ograniczonej

2rodla finansowania,

formy finansowania;
rentownoj6 linii komunikacyjnych

dotyczqce wyboru rodzaju tych 5rodk6w, uwzglqdniajqc infrastrukturq
tranipoftowE znajdujqcq
siq na obszarze objqtym planem transponowym;
tra nsportu zbiorowego;

uwzglqdn iajqc potrzebq zapewnienia w szczeg6lnodci:

.
o
o

ochrony Srodowiska natu ralnego,
dostQpu os6b niepelnosprawnych oraz os6b o ograniczonej zdolnodci
ruchowej do
pu blicznego transportu zbiorowego,
dostQpnodci pod162nych do infrastruktury przystankowej;

potrzeby pasa2er6w zwiqzane z dostqpem do informacji w
zakresie:
o godzin przyjazdu lub odjazdu jrodk6w transportu,
r obowiqzujqcych oplat za przelazd,
o obowiqzujqcych uprawnief do ulgowych przejazd6w drodkami
zbiorowego,
. wqzl6wprzesiadkowych,
o koordynacji porqczed 162nych rodzajowSrodk6wtransportu,
o regulamin6w przewozu os6b;

Sierakowice 28.02.20L6
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Plan Zr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
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Przy opracowywaniu Planu Transportowego nale2y uwzglqdnii elementy
infrastruktury komunikacyjnej:

.
o
o
r

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
Planu Zagospodarowania przestrzennego Wojew6dztwa,

Studium Uwarunkowafi i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego;

.-:.=i1-::=.::,._:t:..-::a:::.:=:--._::a:a:::_::i.::i:=i:=:j

Opracowywany Plan Transportowy dla Gminy Sierakowice, jest pierwszym dokumentem
planistycznym w tym zakresie. wskaz6wki dotyczqce oczekiwanych
kierunk6w rozwoju ujete zostaly w
dokumentach strategicznych Gminy, poczynajqc od Strategii Rozwoju Gminy
Sierakowice na lata 2oL4-2024
i wynikajqcego z niej Studium Uwarunkowari i Kierunk6w Zagospodarowania przestrzennego
[16] (projekt
aktualizacji 22015 r), gdzie definiujqc Misjg rozwoju Gminy w aspekcie sfery Srodowiskowej
i
infrastrukturalnej wskazano na cel:
Gmina Sierakowice obszarem dbajqcym o Srodowisko naturalne, gwarantujqcym
dostQp
mieszkaric6w do infrastruktury technicznej opartej o rozwiqzania proekologiczne,
cechujqcym siq
funkcjonalnym systemem komunikacyjnym
Bazujqc na do6wiadczeniach w podobnych, ju2 funkcjonujqcych rozwiqzaniach,
uwidacznia siq zale2no(6
okresu planowania od rodzaju transportu publicznego objqtego planem (inwestycje
infrastrukturalne np.
kolejowe, tramwaje, metro wymagajq dluzszej perspektywy planistycznej L0-15
letniej i wiqkszej) oraz

sposobu kontraktowania usfug - dla gmin, w kt6rych wystqpuje tylko komunikacja
autobusowa i
ewentualnie trolejbusowa mo2na przyjq(, 5-10-letni okres planowania zbli2ony
do zakladanego okresu
eksploatacji irodk6w transportu. w przedmiotowym Planie, kt6ry nie przewiduje
inwestycji z dtugim
horyzontem czasowym realizacji, przyjqty zostal dziesiqcioletni okres projektowania.
Niezaleznie od tego,
ograniczony zbi6r danych wejSciowych sluzqcych do opracowa6, implikuje potrzebq
weryfikacji i
ewentualnych korekt Planu w kr6tszych, 2-3 letnich okresach. Nie wyklucza
to tak2e mo2liwo5ci korekt i
modyfikacji Planu Transportowego w miarq zaistniatych innych potrzeb, w dowolnym
momencie czasu, gdy
decyzja taka zostanie podjqta przez Organizatora.

1.4 -Cel opracowania planu

w

chwili obecnej na terenie Gminy Sierakowice poza komunikacjq obslugujEcq polqczenia
wykraczajqcE poza granice Gminy, funkcjonuje publiczny transport zbiorowy
obslugujqcy tylko polqczenia
wewnEtrzgminne, za kt6rych organizacjq odpowiadajq niezale2ni operatorzy
komercyjni, w tym obslugujqcy

dedykowane potqczenia na potrzeby dowozu dzieci i mlodziezy do szk6l. Niniejszy plan
Transportowy
dotyczqcy Gminy Sierakowice, odnosid bqdzie siq w szczeg6lnoici do sieci komunikacyjnej
zdelimitowanej
do obszaru wlaiciwoici lokalnego samorzqdu, Pozostale potrzeby organizacji publiczne;
komunikacji
16

strategia Rozwoju Gminy sierakowice na lata 201,4-2024, uchwalona przez Radq
Gminy w sierakowicach uchwatq nr
Xt/742/1-4 z dnia 24 czerwca 201,4
Sierakowice 28.02,201,6
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zbiorowej wykraczajqce poza omawiany obszar realizowane byi mogq przez powiat
Kartuski, wojew6dztwo
Pomorskie oraz przewozy komercyjne.

Jako podstawowy cel opracowania niniejszego Planu Transportowego przyjqto
zdecydowanq
poprawq jakosci systemu transportowego i jego rozw6j zgodny z
zasadami zr6wnowazonego rozwoju,
uwzglqdniajqcy rozszerzenie oferty przewozowej na kolejne grupy pasazer6w,
tak aby transport ten mogf
stac siq rzeczywistq alternatywq dla transportu indywidualnego. JakoSi
systemu transportowego bqdzie
bowiem decydujqcym czynnikiem, warunkujqcym jako56 zycia mieszkaric6w i
rozw6j gospodarczy obszaru
objqtego Planem Transportowym. stosowanie zasady zr6wnowa2onego rozwoju
bqdzie zapewnialo
r6wnowagq miqdzy aspektami spolecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi
oraz ochrony srodowiska.
Talo2ona perspektywa czasowa dla osiqgniqcia planowanych cel6w daje
szansq na podjqcie dzialari
nakierowanych na modyfikacjq i racjonalizacjq obecnych preferencji komunikacyjnych,
sklaniajqc wiqkszq

liczbq potencjalnych pasa2er6w do skorzystania z komunikacji zbiorowej,
ograniczajqc tym samym
negatywne wptywy niekontrolowanego wzrostu komunikacji indywidualnej.
Tak sformulowany cel
nadrzqdny Planu Transportowego mo2e byi osiqgany poprzez realizacjq
cel6w szczeg6lowych:
oczekiwaf pasa2er6w, w tym w zakresie dostqpno(ci dla os6b niepetnosprawnycn instrument
poprawy warunk6w 2ycia i usuwania barier rozwojowych;

osobowym przez zapewnienie

wysokiej jakoSci usfug transportu zbiorowego;

oraz

z miejscowymi planami rozwoju przestrzennego

rozwoju transportu w regionie

ukladzie intermodalnym i terytorialnym;

ra n n

kraju

i) oraz poprawa bezpiecze6stwa osobistego u2ytkown ik6w transportu;

ksztattowania

oferty przewozowej iinfrastruktury transportowej

wydajnoSci systemu

1.5

iw

integracja systemu transportowego w

z

jednoczesnym ograniczaniem koszt6w;

-

instrument zwiqkszania

Wizja transportu publicznego

Podstawq planowania transportu w Polsce, jako kraju nale2qcego do
Unii Europejskiej, powinno by6

z jednej strony przekonanie

o istotnym znaczeniu mobilnoici dla spoleczno-gorpodrr.zego rozwoju
obszar6w zurbanizowanych, z drugiej strony Swiadomodi jej negatywnych
nastqpstw w postaci kongestii,
wypadk6w kom u ni kacyj nych i szk6d drodowiskowych.

od

poczqtku integracji europejskiej zdawano sobie sprawq ze zwiqzku pomiqdzy
rynkiem
wewnqtrznym a transportem' We wczesnym okresie prognozowania, Biata
Ksiqga Komisji o,,przyszlym
rozwoju wsp6lnej polityki transportowei" z 1992 roku i nastqpujqcych kolejno
dokumentach z 1993 Biata
Ksiqga dot' Wzrostu, KonkurencyjnoSci i Zatrudnienia i w kolejnej
edycji z 2Oot Biaia Ksiqga: Europejska
polityka transportowa w horyzoncie do 2010r. : czas wybor6w;
niezmiennie wskazywano na transport jako
zasadniczy element funkcjonowania nowoczesnych gospodarek, kt6n/
musi stawii czola ciqglym
Siera kowice 28.02.201,6
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sprzeczno5ciom pomiqdzy spoleczno$ciq wymagajqcq ciqgle wiqkszej mobilno(ci
i opiniq publicznq, kt6ra
coraz gorzej znosi ciqgle op6lnienia i przeciqtnq jakoS6 Swiadczei, jakie
oferujq nieki6re ustugi [1?1.
Transport stanowi fundament kazdej gospodarki, poniewa2 lezy u podstaw lar{cucha
dostaw. Transport ma
r6wnie2 kluczowe znaczenie dla wysokiej jakoSci 2ycia, ulatwiania dostqpu do
miejsc i zbli2ania ludzi
do

siebie.

wizjq transportu publiczne8o na obszarze Gminy Sierakowice jest organizacja, funkcjonowanie
i
rozwSj nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spelniajqcego
oczekiwania pasaier6w
- w spos6b tworzEcy z tego transportu realnq alternatywq dla podr6iy realizowanych wldsnym
samochodem osobowym, zapewniajqcy jednocze5nie dostqp do uslug osobom
niepelnosprawnym

i

o

ograniczonej sprawnoSci ruchowej. organizowany system publicznego
transportu zbiorowego,
uwzglqdniajqc aspekt ekonomiczny i potrzeby spofeczne powinien zaspokajad potrzeby
komunikacyjne
mieszkaric6w Gminy, przeciwdziafajqc powstawaniu obszar6w komunikacyjnego
wykluczenia.

Przy opracowywaniu Planu Transportowego korzystano z zapis6w akt6w prawnych
zawartych w
prawodawstwie Unii Europejskiej, w tym Dyrektyw i Rozporzqdzeri,
kt6rych czq56 zostafa przedstawiona w
rozdziale traktujqcym o podstawach prawnych, oraz uregulowaniach prawnych
krajowych, zgodnie z
zamieszczonym poni2ej wykazem.. Dodatkowe materialy uzupelniajqce
zaczerpniqte zostaly z krajowych,
wojew6dzkich i powiatowych plan6w, strategii rozwoju, opracowaf branzowych
zzakresu transportu,
ochrony Srodowiska, rynku pracy, dokumentach i informacjach uzyskanych z Urzqdu
Gminy sierakowice
oraz dostqpnych w bazach danych istron internetowych GUS, Sejmu,
Ministerstw, oraz innych urzqd6w i
instytucji' Czqiiz wymienionych dokument6w, przywofana zostata w tresci opracowywanego planu,
wskazujqc na zgodno6i ich zapis6w z projektowanymi rozwiqzaniami. przepisy prawne,
oraz inne materialy
pomocnicze oraz strony internetowe zestawione zostaly wedlug
legislatury i wagi dla przedmiotu
opracowanta.

1..6.1 Prawodawstwo Unii Europejskiej
rozporzqdzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego iRady zdnia23 paldziernika
2oo7 r.
dotyczqcego uslug publicznych w zakresie kolejowego idrogowego transportu pasazerskiego
oraz
uchylajqcego rozporzqdzenia Rady (EWG) nr Lt9L/69 i (EWG) ir L1o7/70 (Dz.
Urz. UE L 3L5 z
03.12.2007, str. 1),
rozporzqdzenie (WE) nr !37L/2007 Parlamentu Europejskiego iRady zdnia23 paldziernika
2oo7 r.

dotyczqcegoprawiobowiqzk6wpasa2er6wwruchukolejowym
!4, z p6in. zm.),

(Dz.l)rz.uEL315 z03.L2,2oo7,str,

rozporzqdzenie Rady (WE) nr 12/98 z dnia 1L grudnia L997 r. ustanawiajqcego
warunki dostqpu
przewolnik6w niemajqcych stalej siedziby w Paristwie Czlonkowskim do
transportu drogowego

''

Biala Ksiqga Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010r.:czas
wybor6w, Bruksela,

coM(2001) 370

Siera kowice 28.02.201,6

Id: 0B8JE059-7 2 lE!s 52- A0A8-A3 9D6940C480. podoisanv

r2/og/2oor-to-og
str.

l-5

Strona l5

Plan Zr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
dla Gminy sierakowice ...

os6b w Paristwie Czlon kowskim Dz. U rz.
wydanie specjalne, rozdz. 7, L. 3;

UEL

4 z 08.01.1998, str. L0, z poin. zm.; Dz. U rz.

UE

polskie

rozporzqdzenie Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia L992 r, dotyczqcego
stosowania zasady
swobody Swiadczenia uslug w transporcie morskim w obrqbie paristw Czlonkowskich,
kabota2
morski, Dz.Urz' WE 1364 2L2.12.L992,str.7;Dz.Urz. UE Polskiewydaniespecjalne,
rozdz.6,t.2;
rozporzqdzenie Rady (EWc) nr 392L/9L z dnia L5 grudnia L99t r. ustanawiajqcego
warunki, zgodnie
z kt6rymi przewolnicy niemajqcy stalej siedziby w Paristwie Czlonkowskirn mogq dokonywai
transportu rzeczy lub os6b zeglugq Sr6dlqdowq w Paristwie czlonkowskim Dz.
Urz. wE L 373 z
3r'L2.199r, str. L; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz.7,t. L, str.345;
rozporzEdzenie Rady (EWG) nr 684/92 z dnia L6 marca 1992 r. w
sprawie wsp6lnych zasad
miqdzynarodowego przewozu os6b autokarem iautobusem Dz. Urz. wE
L74z20.o3.1gg2,slr. L,z
p62n. zm.; Dz. lJrz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. L, str.
306
rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr IO73/zOOg z dnia

w

21,

paldziernika 2009

r.

sprawie wsp6lnych zasad dostqpu do miqdzynarodowego rynku uslug autokarowych
i
autobusowych i zmieniajqcego rozporzqdzenie (wE) nr 56L/2006 Dz.lJrz.
uE L 300 z 1,4.1,t.200g.

str, 88;

rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1,8L/2OIL z
dnia 16 lutego 20LI r.
dotyczqcego praw pasa2er6w w transporcie autobusowym i autokarowym
i zmieniajqcego
rozporzqdzenie (wE) nr2006/2004Dz.urz. uE

L

55 z2g.o2.2olt. str.

1.

rozporzEdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 131G/2013 z
dnia 11 grudnia 2oL3
ustanawiajqce instrumenl ,,Lqczqc ELlropq", zmieniajqce rozporzqdzenie (UE)

nr 9L3/20t0

uchylajqce rozporzqdzenia (WE) nr G8O/20O7 i (WE) nr 6j/2OIO

r.

oraz

dyrektywaParlamentuEuropejskiegoiRady(uE) 2009/33/wEzdnia23kwietnia200gr.wsprawie
promowa

n

ia ekologiczn ie czystych i energooszczqdnych pojazd6w tra nspoft u

d

rogowego

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych interpretacyjnych w
odniesieniu do
rozporzqdzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczacego uslug publicznych w zakresie
kolejowego i
d rogowego t ra ns po rtu pasa2ers kieg o (2014 C 92/ Otl
/

Biala Ksiqga, PIan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu
- dqzenie do
osiqgniqcia konkurencyjnego izasobooszczqdnego systemu transpoftu, Bruksela,
2g.3.2OLL
KOM(2011)144

Zielona Ksiqga,

w

kierunku nowej kultury mobilnoSci

KOM(2007)

w

mie(cie, Bruksela, dnia 25.9.2007

Komunikat Komisji Europejskiej, EURoPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego
i zr6wnowazonego
rozwoju sprzyjaiqcego wtqczeniu spolecznem u, Bru ksela, 3.3.2010 KoM (2010)

1.6.2

e

Ustawy i rozporzqdzenia na szczeblu krajowym

Ustawa z dnia 1-5 grudnia 2oLO r. o publicznym transporcie zbiorowym Dz.
U.2ot1, nr
p62n. zm.;
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Ustawa z dnia 6 wrzejnia 2001r. o transporcie drogowym Dz.

u.2or3

poz. 14L4 z poln. zm.;

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dz. U. 2ot3 poz.
1,594 z p6in. zm;
Ustawa z dnia 15 listopada L984 r. o prawo przewozowe Dz.lJ. 2or2 poz.
Lr73 z p6in. zm.;

Ustawa

z dnia 9 stycznia 2oO9 r. o koncesji na

poz. 101

roboty budowlane lub uslugi, Dz.lJ.z2009 r. Nr

l_9,

Ustawa z dnia 2lipca 2004 r. o swobodzie dzialalno5ci gospodarczej,
Dz. U. z 2oto r. Nr 220, poz.
L447,

Ustawa z dnia 8 marca L99o r. o samorzEdzie gminnym Dz.U. 1990
Nr 1G poz. 95
Ustawa zdnia 5 czerwca 1998 r. osamorzqdzie powiatowym Dz.U.
199g Nr 9Lpoz.57g

Ustawa zdniaT wrzeinia i-991 r. o systemie o6wiaty Dz.U. 1991 Nr 95 poz.425
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych Dz.U.
z Zool r. Nr 223, poz.
o62n. zm.

1_G55 z

Ustawa z dnia 20 czerwca L992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazd6w
irodkami publicznego
transportu zbiorowego Dz. lJ. z 20L2 r. poz. j.13g
Ustawa z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczef stwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddziafywania
na irodowisko Dz. u. z
2013 r. po2.1.235,!238
Ustawa o zmianie ustawy o samorzqdzie gminnym oraz niekt6rych innych
ustaw z dnia 25 czerwca
2Ot5 r. Dz. U. z 201_5 r. poz. 1045
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niekt6rych
innych ustaw z dnia j.1 wrzejnia

201,5 r.

Ustawa o zwiqzkach metropolitalnych z dnia 9 paldziernika 2OIS r.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 201,1- r. w
sprawie szczeg6iowego zakresu
planu zr6wnowa2onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Dz. u.20lL nr 1-L7 poz. 6g4;
Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej
z dnia 9 paldziernika
201'2 r' w sprawie planu zr6wnowa2onego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego

w zakresie
sieci komunikacyjnej w miqdzywojew6dzkich i miqdzynarodowych przewozach pasazerskich
w

transporcie kolejowym Dz. U. zZO1.2 r. poz.

1151_

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2ot1- r. w
sprawie wzoru formularza do
przekazywania informacji dot. publicznego transportu zbiorowego
Dz. U. 2011 nr g6 poz.4l3;

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 20L1, r. w
sprawie wysoko6ci oplat za
wydawanie dokument6w zwiqzanych z wykonywaniem transportu zbiorowego
oraz wzorow tych

dokument6w Dz, U.

201,L nr 40 poz. 205

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia j-0 kwietnia 2oL2
w sprawie rozklad6w jazdy Dz. U. 201,2 poz.451.
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'

Uchwala Nr 157 Rady Ministrow z dnia 25 wrzeinia 2ot2 r.
w sprawie przyjqcia strategii Rozwoju
Kraju 2020

'

Uchwala Nr 239 Rady Ministr6w

1.5.3

r
o

z dnia 13 grudnia

20t1,

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Dz. lJ. z 2Ot2

r.

r. w sprawie przyjqcia

Koncepcji

poz. 252

Dokumer rty Wojew6dztwa pomorskiego

Pfan Zagospodarowania Przestrzennego wojew6dztwa Pomorskie go,
zalqcznik do uchwaly nr
LOO4/XXXIX/09 Sejmiku Wojew6dztwa Pomorskiego z
dnia 26 pa1dziernika 2009 roku
strategia Rozwoju wojew6dztwa Pomorskiego 2020, zalqcznik
nr L do Uchwaly nr 45g/xx|/12
sejmiku wojew6dztwa pomorskiego z dnia 24 wrzeinia 2ot2 roku
Regionalny Program strategiczny w zakresie transportu Mobilne pomorze,
Talqczniko uchwaty nr
95L/275/13 zarzqdu wojew6dztwa pomorskiego z dnia L3 sierpnia
2013 roku

Plan Zr6wnowazonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
wojew6dztwa

Pomorskiego, zalqcznik nr L do Uchwafy nr 788/XXXVll/14
sejmiku wojew6dztwa pomorskiego
dnia24 futego 2Ot4roku
Raport o Stanie Srodowiska

w wojew6dztwie Pomorskim w

Ochrony Srodowiska w Gdarisku, 2015

z

201.4 roku, wojewddzki Inspektorat

Master Plan dla Transrportu Kolejowego w Polsce do 2030 roku,Zalqcznik
do Uchwaly Nr 277 Rady
Ministr6w z dnia 19 grudnia 200g
a
a
a

Polityka Transportowa Pafstwa na lata 2006

- 2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005
Prognozy Rozwoju Transporlu w Polsce do roku 2030, Ministerstwo
Infrastruktury ,20!O
strategia Rozwoju Transportu do 2o2o roku (z perspektywq do 2030
roku) Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 20L3
Krajowa strategia Rozwoju Regionalnego 2oL0-2020: Regiony, Miasta,
obszary wiejskie,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 20 j.0

a
a

a

Wizja StrukturyTransportu oraz Rozwoju SieciTransportowych
do roku 2033, KpZK,Z.Taylor,2oOg
Strategia Transportu i Mobilnoici obszaru Metropolitalnego
do roku 2030, Gdarisk, 2015
Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych migdzy oirodkami
miejskimi i ich otoczeniem
(aktualizacja opracowania, monitoring zmian), Urzqd
Marszatkowski woj. pomorskiego, 2015
EU Transporl in Figures Statistical Pocketbook 2014, Luxembourg: publications
office of the
European Union, 20L4

-

Assessment & Decision Making for sustaainable Transport, ECMT
oECD, Brussels, 2004
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Plan zr6wnowa2onego rozwoju publicznego transporlu zbiorowego w powiecie
Kartuskim, zatqcznik
do Uchwaly Rady Powiatu Kartuskieg o nr xt/tr2/20!5, z dnia 22!rudnia
2015
a

Strategia Rozwoju Spoteczno

a

Lokalna strategia Rozwoju obszaru szwajcarii Kaszubskiej na

-

Gospodarczego Powiatu Kartuskiego 2006

Dzialania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2006

lata

Program ochrony Srodowiska dla Powiatu Kartuskiego na lata 2oLs
2019- 2022, Starostwo powiatowe w Kartuzach2OI4

-

-20!5, Kartuzv

200G

2oog-201,s, Lokalna Grupa
2oLg z perspektywq na lata

Strategia Rozwoju Gminy Sierakowice na lata 2074-2024, zal. do Uchwaly
Rady Gminy Sierakowice
nr XL/7 42/ 14 z dnia 24 czerwca 2Ot4 r.
Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sierakowice, projekt,

paldziernik 2015

o

Program ochrony Srodowiska dra Gminy sierakowice na rata 2Ot4-2017 perspektywq
z
na lata

201.8-2021,

o

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sierakowice, zalqcznik
do Uchwaly

Rady Gminy Sierakowice z dnia 9 grudnia 2015

nr Xty/t53/L5

t.7

Definicje i okreSlenia
Uzywane w opracowaniu wyra2enia

zostaly zdefiniowane

w

Ustawie

zbiorowym, oraz uzupelnione w oparciu o inne akty prawne i literaturq branzowq

elementy systemu
transportu

o publicznym
i otznaczajq:

transporcie

drogi, szlaki kolejowe, kanaiy 2eglugowe, dworce, lotniska, porty,
system zarzqdzania
instytucje, kadry, system organizacyjny

gmtnne przewozy
pasaierskie

przewozy powiatowe, powiatowo-gmi nne, metropolita Ine, wojew6dzkie
m

i

igdzywojew6dzkie

komunikacja miejska

komunikacja
regionalna

przewozy pasa2erskie w publicznym transporcie zbiorowym
wykonywane na
regularnych liniach zwyktych o zasiqgu do 100 km, nie bqdqce komunikaciq

miejskE; komunikacja regionalna mo2e by6 powiatowymi przewozami
Siera kowice 28.02.20L6
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pasazerskimi, wojew6dzkimi przewozami pasa2erskimi
lub miqdzywojew6dzkimi
przewozam i pasa2erskim i
pofqczenie komunikacyjne na:

linia komunikacyjna

mobilnoid

-

siecid169 publicznych albo
liniach kolejowych, innych szynowych, linowych, linowo_terenowych,
albo
akwenach morskich lub wodach dr6dlqdowych
wrazz oznaczonymi miejscami do wsiadania iwysiadania pasazer6w na
liniach
komunikacyjnych, po kt6rych odbywa siq pubricznv transport zbiorowv
ruchliwoSc, zdolnoi6 do zmiany miejsca, w kontekicie zachowa6
transportowych, warunki zwiqzane z mo2riwo(ciq podr62owania, takie jak
Srednia prqdko56, straty czasu, zatroczenia i dostqpnodci do innych
rodzaj6w
pod162owania

operator publicznego
transportu
zbiorowego

organizator
publicznego

transportu
zbiorowego

wiasciwa jednostka samorzqdu terytorialnego albo minister wfadciwy
do spraw
transportu, zapewniaiqcy funkcjonowanie pubricznego transportu zbiorowego
na danym obszarze; organizator pubricznego transportu zbiorowego jest
,,wla5ciwym organem", o kt6rym mowa w przepisach rozporzqdzenia (wE) nr

L370/2007

podmiot wewnqtrzny

podr6ie obligatoryjne

podr6ze realizowane regularnie, zwiqzane z codziennvmi obowiazkami

powiatowe przewozy
pasaierskie

metropolitalne, wojew6dzkie

i

miqdzywojew6dzkie

przewoinik

przedsiqbiorca u prawn iony do prowadzen ia dziata Inoici gospoda
rczej w
zakresie przewozu os6b na podstawie potwierdzenia zgroszenia przewozu,
aw
transporcie kolejowym, na podstawie decyzii o przvznaniu otwarteso dostenrr

przew6z o
charakterze
uiytecznoSci
publicznej

powszechnie dostqpna usluga w zakresie publicznego transportu
zbiorowego
wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w
cetu
biezqcego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych
spolecznoSci
na danym obszarze
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przystanek

komunikacyjny
ruchu drogowym

publiczny transport

zbiorowy

powszechnie dostqpny regurarny przew6z os6b wykonywany
w okreSlonych
odstqpach czasu i po okreSronej rinii komunikacyjnej, riniach komunikacyjnych
lub sieci komunikacyjnej

rekompensata

sied komunikacyjna

strategia rozwoju
transportu

struktura transportu
(funkcjonalna)

transport miqdzynarodowy, transport krajowy, transport regionalny, transport
lokalny (metropolitalny, powiatowv, mieiski, sminnv). transnorr zaktertnu^r

struktura transportu
(galqziowa)
system transportu
tra nsport

zintegrowany system

taryfowo-biletowy
zintegrowany system

transportu

zintegrowany wqzel
przesiadkowy

zr6wnowaiony
rozw6j
Tab.

S

ie ra

rozwlqzanie polegajqce na funkcjonowaniu wsp6lnej taryfy i biletu,
uprawniajqcego do korzystania z ro2nych jrodk6w transportu na obszarze
wfaiciwo5ci orga n izatora pu blicznego tra ns poft u zbioroweso
uporzqdkowany i zesporony system transportu wedrug okreSronych
reguf np. w
celu integracji transportu pasa2erskiego w ramach r6znvch strukturtransnnrrrr
miejsce umozliwiaiqce dogodnq zmiang drodka transportu wyposa2one
w
niezbqdnq dla obstugi pod162nych infrastrukturq, w szczeg6rno(ci:
miejsca
postojowe, przysta nki kom u n ikacyjne, pu n kty s przeda2y bilet6w,
sysremy
informacyjne umo2liwiaiqce zapoznanie siq zwiaszcza z rozkladem jazdy,
liniq
komunikacyjnq lub sieciq komunikacyjnq
proces maiqcy na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych
obecnego pokolenia
w spos6b umo2liwiaiqcy rearizaciq tych samych dqzer{ nastqpnym pokoreniom.

1 Zestawienie pojqi i definicji u2ywanych w opracowaniu

kowice 28.O2.201,6
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X.8

Harmonizacja planu Transportowego

w odniesieniu do dokument6w strategicznych i plan6w w zakresie
organizowania transportu publicznego wyiszego szczebla
specyfika planowania,

w

tym zobowiqzanie wynikajqce z Ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym, wymaga aby opracowywany Plan, byl zgodny z
obowiqzuyqcymi aktami prawnymi na poziomie
krajowym i migdzynarodowym i poprzez postawione cele i
dziafania realizowal zaloienia dokument6w
strategicznych opracowanych na wy2szym poziomie tzn. regionu
i kraju.

r'8.1

strategia mobirnosciw Unii Europejskiej

iw

porsce

Zastqpujqca Strategiq Lizbofiskq Strategia,,Europa 2o2o -Strategia
na rzeczinteligentnego

i
zr6wnowa2onego rozwoju sprzyjajqcego wlqczeniu spotecznemu"
obejmuje trzy wzajemnie ze sobq
powiqzane priorytety:

przyjaznej 6 rodowis ku i
zatrud n ien ia,

w

za

ba rdzi

ej

ko

n

ku ren cyj ne1;

pewn iajqcej sp6j no5i spolecznq i terytoria Inq
[1s];

ramach ostatniego z wymienionych dzialari, Strategia przewiduje
osiqgniqcie

zakresie klimatu i energii:

o
o
r

celu ,,2of2of2o,,w

zmniejszenie emisji gaz6w cieprarnianych o 20% w por6wnaniu
do i_990 r.,
zwiqkszenie do 20% udzialu energii odnawialnej w o96lnym

zu2yciu energii oraz

zwiqkszenie efektywnodci energetycznej o 2O%

,

osiqgniqcie tak postawionych zadari w zakresie transportu,
odnosi siq przede wszystkim do zmniejszenia ilo6ci emitowanych

w tym transportu pasa2erskiego,
do atmosfery gaz6w cieplarnianych.
Zaplanowane przez Komisjq Europejskq dzialania, kt6re majq poslu2yi
do osiqgniqcia tego celu zostaly
zebrane w Bialej Ksiqdze Transportu z 201'1' r.
wsr<azu;e siq w niej miqdzy innymi zalecenie do
l1sl.
zmniejszenia o polowq liczbysamochod6w o napqdzie konwencjonalnym
wtiansporcie miejskim do 2030 r.
i eliminacjq ich z miast do 2050 r., oraz zasadniczo wyeliminowanie
w tym terminie,w of rodkach miejskich,
negatywnego wptywu proces6w rogistycznych zwiqzanych z
emisiq co2 do atmosfery.
Aby tak siq stalo, musi powstad sp6jna sie6 transportowa,
wsparcie ekologicznych form transportu,
integracja galqzi transportu oraz zmniejszenie koncentracji
ruchu, obnizenie halasu iobniZenie poziomu

"

Europa 2020' strategia na rzeczinteligentnego i zr6wnowa2onego
rozwoju sprzyjajqcego wiqczeniu spotecznemu,
Komisja Europejska, Bruksela, marzec 20 j.O, COM (2OtO)
ZO2O.
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zanieczyszczeri, jakie

powoduje on dla Srodowiska naturalnego. lstotnq rolq
w realizacji postawionych tak
zamierzei odgrywa organizacja publicznego transportu zbiorowego wynikajqca
miqdzy innymi z
odpowiedniego zaplanowania, uwzglqdniajqcego zasady zr6wnowazonego
rozwoju, Cele powy2sze w
zakresie budowy sp6jnego i efektywnego systemu komunikacji budowanego
z poszanowaniem potrzeb
minimalizacji negatywnych presji na Srodowisko zgodne sq z celami
ustanawianymi w ramach niniejszego
Planu.

w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania rraju [20] Gmina sierakowice oraz powiat
Kartuski
ulokowane zostafy na osi dziatafi polityki przestrzennej sluzqcej podniesieniu
konkurencyjnosci gt6wnych
odrodk6w miejskich, metropolii Tr6jmiejskiej, dla kt6rego przewidywane
sE programy integracji obszar6w
funkcjonalnych' Polityka realizowana w mySl KPZK bqdzie wspomagai
integracjq obszaru funkcjonalnego z
jego rdzeniem poprzez dzialania o charakterze planistycznym
oraz poprzez dzialania inwestycyjne na rzecz
wzmocnienia wewnqtrznych powiqzari funkcjonalnych, w tym poprawQ
dostqpnoSci transportowej.
Pozqdane jest stworzenie takich warunk6w do zarzqdzania przestrzeniq

w

ramach obszar6w

funkcjonalnych, aby lokalizacja przedsiqbiorstw w powiqzanych sektorach,
funkcji usfugowych, przestrzeni
publicznych nastqpowafa w spos6b uporzqdkowany w okre5lonych
strefach, kt6re ze sobq wsp6fpracujq, co
wyzwala synergiq dzialari.
definiuje trzy cele odnoszqce siq do dzialalnodci transportowej:

KPZK

poprzez ich integracjq funkcjonalnq, przy zachowaniu policentrycznej
struKtury systemu

osadniczego sprzyjajqcej

s

p6j no6ci.

Rozwiniqcie powyzszego celu obejmuje miqdzy innymi intensyfikacjq powiqzari
funkcjonalnych
pomiqdzy gt6wnymi wqzlami sieci osadniczej w uktadzie krajowym
i miqd)ynarodowym a w
szczeg6lnodci na tworzeniu i intensyfikacji powiqzari miqdzy oSrodkami
metropotitatnymi a ojrodkami
regionalnymi, kt6re w przyszlodci majq uzupelnia6 policentrycznq siei
metropolii.

integracji funkcjonalnej, tworzenie warunk6w dla rozprzestrzeniania
siq czynnik6w rozwoju,
wielofunkcyjny rozw6j obszar6w wiejskich oraz wykorzystanie potencjalu
wewnqirrn"go wszystkich
terytori6w, zapewnienie sp6jnodci miqdzy dynamicznie rozwijajqcymi siq
miastami wojew6dzkimi i
o(rodkami regionalnymi

su

a

obszarami

bregionalnymi.

je

otaczajqcymi

-

obszarami wiejskimi oraz miastami

zdefiniowane w KPZK dzialanie 2.2.L - zwiqkszanie dostqpnodci transportowej
wewnqtrz
region6w, realizowanej dziqki zmodernizowanej infrastrukturze transportowej,
a
tak2e dziqki
wprowadzeniu zintegrowanych plan6w zr6wnowazonego rozwoju transportu
Poprzez

publicznego

uksztattowane zostana sprzyjajqce warunki aby wzrost g"n"ro*.ny przez
o6rodki wojew6dzkie m6gl
by6 przenoszony na pozostale oirodki miejskie oraz obszary wiejskie
Dla zwiqkszenia mobilnojci
przestrzennej mieszkaric6w obszar6w wiejskich niezbqdne
bqdzie skoordynowanie na poziomie
'o Koncepcia Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2o3O,zalqcznik do uchwaty
nr 239 Rady Ministr6w z dnia 13
grudnia 2011 r. (poz. 252) str. 80
Siera kow ice 28.02.20L6
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planowania rozwoju infrastruktury transportowej na szczeblu
regionalnym, powiatowym i gminnym,
utrzymanie oraz tworzenie nowych polqczeri kolejowych (pomiqdzy powiatami
w wojew6dztwach lub
powiat6w z najblizszym obszarem metropolitalnym), wzmocnienie
regionalnego i lokalnego transportu
autobusowego w relacjach zamiejskich, umozliwiajqcego bezpoSrednie
powiqzanie z obszarem
metropolitalnym przylegtych obszar6w wiejskich. Podejmowane
bqdq dzialania na rzecz budowy i
rozwoju bezposrednich powiqzari lokalnych. wzmocnii nale2y funkcje
dowozowe do linii kolejowej oraz
dq2yi do integracji taryfowo-biletowej kolejowych przewoz6w regionalnych
z komunikacjq publicznq.
infrastru ktu ry tra nspo rtowej i teleko

m u n i ka cyj

nej.

Jako najwazniejsze traktowane bqdq inwestycje transportowe
sfuzqce poprawie dostqpno5ci wewnqtrznej i
zewnqtrznej kraju, przynoszqce wartodi dodanq w postaci zapewnienia
sp6jnosci systemu transportowego.

Drugim kluczowym kierunkiem polityki stanie siq dq2enie do minimalizacji
koszt6w zewnqtrznych
transportu' Bqdzie to realizowane poprzez zmiany technologiczne i instytucjonalne
(w tym organizacyjne i
fiskalne) oraz inwestycje, w szczeg6lno6ci w alternatywne 2r6dla
transpoftu. Zdefiniowane zostanE
segmenty rynku przewoz6w predestynowane do zwiqkszenia udzialu
transportu szynowego i 2eglugi.
Zwiqkszenie udzialu i roli transportu szynowego w transporcie powinno
nastgpowac sukcesywnie,
poczEwszy od 20L5 roku, po znacznym zaawansowaniu program6w
rozwoju sieci autostrad i dr6g
ekspresowych. W ruchu pasa2erskim bqdq to:
o polqczenia miqdzy najwigkszymi oirodkami miejskimi (w

o
w

tym miqdzynarodowe),
realizowane z r6wnolegtym wykorzystaniem sieci kolei o wysokim
standardzie,
linie dojazdowe do obszar6w metropolitalnych i niekt6rych osrodk6w
dredniej wielkojci
zintegrowa ne z systema m i tra nsportu pu blicznego.

przewozach towarowych wspierana bqdzie modernizacja

i budowa infrastruktury ulatwiajqcej
prowadzenie 916wnie przewoz6w intermodalnych (w tym
centr6w i terminali intermodalnych) oraz
masowych miqdzy obszarami metropolitalnymi, przejSciami granicznymi,

pozostatym i kluczowym i ojrodka

m i gos

poda rczym i

portami morskimi, a tak2e

.

w ramach celu szczeg6lowego 3.2.2 - Poprawa dostqpnodci wewnqtrz obszar6w funkcjonalnych
z
preferencjq dla rozwoju transportu publicznego, najr,ra2niejszym
dziafaniem bqdzie integracja system6w
transportu publicznego w skali miasta, jego obszaru funkcjonalnego (priorget
uzyskajq dzialania w
obszarach metropolitalnych) i regionu, w tym doskonalenie i rozw6j
system6w transportu szynowego (kolej
aglomeracyjna, tramwaj szybki) i szybkiego autobusu. Realizacji
celu slu2y6 te2 bqdzie doprowadzenie do
obligatoryjnej wsp6lpracy gmin w obszarach funkcjonalnych w zakresie
transportu miejskiego i
podmiejskiego otaz rozwoj system6w
,,parkuj i iedi", w lokalnych dokumentach planistycznych
sporzqdzanych dla obszar6w metropolitalnych zostanq okre6lone
wskalniki wdra2ania
plan6w
tych
w
postaci okreslonego udzialu os6b doje2d2ajqcych do
du2ych oSrodk6w (do pracy, szk6l i w innych celach)
transportem publicznym, w tym w systemie,,parkuj i
1edi,,.

w wojew6dzkich planach zagospodarowania przestrzennego zostanq wyznaczone obszary
funkcjonalne najwiqkszych polskich miast wskazanych w KPZK zo3o,
opracowane plany zagospodarowania
przestrzennego oraz strategie rozwoju. Plany istrategie powinny
uwzglqdniai przede wszystkim: koncepcjq
S

ie ra

kowice 28.02.2016
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zrownowaZonej mobilnosci w obrqbie tych obszarow.
szczeg6lne znaczenie bqdq miafy dzialania sluzqce
poprawie dostqpno6ci transportowej wewnqtrz obszar6w
funkcjonalnych,

co wplynie na rozszerzenie

zasiqgu potencjalnego rynku pracy. Dziqki wprowadzeniu
zintegrowanych plan6w zr6wnowa2onego
rozwoju
ne zostanE zintegrowane rozwiqzania dotyczqce
multimod
r62ne drodki transportu i elementy infrastruktury:
kolej aglo
owania ruchem, parkingi w systemie,,parkuj i jedi,,,

komunika

systemy wypo2yczania i przechowywania rower6w).

w

ramach celu

3'1'4'

oici lub

bezpieczne trasy rowerowe

i

piesze oraz

Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju - poprawa

dostqpnodci
do obszar6w o najni2szym poziomie dostqpnosci czasowej
do najwiqkszych miast przewiduje siq, 2e dziqki
przenikaniu zasob6w z najwa2niejszych oSrodk6w
wzrostu (miast wojew6dzkich) do pozostalych terytori6w,
w

tym oirodk6w o znaczeniu subregionalnym i lokalnym, nastqpi
o2ywienie proces6w rozprzestrzeniania

impuls6w rozwojowych z najwiqkszych polskich miast
na ich biizsze i dalsze otoczenie. w procesie tym
znaczEca rola przypada organizacji transportu zbiorowego,
zapewniajqcego dobre pofqczenia z miastami
powiatowymi i subregionalnymi'[21] - cel realizowany jest
tak2e w planowanych dziaianiacn wynikajqcych z
przed m iotowego opracowa

n

ia.

Analogicznq zbie2no56 cel6w strategicznych Koncepcji
Zagospodarowania przestrzennego Kraju z
celami przyjmowanymi w Planie Zr6wnowa2onego Rozwolu
eublicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy

sierakowice wskazai mo2na

w

zakresie celu 3.2.2.

-

poprawa dostqpnofci wewnEtrz
obszar6w
- Utworzenie zintegrowanego

funkcjonalnych z preferencjq dla rozwoju transportu publicznego
i3,2.3.
mu ltimodalnego system u transportowego.

L.8.L.2 Krajowa strategia Rozwoj u Regio na n e go 20L0 -202o
Krajowa strategia Rozwoju Regionalnego 2oto-2020:
Regiony, obszary wiejskie [22] definiu.;e cel
polityki regionalnej oraz nowq rolq region6w w ramach polityk
krajowych ukierunkowany na efektywne
wykorzystywanie specyficznych regionalnych iinnych
terytorialnych potencjal6w rozwojowych dla
osiqgania
- wzrostu, zatrudnienia i sp6jnodci w horyzoncie dlugookresowym.
wskazany
runkiem dzialan bqdzie budowa warunk6w dla rozprzestrzeniania
siq
proces6w
ry polozone poza funkcjonalnymi obszarami oirodk6w
wojew6dzkich - na
miejskieo
okalneoraznaobszarywiejskiepolo2onewichpobli2u. Jakojednqzdr6g
realizacji postawionego celu wskazuje siq poprawq dostqpno(citransportowej
do oSrodkow wojew6dzkich
igl6wnych oirodk6w miejskich oraz pomiqdzy tymi oirodkami. planuje
siq tez pefniejsze wykorzystanie
potencjaiu rozwojowego oirodk6w subregionalnych wzmacnianie potencjalu do absorpcji proces6w
rozwojowych na obszary polo2one poza funkcjonalnymi
obszarami odrodk6w wojew6dzkich odbywa6 siq
bqdzie poprzez kompleksowy zestaw dzialari n^ ,lr"r,
integracji funkcjonalnej obszaru wojew6dztw,
zwigkszenia oddziatywania najwiqkszych oSrodk6w
miejskich orr, *rro.nienia ich powiqzari z ojrodkami
subregionalnymi ilokalnymi oraz obszarami wiejskimi (m.in.
przez poprawQ dostqpno(citransportowej do
I

"

lbid. str. 106
Kralowa 5trat

22,.

2010-2020:

Sierakowice 28.02.201.6
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oirodk6w wojew6dzkich

1231' ola zapewnienia maksymalnej efektywnosci,
, interwencja publiczn a na rzecz
realizacji strategicznych cel6w prowadzona bqdzie w wybranych
obszarach geograficznych (terytoriach) i

bqdzie ukierunkowana tematycznie - system kontrakt6w terytorialnych,
w tym w zakresie dzialari
zmierzaiqcych do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury
transpoftowej i teleinformatycznej w celu

ws pie ra n ia ko n ku re ncyj no5ci

s

p6j nodci te ryto ria I nej.

Krajowa strategia Rozwoju definiuje, jako strategiczne cele
szczeg6lowe
Cel

I

budowanie mechanizm6w stu2qcych rozprzestrzenianiu proces6w
rozwojowych z biegun6w
wzrostu przy jednoczesnej budowie potencjafu absorpcyjnego i wykorzystanie
potenilatu endogenicznego
innych obszar6w. przewidywane w ramach tego ceru dziarania
obejmuiq:
oSrodk6w wojew6dzkich i integracja ich obszar6w
iu rozwiqzaf integrujqcych przestrze6 funkcjonalnych
o - infrastruktury, taboru i rozwiqza| organizacyjnych.
rencyjno5ci polskich region6w do roku 2O2O bqdzie
znaczne zaawansowanie procesu tworzenia wysokiej jako(ci powiqzari
transportowych, ich rozbudowa i

optymalizacja' Przeciwdziatajqc narastajqcemu problemowi
,,zattoczenia,, miast polityka regionalna
uczestniczyi bqdzie w rozwijaniu system6wtransportu, wtym
integrowaniu ich z regionalnymi systemami
q i preferenciq dra transportu zbiorowego. Biorqc pod uwagq
strukturq
efektywnie potencjar obszaru funkcjonarnego Tr6jmiasta jednym
z
enia konkurencyjnoSci ojrodk6w wojew6dzkich bqdzie mialo wspieranie
poszczeg6lnych odrodk6w miejskich

[2a]

1'2 Tworzenie warunk6w dla rozprzestrzeniania proces6w rozwojowych
i zwigkszania ich absorpcji
na obszary poza odrodkami wojew6dzkimi. Dla zainicjowania rozprzestrzeniania
procesow rozwojowych
duze znaczenie mie6 bqdzie poprawa dostqpnodci transpoftowej
do odrodk6w wojew6dzkich, a tak2e
powiqzaf komunikacyjnych miqdzy gl6wnymi oSrodkami miejskimi
w regionach oraz miqdzy miastami i
obszaramiwiejskimi.

t.2.t.:

Zwiqksza

n

ie dostqpnosci kom u nikacyj nej wewnqtrz regionow.

Dla petniejszego wykorzystania potencjal6w obszar6w polozonych poza
miastami wojew6dzkimi
niezbqdne sq dzialania na rzecz poprawy jakodci potqczeri centr6w
z zapleczem region6w (zar6wno z
miastami subregionalnymi, jak iobszarami wiejskimi), poprzez
rozbudowq infrastrukiury, a tak2e przez
rozwijanie iintegrowanie system6w transportu publicznego Dziqki
takim dzialaniom wzrosnq mo2liwojci
codziennych dojazd6w do pracy z oddalonych czqdci suuiegionow (wahadlowa

mobilnoji przestrzenna)
oraz pojawiq siq nowe warunki dla lokalizowania inwestycji
w strefie oddzialywania du2ych miast.
Cel ll

w ramach kt6rego zdefiniowano dzialania:

'= lbid. str. 90
'o rbid. str. LoL
Siera kowice 28.02.201,6
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r:

ft1ilil'ffiH:T: f*iHJff'JiHJ l"""ffllj$i::
pomocy

transportu zbiorowego i odw16cenie trend6w
zbiorowego na rzecz indywidualnego, poprzez poprawq
fokalnych system6w transportu zbiorowego (kolejowego i drogowego
). przyczyni(siq to powinno do

pol

poprawy dostqpu do edukacji oraz zwiqkszania opfacalnoiii
podejmowani,
bregionalnych i regiona Inych przez m ieszkaric6w obsza r6w peryferyjnych.

su

pr.iy w

oSrodkach

2'5 - zwiqkszanie dostgpno6ci transportowej do oSrodk6w wojew6dzkich
na obszarach o najni2szej
dostqpnosci, najbardziej oddalonych od oirodk6w regionalnych, gdzie
polityka regionalna zmierza(
bqdzie z jednej strony do wspomagania rozwoju oirodk6w
subregionaln ych, a zdrugiej do zwiqkszania
dostqpnodci do regionalnych centr6w rozwoju, a tym ,.ryr
do zwiqkszenia

stopnia sp6jno6ci
terytorialnej kraju. Dzialania bedq obejmowai przede wszystkim
rozbudowq i modernizacjq
infrastruktury transportowej - drogowej i kolejowej oraz polepszanie jakosci
6rodkow przewozu

zbiorowego tak, aby skr6cii czas dostqpu przestrzennego

Odnoszqc siq do Polityki Transportowej pa6stwa na lata 2006-2025
["] wskazai mo2na na zgodnoSi
opracowania, z r62nymi poziomami spelnienia postulat6w, ze
wszystkimi szczeg6lowymi celami w nim
wymienianymi:
usuwania barier rozwojowych gospodarki;
gos

podarczego;

skutk6w (zabici, ranni) oraz - w rozumieniu spolecznym
u2ytkownik6w transportu i ochrony ladunk6w;

-

do poprawy bezpieczenstwa osobistego

1.8.1.3 Krajowa Strategia Rozwoju Transportu do 2O2O r.
w Krajowej Strategii Rozwoju Transportu do 2o2o r. (z perspektywq do zO:o r.)[16] jako
cel
strategiczny uznano koncepcjq ewolucji w kierunku sp6jnego
isprawnie funkcjonujqcego systemu

tra nsportowego, zintegrowanego z systemem eu ropejskim globa
i
Inym.

Misjq Strategii zdefiniowano, postulujqc stworzenie w polsce, zgodnie
z zasadq zr6wnowazonego
rozwoiu, optymalnych warunk6w dla przewozu os6b i rzeczy,
sprzyjajqcych podniesieniu konkurencyjnodci
gospodarczej kraju i poprawie jakoSci 2ycia obywateli.
Gl6wnym celem krajowej polityki transportowej jest

,r

l:1ll!:
>tratesl

t:tnsportowa Padstwa na lata 2005 -2ozs,Ministerstwo Infrastruktury,
warszawa,2005 str.
u Tran

do2O20 roku (z
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zwiqkszenie dostqpno5ci t-erytorialnej oraz poprawa
bezpieczefstwa uczestnik6w ruchu
sektora tra nsportowego. [,t]

i

...

efektywno6ci

Reaf izacja gl6wnego celu transpoftowego w perspektywie
do 2o2o r. i dalszej wiq2e siq z spelnieniem piqciu
cef6w szczeg6lowych wlaSciwych dla kazdej z galgzitr
ansportu:

Najwa2niejsze kierunki interwencji przewidziane w strategii
Rozwoju Transportu z zakresie organizacji

transportu publicznego to:

wiejskimi a o(rodkami miejskimi i wojew6dzkimi oraz poprawa
polqczeri lokalnych;
do obszar6w o specyficznych walorach i potencjalach rozwojowych
(turystyka, przemysl,
ku ltura, Srodowisko itp.);

infrastruktury wqzl6w przesiadkowych transportu kolowelo
i kolejowego w celu poprawy
mobilnoSci na poziomie lokalnym i regionalnym;
Krajowa Strategia Transportu realizuje zato2enia omawianej
wczesniej strategii Rozwoju Regionalnego w
zakresie wspierania rozwiqzaft integrujqcych przestrzed
iunkclonalnych obszar6w miejskich m.in. w
obszarze transpotlu zbiorowego (infrastruktury, taboru irozwiqzad
organizacyjnych). Integracja
wewnqtrznej przestrzeni obszaru metropolitarnego mo2e
nastqpii poprzez *piow.o."nie odpowiednich
regulacji prawnych iorganizacyjnych w zakresie integracji
dostarczania 162nych uslug publicznych. w
ramach omawianej Strategii kierunkami interwencji i podejmowanymi
dzialaniami bqdq:
tra ns po rtowych;

o
o
r

wdra2anie system6w intermodalnych (wqzty przesiadkowe,
systemy ,,parkuj ijedZ,,, itp.),
wsp6lnych rozklad6w jazdy,

jednolitych system6wtaryfowych,
wprowadzenia biretu waznego na wszystkie Srodki transponu
u wszystkich przewolnik6w w skali region6w i kraju (biletu
elektronicznego;;

system6w zarzqdzania ruchem, zapewniajqcych priorytet
w ruchu (rodkom transportu publicznego;

Priorytetem usprawnienia zarzqdzania transportem miejskim
bqdzie redukcja kongestii

obszarach metropolitarnych poprzez zwiekszenie

"

udzialu transportu publicznego

w

w

miastach

i

przewozach

rbid. str. 5
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pasa2erskich' wysilki w tym zakresie bqdq w szczeg6lnoSci
koncentrowai siq na oddzialywaniu na popyt na
uslugi transportu zbiorowego w ramach nastqpuiqcych kierunk6w

interwencji:

informacyjnym;
mozliwo6ci poruszania siq;

strategia Rozwoju Transportu zakladajqc zr6wnowazony rozw6j
transportu odnosi sig takze do
dzialari zmierzajqcych do zminimalizowania skutk6w rozwoju
tego sektora na irodowisko, szczegolnie 2e w
wiqkszosci przyjqtych dokument6w europejskich transport
zal-iczany jest do galqzi gospodarki znaczqco
przyczyniajqcych siq do zanieczyszczenia powietrza (tlenki
azotu, tlenek wqgla, loine zwiqzt<i organiczne,

pyly

i

czqstki stafe), czY

tei do emisji gaz6w cieplarnianych.

system transportu oparty

o

zasadq

zr6wnowazonego rozwoju powinien utrzymywai harmoniq
ukladu komunikacyjnego z jego otoczeniem

przyrodniczym, kulturowym oraz spoleczno-gospoda rczym,
polegajqcq na korzystaniu z istniejqcych
zasob6w w spos6b umo2liwiajqcy ciqgloSi ich u2ytkowania
i zachowania dla przyszlych pokoleri.

w odniesieniu do wpisanego do Strategii celu szczeg6lowego, jakim jest ograniczanie
negatywnego
wptywu transportu na irodowisko, rozw6j transportu do2o2or. (z perspektywq
do 2o3o r.) oparty bqdzie
na wspieraniu rozwiqzad organizacji transportu najmniej zanieczyszczajqcych
srodowisko poprzez:
tra nsportu na Srodowisko,

m.tn.

o
o
o
o
o

wspieranie projekt6w z zakresu transportu przyjaznego Srodowisku,
promowanie ekologicznie czystych irodk6w transportu,
zasilanych alternatywnymi
irodlami energii, skutkuiqce m.in. redukciq emisji zanieczyszczeil,
zwiqkszanie udziatu transportu zbiorowego w przewozie
os6b,
zintegrowanie transportu w miastach (lqcznie z dojazdami podmiejskimi),
optymalizacjq i integracjq przewoz6w miejskich oraz regionalnych
systemow transpoftu

os6b

o
o

dostqpnodi informacji o podrozy,
zintegrowane taryfy,
zakresie ograniczania presji na (rodowisko.
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w strategii Rozwoju wojew6dztwa
roku jest region:

Pomorskiego wizjq regionu w docelowym roku planow ania 2o2o

terytorialne dra wzmocnienia i r6wnowa2enia proces6w rozwojowych;
spolecznemu i intelektualnemu, racjonalnemu zarzqdzaniu zasobami
irodowiska, gospodarczemu
wykorzystaniu potencjatu morza oraz inteligentnym sieciom infrastrukturalnym
i powszechnemu
stosowaniu technologii ekoefektywnych.
Jednym z narzqdzi realizacji Strategii Rozwoju wojew6dztwa pomorskie
go 2o2o jest Regionalny
Program operacyjny wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2ot4-2020 (Rpo
wp). Tematyczny zakres oraz
logika interwencji RPo wP sq zdeterminowane zapisami szeiciu Regionalnych programow
Strategicznych
(RPS), w tym w zakresie transportu (Mobilne pomorze).
Zgodnodi Planu Transportowego dla obszaru Gminy sierakowice
z celami programu strategicznego
Wojew6dztwa Pomorskiego wystqpuje w zakresie:
Celu strategicznego 3.

- Affakcyjna przestrzefi,

obejmujqcego:

zapewnienie elementarnych warunk6w dla stabilnego, dlugofalowego
i zrownowazonego
rozwoju; stworzenie podstaw dla wysokiej mobilnoici mieszkaric6w,
... w op-arciu o
efektywnie
funkcjonujqce (inteligentne) sieci i systemy infrastrukturalne
sprzyjajqce przesrrzennemu
r6wnowa2eniu proces6w rozwojowych poprzez:

Jako kluczowe dla procesu planowania wyr62ni( nale2y cele operacyjne
3.1 - sprawny system transportowy,
wyzwanie strategiczne 5 - Dostqpnodi transportowa, wyb6r strategiczny Transport zbiorowy; dostqpnodi
peryferyinych czq5ci regionu oraz kruczowych wqzr6w murtimodarnych.

W efekcie tego dzialania oczekiwany jest:

poprawie stanu infrastruktury

i taboru, skoordynowanej ofercie organizator6w, inteligentnym
systemom transportowym, systemom Park&Ride oraz powiqzaniom
z infrastrukturq rowerowq) i
silnq pozyciq konkurencyjnq wzglgdem indywidualnego transportu
samochodowego, zwfaszcza w
Obszarze Metropolitalnym Tr6jmiasta;
wiqzqca miasta powiatowe

S

ie ra

z

Tr6jmiastem;

kowice 28.02.20!6
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rozwiniqte powiqzania drogowe Tr6jmiasta z oirodkami
regionalnym isubregionalnymi potozonymi
najdalej od stolicy wojew6dztwa, a takze miqdzy miastami powiatowymi
a ojrodkami gminnymi;

wqzly multimodalne (np. porty morskie, lotniska, centra
logistyczne) dobrze powiqzane
infrastru ktu rq tra nsportowq regionu;

mniejsze negatywne oddzialywanie transportu na irodowisko

uzytkownik6w.

i

wyzszy poziom bezpiecze6stwa

Planowane obszary strategicznej interwen
priorytet6w Pl.1 - Rozw6j infrastruktury tr

zbiorowego i jego promocja, kt6re
wyzwania zwiqzane
miastach

i innymi

z

z

n

w ro

na

zalloczeniem dr6g, wysokq ceni
niedogodno5ciami injywidualnej mo

i:
osoby, kt6re nie mogE na co dziei korzystai z samochodu
(mlodzie2 szkolna, osoby starsze, osoby
niepelnosprawne, osoby niezamo2ne)' Rozwiniqty i
efektywny system publicznego transportu zbiorowego

oznacza:

transportu zbiorowego korejowego

z autobusowym, trorejbusowym

itramwajowym;

informacji pasa2erskiej itp.);

Jakoii uslug publicznego transportu zbiorowego
iest istotnym czynnikiem

przyczyniajqcym siq do
zwiqkszenia udzialu liczby pasa2er6w korzystajqcych
z transportu zbiorowego wzglqdem indywidualnego
b przyczynia siq to do wzrostu jego efektywnodci
rzez zmniejszenie natq2enia halasu ulicznego oraz
dua Inego. Dziala n ia pod noszqce ja kodi tra nsportu

zbiorowym.

Zaprogramowanym przedsiqwziqciom inwestycyjnym
towarzyszyi powinny dzialania poprawiajqce
efe ktyw no56 zarzqdzania tra ns po rtem z biorowym, p
rzejawiajqce s iq:

planowania rozwoju transportu, organizowania publicznego
transportu zbiorowego oraz
m;

mocjq transportu zbiorowego

Sierakowice 28,02.20L6
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Kolejne dziatania programu operacyjnego - !.2.2,Rozw6j
innowacyjnych system6w poprawiajqcych
konkurencyjno56 i bezpieczefistwo pubricznego transportu
zbiorowego dotyezq:
przystankach, peronach, stacjach, w
2zrach przesiadkowych, parkingach;

o
o
o
o
o
o

systemysygnalizacji akustycznel,
systemy sygnalizacji Swietlnej wzbudzanej przez autobusy,
trolejbusy, tramwaje

(sygna lizacja akomodacyjna),
systemy dystrybucji i identyfikacji bilet6w,

systemy nawigacji satelitarnej

dla

i

usprawnienia ruchu
podniesienia
bezpieczef stwa transportu publicznego,
systemy informacji dla pod162nych
elektroniczne tablice informacyjne, w tym
systemy on-line,

-

systemymonitorowania bezpiecze6stwa.

Dodatkowo wskazad mozna jeszcze na zbie2ne z celami ustanawianymi
niniejszym planem Transportowym
dzialania 1'2'3' Koordynacja publicznego transportu zbiorowego
w skali regionalnej, metropolitatnej i
miejskiej

o
o

integracja systemowa (taryfowo_biletowa);

koordynacja rozklad6w iazdy

organizato16w.
i dzialanie

linii

obslugiwanych przez poszczeg6lnych

1'2'4' Promocja transportu zbiorowego - kampanie informacyjne, promocyjne,
edukacyjne.

Przechodzqc w d6l na kolejne poziomy organizacji administracyjnej
kraju - powiaty, zwiEzki
i porozumienia gmin, odnotowania wymagajq : lokalna strategia
Rozwoju obszaru szwajcarii Kaszubskiej
- projekt realizowany w ramach schematu I Pilota2owego programu Leader + przez porozumienie
miqdzygminne - Lokalnq Grupq Dzialania stowarzyszenie Turystyczne
Kaszuby obejmujqce 9 gmin powiatu
Kartuskiego oraz Gdafskiego - chmielno, Przodkowo, priywidz,
sierakowice, iomonino, stqiycq,

sulqczyno, Kartuzy, i Zukowo. w zakresie zagadnieri dotyczqcych przedmiotowego planu,
projekt w5r6d
przewidywanych cel6w operacyjnych zakladat przer
siqwziicie: r62nicowanie dzialalnosci gospod arczej,

tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
- uslugi transportowe dla turyst6w, poprawa dostqpnosci
transportowej dla turyst6w [28]. Drugim z planowanych dzialari,
kt6re bylo uwzglgdnianie w strategii
Rozwoju Lokalnej Grupy Dziaiania izostalo silnie zaakcentowane
w programie aktualizacji dokumentu na
lata 2016-2022 [2e] lest rozw6j turystki rowerowej i budowy icie2ek rowerowych,
w tym budowa
Kaszu

bskiej Trasy Rowerowej.

"

Lokalna strategia Rozwoju obszaru szwajcarii Kaszubskiej
na lata 200g-2015, Lokalna Grupa Dziatania stowarzyszenie
Turystyczne Kaszubv 2009
2e

Projekt zaloiei Lokalnej strategii Rozwoju obszaru szwajcarii
Kaszubskiej na lata 2016-2022, Lokatna Grupa Dziatania
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby listopad 20L5
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w

Organizacja transportu i komunikacji publicz
ramach wsp6lpracy metropolitalnej Obszaru

kt6rego dziafa tak2e, jako obserwator, Gmina Si
Metropolitalnego Strategia Transportu i MobilnoSci

I

Diagnoza, Program, Model i Analizy - zawiera jednq
dotyczqcych orga n izacji transportu dra obsza ru obiqtego

n

iniejszym pranem.

Zdefiniowany w strategii rransportu i Mobilnoici obszaru
Metropolitalnego strategiczny program
wsp6lpracy nr 3 - Zr6wnowa2ony system Transportu Metropolitalnego
wyznacza do realizacji
cele:

3.1

podniesienie sprawno(ci podstawowej sieci drogowej
oM - m.in. w wyniku:
3'1'3 budowa obwodnic miast i miejscowoSci, w tym budowq
obwodnic: Kartuz (w ciqgu dr6g
DW 2tI, DW 224 i DW 229), oraz Sierakowic (w ciqgu drogi
DW 211);
3,2 rozwoj atrakcyjnego i ekologicznego transportu zbiorowego;

3'2'2' modernizacja linii kolejowych o znaczeniu metropolitalnym gospodarczym
turystycznym, linii: nr 229 na odcinkach Kartuzy - Sierakowice, pruszcz
Sierakowice

-

Lqbork;

Gdariski

-

i

Kartuzy

i

3.3 rozw6j sp6jnej siecitras rowerowych;

3'3'l wspieranie rozwoju lokalnych sieci d169 rowerowych, opracowanie
zasad
(standard6w) umo2liwiajqcych budowq sp6jnej ijednolitej
siecitras pieszych i rowerowycn
w gminach oM oraz wspieranie budowy ciq;6w pieszych
irowerowych trasy dojazdowych do
tra nsportowych wqzl6w integracyjnych;
3 3'2 rozbudowa metropolitalnej sieci tras rowerowych,
wyznaczenie i rozbudowa sieci
rowerowej slu2qcej realizacji przemieszczerl wykonywanych
rowerem w ladcuchu
wielomodalnym o charakterze metropolitalnym (w tym
trasy dojazdowe do transportowych
wqzl6w integracyj nych i wa2niejszych przystan k6w zintegrowa
nvch;
3.4 budowa transportowych wqzt6w integracyjnych,

3'4'1 rozbudowa, budowa lub modernizacja sieci wqzt6w integracyjnych
o znaczeniu
metropolitalnym i lokalnym wraz z infrastrukturE towarzyszqcq (parkingi p&R,
K&R,

B&R, poczekarnie pasa2erskie, systemy informacji, perony
autobusowe itp., wsr6d

kt6rych Sierakowice przewidziane zostaly do pelnienia roli
Lokalnego wqzla
Integracyjneeo (L 25),
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3'4'2 budowa siecitras dojazdowych i ciqg6w pieszych do
transportowych wqzl6w

ntegracyjnych;
stworzenie warunk6w do racjonarnego korzystania z samochodu
osobowego
i

'

3'5'2 ulatwianie korzystania

z

transportu zbiorowego (wykorzystanie

jako elementu taricucha podr62y

regon

oraz p

zmiani
ustawy

o

z samochodu tylko
systemy parking6w B&R, p&R, K&R).

il?:liii#il!1,?lTl;"il:;i,-il1?ffH::il1;

ransportu zbiorowego. Sytuacja powy2sza moze ulec
Metropolii Tr6jmiejskiej w zwiqzku z wynikajqcymi z
zwiqzkach metropolitalnych prerogatywach w zakresie
organizacji publicznego transportu

zbiorowego na obszarze zwiqzku (Art. 12. pkt.

w

-

j_

ust 3) [,r].

strategii Rozwoju spoleczno-Gospodarczego Powiatu Kartuskiego

zagadnienia publicznego

[33]
transpodu zbiorowego, choi odnotowywane, nie zostaly zaliczone
kluczowych problem6w i cel6w
strategicznych Powiatu' Ustalenie na wstQpnym etapie
ksztattowania zalo2e6 strategii korzystnej sytuacji
ww' obszarze: no poziom 2ycia mieszkahc6w powiotu pozytywnie
wplywa stosunkowo dobrze rozwiniqty
tronsport publiczny [30] spowodowalo relatywne obni2enie
rangi problemu postrzeganie zagadnieri

tra nsportu i ko m

c

un

ikacji gl6wn ie przez perspektywq infrastru ktu ry.

stan rozwoiu komunikacii donego obszaru stanowi obecnie
iedno
dete rm

in

ujqcych je go rozw6j.

z

podstowowych kryteri6w

c

stan infrastruktury transportowej jest jednym z nojwainiejszych
kryteri6w oceny poziomu rozwoju
spoteczno-gospodorczego donego regionu, jak r6wnie2
wainym stymulatorem wzrostu

c

brak sieci komunikacyinei o wlalciwym standordzie stanowi
w tei chwiti nojpowa2niejszq borierq
rozwoiowq danego obszoru, ogroniczaiqcq istniejqce mozliwoiii

ekonomicznego.

gospodorki.

*ykorryrtorio

szons rozwoju

w analizie swor poSwiqconej obszarowi problemowemu Gospodarka
i Infrastruktura uwzglqdnione zostalo
zagadnienie Transpott i Komunikacja, gdzie w czqSci
diagnozy omawiajqcej stan jok jest dzisiaj,odnotowany

zostai brak transpoftu kolejowego, brak obwodnic Kartuz,
Zukowa isierakowic, niedostateczny dostqp
komunikacyjny do Tr6jmiasta, are tez dostateczna sie6 porqczeri
autobusowych. w
obszarze
oczekiwa6, iak powinno byi, wymieniono o96lnodostqpne
i tanie powiqzania komunikacyjne do du2ych
oSrodk6w wzrostu, Tr6jmiasta i Slupska, oraz wewnqtrz powiatu,
realizowane liniami autobusowymi,
szynobusami i kolejq; transport bezpieczny i nieuciq2liwy
oraz dywersyfikacjq przewolnik6w, wyniki analizy
w przelo2eniu na cele dotyczq gl6wnie dzialari inwestycyjnych w
infrastrukturze irewitalizacji transportu
kolejowego a w odniesieniu do transportu zbiorowego (l-.3.5.)
poprawy dostqpnosci do jrodk6w

tra nsportu publicznego,

"

Ustawa o zwiqzkach metropolitalnych z dnia 9 paZdziernika
2015 r.
Spoteczno-Gospodarczego Powiatu Kartuskiego na lata
2006-20L5, Kartuzy 2006
,.
"- l'i:t"g't_l"zwoju
lbid. str. 14,23,35

Sierakowice 28.02.20L6
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Strategia Rozwoiu Gminv Sierakowice 214_2024

[3s].

jak mialo to miejsce w strategii Rozwoju spoleczno-Gospodarczego powiatu
Kartuskiego, dokument planistyczny Gminy Sierakowice
- Strategia Rozwoju Gminy Sierakowice 201,4-2024:,
tak2e odnotowuje
Analogicznie,

korzystny stan podsystemu komunikacyjnego Gminy,
wynikajqcy w szczegolnosci z jej
w stosunku do gl6wnych szlak6w komunikacyjnych, i totatizac;i
na skrzy2owaniu
regionalnych korytarzy transportowych wyznaczanych
drogami DW 211 i DW 2!4 oraz podobnq potrzebq
rea ktywacj i tra nsportu kolejowego.

dogodnego polo2enia

Gf6wne zagadnienia strategii dotyczqce komunikacji koncentrujq

siq wok6l inwestycji
infrastrukturalnych' strategia Rozwoju Gminy diagnozuje
niedob6r oraz niedostatecznE jakosci element6w
infrastruktury technicznej w tym np' sprawnego systemu
komunikacyjnego

zwiqzanego z rransportem
kolejowym [36]' Problemy komunikacyjne Gminy odnoszq
siq zar6wno do systemu komunikacji
wewnqtrznej w zakresie przemieszczania siq pomiqdzy poszczeg6lnymi
miejscowoSciami, w tym przede
wszystkim w zakresie pofqczeri na linii sierakowice (centrum
administracyjne i gospodarcze Gminy)
pozostale miejscowosci gminne, jak i zewnqtrznei,
dodatkowo potqgowane j przez zmniejszajqcq siq
mobilnoii mieszkaric6w w zwiqzku z brakiem bezposrednich polqczeri
z aglomeracjq Trojmiejskq
wynikajqcq z niewystarczajqcej liczby bezpodrednich polqczeri
komunikacjq publicznq z najbli2szymi
centrami gospodarczymi.
drogowo

-

W ramach ustalonych cel6w Gl6wnych w strategii Rozwoju
Gminy sierakowice uwzglqdniony
zostat cel lll - rozw6j infrastruktury wspierajqcej
rozw6j gospodarczy, kt6rego osiqgniqcie zaplanowano
poprzez realizacjq przedsiqwziq6 takich jak:

r
'
o
.

budowa d169 w granicach administracyjnych Gminy;
wsp6tdzialanie Gmin y sierakowice w celu przebudowy
d169 powiatowych oraz wojew6dzkich;
budowa dr6g transportu rornego oraz dr6g dojazdu
dziecido szk6r;
budowa ciqg6w pieszo _ rowerowvcn.

w aspekcie przeciwdziatania zmniejszajqcej siq mobilno5ci mieszkaric6w
w zwiqzku z mafq liczbq
bezposrednich polqczeri z aglomeracjq Tr6jmiejskE za pomoca
komunikacji publicznej i slabym rozwojem
kom u n i kacj i pu blicznej zalo2ono rea lizaciq nastq puiqcych
przedsiqwziqe:

.
o
.
o

budowa obwodnicy Sierakowrc;
rewitalizacja rinii korejowej Kartuzy sierakowice
- Lqborr<;
budowa wqzla integracyjnego Sierakowice (pKp, pKS,io*"ry;;
racionalizacja polqczerl komunikacii autobusowej i
ich przystosowanie do potrzeb mieszkaric6w.

opracowany

w

paldzierniku

2ot5 r. projekt studium

i Kierunk6w
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy sierakowice,
w swojej czqsci rekstowej A - Uwarunkowania
Zagospodarowania Przestrzennego iczq5ci B Kierunki
Zagospodarowania przestrzennego odwoluje siq
do zadari i cel6w wskazanych i przywotanych w omawianej
Strategii.
"

Uwarunkowafi

strategia Rozwoju Gminy Sierak owice 2014-2024,przyiqra
Uchwatq Rady Gminy sierakowice nr xt/742/!4

czerwca 2Ot4r.
rbid. str. 6g, 94

z

dnia 24

"

Sierakowice 28.02.201.6
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W odniesieniu do zagadnieft zwiqzanych

z

Strategia Rozwoju Gminy Sierakowice odnotowuj
powietrza na terenie Gminy. problem ten zna
opracowaniu jakim jest plan Gospodarki Niskoem

planowanych dziafari w Rozdziale 9.3: Dzialania
dla osiqgniqcia zalo2onych cel6w w Gminie sierakowice
wymienia ograniczenie emisji pochodzqcej z transpoftu
samochodowego, w tym planowanie systemu

transportu, wspieranie komunikacji publicznej
infrastru ktury drogowej.

i

rowerowej, podwy2szanie standardow technicznych

w zakresie oddzialywania halasu na zdrowie i warunki bytowe rokalnej spolecznosci
na terenie
Gminy sierakowice widoczne jest przede wszystkim oddzialywanie
hatasu komunikacyjnego kt6rego
znaczenie systematycznie roinie w ostatnich latach
wraz. ror*oj"r transportu samochodowego
[.r],
Zagadnienie uciqzliwogci halasu iprzewidzianych
do realizacji cel6w sluzqcych jego ograniczaniu ujqte
zostalo w Programie ochrony Srodowiska w ramach priorytetu
s'.2..e fri , cel ekologiczny:
lk najlepszej jako5ci stanu akustycznego drodowiska.
dernizacji i budowy d169 w zakresie optymalizacji
plynno5ci ruchu, w zakresie realizacji kt6rych

1'8:3 Plany zrriwnowaiortego rozwoju

w

idei opracowywania

zstqpujqcq kolejnof

i

i

tr-ansportu publicznego wyiszego

uzgadniania Planu Transportowego przewiduje

szczebla

siq

.

hierarchicznq,

powstawania kolejnych dokument6w uchwalanych przez
kolejne szczeble
samorzqd6w w systemie organizacji pafstwa. Dodatkowo,
plany transportowe, kt6re wykraczajq poza
obszar wtaSciwoici organizatora, uzgadniane sq tez
w z sqsiadujqcym jednostkami samorzqdu
terytorialnego' Art' L1' L' Ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym: w projekcie planu transportowego
opracowanym przez: "' w6ita, burmistrza, prezydenta
miasta, zarzqd zwiqzku migdzygminnego
uwzglqdnia siq ogloszony plan transportowy opracowany przez
starost q, zarzEdzwiqzku powiat6w, o ile jest
utworzony, lub marszalka wojew6dztwa - w zakresie linii
komunikacy1nych, na kt6ryctr jest planowane
wykonywanie przewoz6w o charakterze u2yteczno:ici publicznej.
w przypadku opracowywania niniejszego
planu' powstaiy ju2 wszystkie poprzedzajqce go plany
wy2szego szczebla, z kt6rych ostatni powiatu
Kartuskiego uchwalony zostal w dniu 22 grudnia 2015.
m iqd zyn a rod

owe przewozy pasa2e

pomorskiego

-'

rs

kie w tra

ns

porcie

ko

rejowv,n-t..t

[41]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy sierakowice,
zatqcznik do uchwaiy

z dnia 9 grudnia 2015

tt

nrxlv/1illt'Rady

r.

rbid str. L9
Program ochronySrodowiska dla Gminysierakowice
nalata2or4-2ot7z perspektywq na lata
Sierakowice, grudzien 20L4 r.
-" Plan
zr6wnowa2onego rozwoju publicznego transportu

"

fJ:i:"jl^::::1::l:"
Plan zr6wnowa2

Gminy sierakowice

2oj-g-2oz!,

zbiorowego - miqdzywojew6dzkie i miqdzynarodowe
korejowym, Rozporzqdzenie MTBiGM i a^,. g..io.zoi)
r, o,,.ir. r'rbii ,." 0",.
Yl:11seqrcie
rozwoju publicznego transportu zbi
dla woiew6dztwa

Sierakowice 29,02.2OL6

,r1
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okre5|anyte2jakokrajowyp|antransportoWy,
formuluje podstawowe zasady funkcjonowania miqdzywojew6dzkich i
migdzynarodowych przewoz6w
pasa2erskich w transporcie kolejowym, wykonywanych jako przewozy
o charakterze uzytecznosci publicznej
publicznego transportu zbiorowego, jak r6wniez ich
finansowanie ze jrodk6w publicznych,

w ramach

spos6b Swiadczenia, prognozowanie zapotrzebowania oraz potencjalne
kierunki rozwoju. Dokument
prezentuje gl6wne przeslanki i uwarunkowania jego powstania,
krajowe oraz wynika jqce z przynaleznojci
Polski do Unii Europejskiej. w nastqpnej kolejnoSci w dokumencie
opisane zostaly gl6wne cechy sieci
kolejowej w Polsce, rozklad linii kolejowych, ich parametry techniczne,
interakcje z systemem pofqczeri
migdzynarodowych, dostqpnosi dworc6w kolejowych by ostatecznie
dokonad oceny i prognozy potrzeb

przewozowych' Dalsza czq56 planu przedstawia zasady finansowania
uslug przewozowych, organizacji rynku
i potencjalne kierunki rozwoju oraz standardy i wymagania Swiadczonych
uslug kolejowych. Ze wzglqdu na

brak aktywnych linii kolejowych, zakres

planu

oddzialywania
dla analizowanego obszaru Gminy
Sierakowice, nie jest znaczqcY, sprowadza siq do analizy interakcji
organizowanych przewoz6w u2ytecznosci

publicznej gminnych, powiatowych i wojew6dzkich w obszarze
intermodalnych wqzt6w integracyjnych,
uznanych za,,punkty handlowe, kt6re mogq pelnii funkcjq zintegrowanych
wqzt6w przesiadkowych,, i
obejmujq najbli2szy drogowo Lqbork, odlegly o 26 km, wejherowo (49
km), Gdyniq, sopot i Gdarisk
polo2one w zbli2onej odleglodci ok.50 km. Lezqca w
zasiqgu 3i. km Kodcierzyna uznana zostara w
dokumencie jako,,inna istotna stacja i posterunek ruchu" i potqczona
z og6lnokrajowa sieciq transportu
kolejowego ,,uzupetniajqcq liniq kolejowq tworzqcq siei skomunikowa6".
zalqczona grafika dla Metropolii

Gdaisk, Gdynia, sopot przedstawia

dodatkowo lokalizacjq pozostaty wgzl6w integracyjnych
wojew6dzkich i metropolitalnych, wir6d kt6rych odnotowad nale2y
Krajowy wqzel - Miqdzynarodowy port
Lotniczy im' Lecha walqsy w Gdarisku, najbli2sze wqzly metropolitalne
Kartuzy (M-9) i Luzino (M-1) oraz
samq miejscowoS6 sierakowice zakwalifikowanq
Lokalny
wqzel Integracyjny (L_19).
iako

r
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Obszar M€Vopolitalny.
Gdaisk-Gdynia-Sopot

Lokaliacja transportowych
w9zl6w integracyjnych

Legenda:
Wezly integracyjne

El
O
I
O
.

Krelowe
Regionatne
Meiropolitialne

Lokalre
Pzystanki integrcwane

Linie kolejowe
Istniejqe

- -

Rewitaliawane

Rys' 2 Mapa transportowych wqzt6w integracyjnych w obszarze
Metroporitarnym

Er6dlo: Strategio Tronsportu i Mobilnolci Obszaru Metropotitqlnego do

2030 r.

Gdaisk, 20L5

zostal uchwalony przez Sejmik Wojew6dztwa Pomorskiego w dniu
24 lutego 2OI4 roku. plan okrejla
gl6wne cele ikierunki rozwoju publicznego transportu
zbiorowego wojew6dztwa do zo25 r. Na etapie
oceny funkcjonujqcego systemu transportu zbiorowego i analizy
uwarunkowari przysztych kierunk6w jego
rozwoju, odniesiono siq do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wojew6dztwa pomorskiego [;31
zgodnie z zapisami kt6rego, rozw6i podstawowej infrastruktury
transportowej wojew6dztwa powinien
koncentrowai siq w europejskich i regionalnych korytarzach transportowych,
wdr6d kt6rych, poludnikowo
przez Gminq sierakowice przebiega korytarz Kaszubski (chojnice

w

at

-

Ko6cierzyna

- Lqbork-teba).

ramach Planu Transportowego wojew6dztwa, wykorzystujqc zbudowany
model symulacyjny

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

wojew6dztwa Pomorskiego, Uchwata nr 1004XXX|XFg sejmiku
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transportowY
uzyteczno
wojew6dzkich przewo
kolejowych nie ma lub
potrzeb

wana zostafa, w trzech wariantach, koncepcja polqcze6
w
na szkielecie polqczeri kolejowych jako podstawowego jrodka
spomaganego komunikacjq autobusowq, tam gdzie polqczeri
otliwoid kursowania. wyznaczono r6wnie2 wqzly integracyjne i
przystanki zintegrowane istotne dla polqczenia
transportu regionalnego z innymi (wyzszymi ini2szymi)
poziomami transportu publicznego. w Planie zastosowano
kategoryzacjq kolejowych wqzf6w
integracyjnych na: krajowe, regionalne, lokalne iprzystanki
zintegrowane, kt6rych lokalizacje przedstawiala
zaprezentowana uprzednio grafika. W planie wojew
zalecane
przewozach

za

rzqdc6w infrastru ktu ry,

sta nda

dla

rdy wyposazenia techni

przvstankowej oraz standardy usrug
sparametryzowano wedtug kryteri6w:

uzytecznodc

fiillt'i,tJ3

bezpodredniodci

taboru, systemu pobierania oplat oraz emisji zanieczyszczeh przez
pojazdy.

technicznych

w

planie okrejlono zasady
integracji przewoz6w pasazerskich realizowanych poprzez
162nych organizator6w, wyposa2enie dworc6w i
pu nkt6w przesiad kowych oraz orga n izaciq
systemu informacj i pasa2erskiej.

uwzglqdnione zostaly zalo2enia wynikajqce z wczesniej przywolanych
dokument6w krajowych i
wojew6dzkich' Do kompetencji starosty Kartuskiego nateiy
organizacja przewoz6w powiatowych o

charakterze u2ytecznodci publicznej, czyli takich, kt6rych caly przebieg
zamyka siq w granicach powiatu,
lqczy obszary co najmniej dw6ch gmin.

i

Na etapie projektowania Planu przyjqto podstawowe zalo2enie, ie glownym

zadaniem
przewidywanej do uruchomienia powiatowej sieci
komunikacyjnej bqdzie zapewnienie skomunikowania
wszystkich siedzib gmin w obszarze powiatu kartuskiego

z siedzibq powiatu miastem Kartuzy oraz
tej okazji, zapewnienie komunikacji dla miejscowoSci- rozlokowanych
wzdlu2
tras' Uwzglqdniajqc zapisy wojew6dzkiego planu Transportowego , ze w ramach

dodatkowo, przY
projektowanych

publicznego transportu zbiorowego wojew6dztwa pomorskiego
w pierwszej kolejnoSci zostanq utrzymane

i
dalej rozwijane przewozy kolejowe, dla utworzenia brakujqcych potqczeri
warunkujqcych swobodny
przeptyw ludnoici wewnqtrz powiatu kartuskiego
or., ni- jego zewn Elrz, za niezbqdne uznano,

uruchomienie linii dojazdowych, gl6wnie autobusowych, do
wqzl6w intermodalnych, integrujqcych r62ne
formy transportu z kolejq w Kartuzach, Zukowie i dla p6inocno-wschodniej
czqSci regionu - w Rqbiechowie.
Uchwalony przez Radq Powiatu Kartuskiego dokument w rozdziale
5.2.1, e: Zasady ptanowania sieci
autobusowej [oa] stanowi, 2e ani wojew6dzki ani te2 powiatowy
plan transporlowy nie majq na celu
zapewnienia komunikacjidla catej sieci osadniczej poszczeg6lnych
gmin, z czym muszE poradziisobie
samodzielnie zainteresowani w6jtowie i Burmistrzowie.
[str 12g i ]_3ol .
odrqbnym, zasygnalizowanym i nie rozwiqzanym w Planie
Transportowym zagadnieniem prawnym
iorganizacyjnym, sq przypadki linii, w kt6rych dotychczas uksztaftowane
polqczenia komunikacyjne

wynikajqce z lokalnych uwarunkowari i potrzeb mieszkadc6w,
dotyczq dojazd6w do miejscowosci na terenie
powiat6w sqsiadujqcych, np. Lqborka dla mieszkafc6w
Sierakowic, oraz miast na prawach powiat6w,

a

Planzrownowazonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego w powiecie Kartuskim, zatqcznik do uchwaty nr

str. 39
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kt6rymi sq gf6wne oirodki Metropolii rr6jmiejskiej - Gdarisk
i Gdynia, Je2eli nie zostane one zrealizowane
w dostatecznym stopniu przezurzqd Marszalkowski wojew6dztwa pomorskiego,

to mogq byi realizowane i
finansowane przez wladze sqsiadujqcych powiat6w, kt6re w
takiej sytuacji powinny zawierai odpowiednie
porozumienia lub utworzyi zwiqzek powiatowo-gminny
w przypadku miast (gmin) na prawach powiatu.
szczeg6iowe informacje o uwarunkowaniach wynikajqcych z powy2szych
plan6w dla organizacji
publicznego transportu zbiorowego w Gminie sierakowice
przedstawione zostanq w dalszej czq6ci
opracowania - rozdziale - 3'2'2 Publiczny transport zbiorowy
- oddziatywania planu planu powiatu
Kartuskiego.

Ustawa z dnia 3 paldziernika 2008 roku o udostqpnianiu informacji
o drodowisku ijego ochronie,
udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na drodowisko [o5] okre6lila
dokumenty wymagajqce przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na Srodowisko. Zgodnie z Art.

45. takiej oceny wymagajq:

zagospodarowania przestrzennego gminy, plan6w zagospodarowania
przestrzennego oraz strategii
rozwoju regionalnego;

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami,
lesnictwa, rolnictwa, rybol6wstwa,

turystyki

i

wykorzystywania terenu, opracowywanych

lub

przyjmowanych przez organy

administracji, wyznaczaiqcych ramy dla p6lniejszej realizacji przedsiqwziq6
mogqcych znaczqco
oddzialywai na jrodowisko

Nie ulega wqtpliwosci, 2e funkcjonowanie transportu zbiorowego
wywoluje negatywny wplyw na
Srodowisko' Ruch pojazd6w transportu zbiorowego (szczeg6lnie
w komunikacji szynowej) powoduje
zjawisko hafasu i wibracji, dodatkowo emitowane przez pojazdy
samochodowe spaliny zanieczyszczajq
powietrze' Dzialania bqdqce wynikiem realizacji Planu
Transpoftowego ukierunkowane sq na ograniczenie
negatywnej presji wywieranej przez transport na Srodowisko
naturalne poprzez zmniejszenie udzialu
komunikacji indywidualnei na rzecz zbiorowej oraz promowanie proekologicznych
rozwiqzanw transporcie
zbiorowym' Realizacja powyzszych postulat6w powinna spowodowai poprawq
obecnego stanu i nie

stanowi czynn ika dodatkowo obciq2ajqcego.

Jednoczeinie Plan Transportowy nie przewiduje realizacji
nowych element6w systemu
podlegatyby koniecznoici przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzialywania na
realizacji Planu nie pojawiq siq nowe erementy systemu
transportowego jak np.
amwajowa lub droga, kt6re sq zariczane do przedsiqwziqi
mogqcych znaczqco

ot

ustawa z dnia 3 paldziernika 2008 roku o udostqpnianiu informacji
o srodowisku ijego ochronie, udziale
WISKO

str. 40

Id: 08E4E059-721E4152-A0AB-A39D6}40C480. podpisanv
Strona 40

Plan Zr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego dla Gminy sierakowice ,..

W iwietle powyzszych ustalefi, zasadnym j
opracowujqcy projekty dokument6w, mo2e (po

organ sporzqdzajqcy projekt planu transpoftowego powinien
zapewnii

mo2liwo56 udzialu
spoleczefistwa w strategicznej ocenie orldziafywania
iego plan-u na (rodowisko- Dla planu Transportowego,
bezposrednio obowiqzek ten wynika z Art. L0. ust. 1
Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym:
prasie' w Biuletynie lnformacji Publicznej
oraz w spos6b .*y..rlo*o przyjqty, okreSlajqc
miejsce wylozenia projektu planu transportowego
oraz formg, miejsce'i termin skladania
opiniidotyczqcych tego projektu, nie kr6tszy jeanit
niz 2L

dniod dnia ogloszenia.

Konsuftacje spoleczne perniq szereg wa2nych funkcji
sporecznych , a zwlaszczafunkciq:

informacje o ocenie tych zamiar6w przez mieszkaric6w;
u

powszech

n ia n

ie mechan izm6w oddziarywa n ia na decyzje wtadz
samorzqdowych;

rozwiqzaniami; mieszkaricy uto2samiajq

siq

z

nimi; identyfikacja pozwala na

komunikacji wok6l okre(lonych rozwiqzai i podnosi skutecznoji
konsultacji;

prowadzenie

alternatywnych rozwiqzal; mo2na wiqc powiedzied,
ie konsultacje wywotujq rozwiqzania
innowacyjne, wskazujqce na inne ujqcie problemu,
dla kt6rego rozwiqzania planuje
siq okreglone

dziala nia;

realizacji polityki samorzqdu w zakresie rozwiqzywanvch
spraw; korekta polityki umozliwia
sprawniejszq realizacjq projekt6w dziqki uzyskaniu
spolecznej akceptacji dla tego rozw iqzania;
pozarzqdowych, grup nieformalnych
kwestii spolecznej;

w

zwiqzku z dyskusjq

i

podejmowaniem decyzji

w waznej

upowszechniajq zasady demokracji; zasady te mogq przechodzii
na inne sfery zycia publicznego;

blqdu przy podejmowaniu wa2nej z punktu widzenia
2ycia spofecznoici lokalnej decyzji; mogq te2

Sierakowice 28.O2.201,6
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zapobiegai konfliktom, kt6re wybuchlyby tak czy inaczej, gdyby nie podjqto
wczegniej spolecznego
dialogu [46].

wobec braku ustawy bezpo5rednio regulujqcej zasady prowadzenia konsultacji
spolecznych (luka
powstala po uchyleniu w 1995 r, Ustawy o konsultacjach spolecznych
i referendum z dnia 6 maja 1-9g7 r.)

su bsydiarn

ie posilkowad mo2na siq posta nowieniam i wyn ikaiqcym

i

z ustaw:

samorzqdu gminnego z mieszkadcamigminy studium uwarunkowari i
kierunk6w zagospodarowania
przestrzenneSooraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(art. 1,tiL7);

obowiqzku organ6w administracji publicznej konsultowania z organizacjami pozytku publicznego

projekt6w akt6w normatywnych dotyczqcych cel6w statutowych tych
organizacji oraz
konsultowania z radami po2ytku publicznego (utworzonym i przez jednostki
samorzqdu

terytorialnego) projekt6w akt6w normatywnych dotyczqcych realizacji zaAi6 publicznych
(art.

ust.2pkt,3i4);

5

realizacji powiatowych

i wojew6dzkich strategii rozwiqzywania problem6w spotecznych
w oparciu o
wyniki konsultacjach przeprowadzonych odpowiednio z gminami z obszaru danego powiatu
oraz
powiatamiz obszaru danego wojew6dztwa (art. 19 pkt 1 i art. 21 pkt
1);

obowiqzku prowadzenia przez wladze publiczne polityki rynku pracy we wsp6lpracy
i na podstawie
dialogu z partnerami spolecznymi (art. 21);

konsultowania przez organy administracji rzqdowej

z jednostkami samorzqdu

partnerami spolecznymi i gospodarczymi projekty program6w rozwoju (art.
19a);

terytorialnego,

Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na Srodowisko z dnia 3 paldziernika
200g r. w zakresie

obowiqzku organ6w administracji publicznej konsultowania ze spofecze6stwem
dokument6w
planistycznych (np. studium uwarunkowari ikierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy)
oraz decyzji o uwarunkowaniach irodowiskowych zgody na realizacjq przedsiqwziqcia
[at].

obok podstawowego celu jakim
dzialaniach przewidzianych do realizacji

jest poinformowanie

spolecznodci lokalnej o planowanych
ramach Planu Transportowego, prezentacja okre5lonych
rozwiqzah inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie rozwoju publicznego
transportu zbiorowego oraz

w

stworzenie mieszka6com mo2liwodci zgloszenia ewentualnych uwag i wskazania
rozwiqzafi preferowanych,
dzialania konsultacyjne majq r6wniez umo2liwii projektantom, inwestorom
oraz organom wydajqcym

decyzje administracyjne wyb6r optymalnego wariantu rozwiqzania projektowego,
uwzglqdniajqcego
mo2liwie najwiqcej postulat6w zainteresowanvcn stron.

'o

ot

Przeprowadzaniekonsultacji spolecznychwsamorzqdzie, lnstytutRozwojuRegionalnego,szczecin
201-1-Str.!2

rbid. str. L5
Siera kowice 28.O2.2016
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Zgodnie ze standardami Komisji Europejskiej,
konsultacje powinny charakteryzowa6 siq:

konsultacji i oczekiwari ich uczestnik6w;
przygotowania wersji planu do uchwalenia;
Cztery atrybuty prowadzenia konsultacji spotecznych
obejmuiq zasadv:

Niniejszy projekt planu transportowego zostanie
ogloszony w: Biuletynie Informacji publicznej, na
stronie internetowej Urzqdu Gminy sierakowice,
na tablicaih ogtoszeniowych zlokalizowanych na
terenie i
w obrqbie Urzqdu Gminy sierakowice, lokalnej prasie oraz i
spos6b zwyczajowo przyjqty, okreilajqc
miejsce fizycznego wyiozenia projektu Planu Zr6wnowa2onego
Rozwoju publicznego Transportu
Zbiorowego dla Gminy sierakowice na lata 2ot6-2026
oraz formq, spos6b i termin skladania opinii
dotyczqcych tego2 projektu.

Zebrane w czasie trwania konsultacji spofecznych
opinie zostanq niezwtocznie rozpatrzone, a w przypadku
uznania ich za zasadne - dokona sig stosownych
zmian w projekcie planu Transportowego,
sprawozdanie z konsultacji spolecznych, opiniowania
oraz uzgodnieri planu Zr6wnowazonego Rozwoju
Publicznego Transpottu Zbiorowego dla Gminy
Sierakowice na

lata zot6 -2026.

l. Konsultacje spoleczne
Dzialajqc na podstawie art' L0 ust, l ustawy
z dnia LG grudnia 2oror, o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz' U' z201L r. Nr 5, poz. 13), w6jt
Gminy Sierakowice w dniu 6 maja 20LG roku ogtosil
rozpoczqcie procedury konsultacji spolecznych
Planu Zr6wnowa2onego Rozwoju publicznego Transportu
Zbiorowego dla Gminy sierakowice na lata 2016 -2026
poprzez umieszczenie informacji o ich przebiegu,
projektu Planu oraz formularza zgfaszania uwag
na stronie internetowej www.sierakowice.pl oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sierakowice.pl, ponadto
ogtoszenie o rozpoczQciu konsultacji
Planu Transportowego zostalo opublikowane
w lokalnej prasie na lamach Tygodnika Kartuzy, dodatku
Dziennika Battyckiego z dnia 5 maja 20L6r.
oraz wywieszone na tablicy ogloszen Urzqdu Gminy
sierakowice' Plan zostat r6wnie2 wyto2ony do publicznego
wglqdu w siedzibie Urzqdu Gminy sierakowice,
przy ul' Lqborskiej 30, 83-340 sierakowice,
wpokoju nr g0iw godzinach pracy urzgdu: w poniedzialek,
5rodq iczwartek od godz.7.30 do god2.15.30,
we wtorek od goJz. 7.30 do godz. 1G.00 oraz w piqtek
od
godz.
7.30.do godz, 15.00.

gionie, Zeszyty Naukowe Wydzialowe Uniwersytetu
Plan Zr6wnowa2onego Rozwoju Transportu publicznego

K.
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Mieszkaricy izainteresowane strony mogly skladai uwagi ipropozycje zmian
na specjalnie przygotowanym
formularzu do dnia 27 maja 20L6 r.:

'
.

bezposrednio w Urzqdzie Gminy w Sierakowice, ul. Lqborska 30, pok. nr
305, w godzinach pracy
Urzqdu;
przesyiajqc wypefniony formularz konsultacyjny:

'
"
'

drogq elektronicznq na adres e-mailowy: sierakowice@sierakowice.pl wpisujqc
w tytule
wiadomodci,, Konsu ltacje spoleczne pT,,;
faksem na nr 58 681 95 TZlub 5g 691 95 54;

drogq korespondencyjnq na adres: Urzqd Gminy ul. Lqborska 30,83-340Sierakowice
(liczyla
data wplywu).

siQ

w

okresie trwania konsultacji, do Urzqdu Gminy w sierakowicach wptynql jeden
wniosek, dotyczqcy
przebiegu linii uZytecznoSci publicznej nr U22o5o4/L3 prezentowanej
w tabeli Tab. 7 w rozdziale 3.2.4
postulujqcy wydtu2enie linii do miejscowo5ci Bukowina. wniosek
zostal w projekcie uwzglqdniony, jednak2e
jego realizacja uwarunkowana bqdzie uzgodnieniem stosownego
porozumienia z Gminq cewice, na
terytoriurn kt6rej znajduje siq ww. miejscowo(i.

ll. Uzgodnienia
Zgodnie z art' l-3 ust' 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, projekt planu
Transportowego
powinien zostad uzgodniony z samorzqdami gmin sqsiadujqcych
w zakresie linii komunikacyjnych
przebiegajqcych na obszarach ich wlaiciwo(ci. wskazane w
tre(ci dokumentu sqsiadujqce z Gmina
sie ra kowice jed nostki sa morzqdu terytoria Inego u zgod n ily projekt pla
n u.

2 Determinanty rozwoju sieci publicznego
transportu zbiorowego
Poni2szy rozdzial, otwierajqcy czq6t diagnostycznE opracowania,
ustala listq czynnik6w majqcych
potencjalnie wptyw na zakres ifinalny ksztaft Planu Zr6wnowa2onego
Rozwoju publicznego Transportu

Zbiorowego dla Gminy sierakowice, zawiera analizq zidentyfikowanych
faktor6w, kierunkow iistotnojci ich
oddziatywania.

Podejmowane problemy wybrane zostaly w oparciu o wytyczne wynikajqce
z arr. L2. ust. 1, Ustawy
z Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6iowego zakresu planu zr6wnowa2onego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego.

o

S

publicznym transporcie zbiorowym oraz

ie ra

kowice 28.02.2OL6
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w skali globalnej obserwowany jest renesans transportu publicznego
pubricznego bqdqcy
bqdqr w czqsci odpowiedziq
na wyzwania zwiqzane z dominacjq motoryzacji indywidualnej,
wiqzqcq siq z zatloczeniem,
niem,
sr I r, wysokE
wvsoka
Yv yJvNq
cena
cenE
LEt
tq
miejsc. parkingowych w mieicie. wvnika on te2 z rosnqcej jwiadomo5ci
probtemu
::jlY ]-l::i:::1k,:T
wykluczenia
transportowego itroski o osoby, kt6re nie moge na co dzieri korzysta6
z samochodu - mlodziei

szkolna, osoby starsze, osoby niepelnosprawne, osoby niezamozne,
osoby pozbawione prawa jazdy.
Transport publiczny jest elementem polityki zr6wnowaZonego
rozwoj u oraz podnoszenia poziomu

2ycia i walki z wykluczeniem spotecznym. Niestety, w warunkach
wolnego rynku transport funkcjonuje
dobrze tylko tam gdzie jest odpowiedni popyt na uslugi
transportowe. Dzieje siq tak w obszarach dobrze
rozwinigtych igqsto zaludnionych, co sprawia, ze transport publiczny
funkcjonuje tam dobrze izapewnia
odpowiedniq dostqpnoSi. Przeklada siq to wt6rnie na podtrzymywanie
modelu rozwoju i dalszy popyt
na uslugi' odwrotny mechanizm zachodzi w obszarach stabych, tego
peryferyjnych, o niskim poziomie
zaludnienia' Brak popytu podcina racjq ekonomicznq funkcjonowania
polqcze6, a ich brak nie pomaga w
przezwyciq2eniu slabego potencjaiu gospodarczego.
Antidotum, przeciwdzialajqcym tym negatywnym
procesom moze stai siq wta(nie wsparcie rozwoju
transportu publicznego inicjowane i realizowane przez
jednostki samorzqdu terytorialnego.

lstnieje oczywisty zwiqzek miqdzy liczbq ludnoSci a liczbq generowanych
podr6zy. Korelacja
jest poprzez wskalnik m bilnosci, czyri riczbq podr6zy
mieszkaric6w
danego
-

::::itY.,il|.luj:::I,.

;il;

**#;;;"r;
w zale2noSci od rejonu, w jakim mieszkajq, miejscowo6ci, statusu
''' spolecznego,";;
wieku i wielu innych
czynnik6w' wzrost gospodarczy niemal automatycznie generuje wiqkszq
siq

r,*.'. t o il

;

sklonnosc

do

mobilnojci,

mieszkafic6w (w krajach UE ruchliwoii ta w latach 1970-1990
wzrastala irednio o 3,3%orocznie, co oznacza
podwojenie w tym czasie pracy przewozowej wszystkich galqzi
transportu). Mobilno(i oceniana jest jako
osiqgniqcie cywilizacyjne wsp6lczesnych spoleczedstw, jej
ochrona iposzerzanie
jeden

stanowiE
z
gl6wnych priorytet6w prowadzonej polityki transportowej
Unii Europejskiej 1*11;01.-aiata Ksiqga - plan
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu
- dqzenie do osiqgniqcia konkurencyjnego i

zasobooszczqdnego systemu transportu, Zielona ksiqga w kierunku nowej kultury mobilnosci w miejcie.

Mobilnoii uznaje siq za wazny czynnik sprzyjajqcy wzrostowi gospodarczemu
i
bezrobocia' w wyniku zachodzqcych zmian w statusie ekonomicznym
spoleczeristwa
obserwowany jest wzrost mobilnoici, realizowany gl6wnre poprzezwzrost

obni2aniu
polskiego

motoryzacji indywidualnej.
owaniach komunikacyjnych mieszkaric6w w calej Unii
lsce wynika z dominowania wyboru jako pierwszego

ie zjawiska wystqpilo w wyniku uksztattowania siq
wnie malejqcych koszt6w posiadania i u2ytkowania
qi, rosn4cych oczekiwa6 w zakresie komfortu
wacja m i promujqcymi transport zbiorowy.

ot

Biata Ksiqga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego
obszaru transportu - dq2enie do osiqgniqcia
konkurencyjnego izasobooszczeonego svstemu tranqnnrrrr,, v.lt\Ar)rrj4\ 1AA 1A4
I
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Zniany wyboru Srodk6w komunikacji w preferencjach
transportowych pasa2er6w w UE w latach 1990_2Ol 2

zlniany wyboru Srodk6w komunikacji w preferencjach
transportowych pasa2er6w w polsce w tatach tggO_ZOtZ
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Rys' 3 Zmiany preferencji wyboru Srodka transportu w uE i polsce
na przestrzeni lat 1990 - 20!2
/2r6dto : opracowanie wlasne na podstawie Eu Transport in Figures statisticql pocketbook
2074
WSr6d

czynnik6w

proces szybkiego wzrostu
okreilanq przez posiadani
prawie siq podwoila' Na k

na etapie transfor
wych wymienii na

-+

aczqcych

potecznq
w polsce

qtku XXI w. liczba
mln, na koniec 2oL3 r. znaczqco przekroczyla 19 mln.
w tym samym czasie liczba u2ytkownik6w transportu zbiorowego zmniejszyta
siq o prawie 40 procent
pomimo, ze w dalszym ciqgu nale2y oczekiwai dalszego
wzrostu wskalnika mobilnosci, kt6ry w nowych
pafistwachUniiEuropejskiejmo2ewzrosnq6wperspektywie

2030rokua2 otlo%ls2l.
Powy2szy proces skutkuje szeregiem negatywnych zjawisk,
zwiqzanych przede wszystkim z
niedostatecznE przepustowodciq infrastruktury transportowej,
kongestiq i zanieczyszczeniem jrodowiska.
Jego powstzymywanie jest jednq z wazniejszych przeslanek
do podejmowania dziala(.r, kt6re majq na celu
uatrakcyjnienie alternatywnych w stosunku do prywatnego
samochodu osobowego sposob6w
tania z transportu zbiorowego. Obywatele oczekujq,
kresie jakoSci, efektywnoSci i dostqpnoSci. Transport
tqpny, musi takze by6 szybki, niezawodny, wygodny i

t';; Biala
::,-tt^T:lll:lll:",.:

codziennej polak6w na tle rozwoju motoryzacji, T. Komornicki
tGipz pAN warszawa, 2011
ie Tran
Publi
Trans
2014

Mobilnoici,
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2.2

...

charakterystyka obszaru obiqtego planem Zr6wnowaionego Rozwoju
Publicznego Transportu Zbiorowego

2.2-L Informacje o96rne - zagospodarowanie przestrzenne
Zgodnie zfizyczno - geograficznq regionalizacjq Polski, wg j. Kondrackiego,
w o96lnym
podziale, obszar Gminy Sierakowice polozony jest w obrqbie
nastqpujqcych gl6wnych jednostek;

3.
31.
3L4

Pozaalpejska Europa Srodkowa,
Ni2 Srodkowoeuropejski,

PojezierzaPotudniowobaltyckie,

31,4.5 Pojezierze Wschodniopomorskie.

4 Poto2enie fizyczno-geograficzne powiatu
Kartuskiego i Gminy Sierakowice
Rys.

/Zr6dlo: Opracowonie wlasne na podklodzie z
www wikipedia.pl

w

podziale na mezoregiony, obszar Gminy Sierakowice nale2y
do pojezierza Kaszubskiego, poludniowq
granicq siqgajqc do regionu Bor6w Tucholskich, lub wedtug niekt6rycir
opracowa6 [s3], nawet do nich w
niewielkim fragmencie nale2qc. w szczeg6lowej regionalizacji Pojezierza Kaszubskiego
wymienia siq trzy

submezoregiony Pa96ry Kamienieckie, wysoczyznq Mojuszewsko-Mirachowskq
i MiqJzyjezierze JasieriskoGowidlitiskie' Pojezierze Kaszubskie jest pokryte osadami czwartorzqdowymi pochodzenia
lodowcowego
zawierajqcymi 162ne piqtra strukturalne, bqdqce pozostalodciami po kilku
zlodowaceniach. Rzelba terenu w
Gminie sierakowice podobnie jak icalego Pojezierza Kaszubskiego jest silnie pofaldowana,
miejscami
zblizona do reliefu typowo 96rskiego, w kt6rym wystqpujq znaczne
deniwelacje terenu. wystqpujq

charakterystyczne dla rzeiby mlodoglacjalnej, cechy krajobrazu z
du2q liczbq jezior rynnowych,
morenowych ioczek wytopiskowych oraz urozmaiconym uksztaltowaniem
rzelby terenu z wyniesieniami
Srodowiska dla

Sierakowice na lata 2014

Siera kowice 28.O2.2016
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moren czolowych, garbami i pag6rkami moreny
dennej i pozostawionymi glazami narzutowymi. Le2qce
za
poludniowq granicq Gminy wzg6rza szymbarskie
z najwyzszym szczytem wie2ycq - 32g,7 m n.p.m, sq
najwyzszym naturalnym punktem calego Ni2u polskiego.

Administracyjnie, Gmina sierakowice polozona jest w p6tnocnej
czqdci kraju, w centrarnej czesci
wojew6dztwa Pomorskiego i p6rnocno-zachodniej czqici powiatu
Kartuskiego.

l-4czna powierzchnia geodezyjna Gminy wy
Ka rtuskiego oraz O,99%o powierzch n i
Wojew6dztwa p
w miejscowodci sierakowice, najwiqkszq poa
przez 41.,7%o wszystkich mieszka6c6w. Okofo
60% po
leine - ok. 29 o/o powierzchni. Tereny zurbanizowane
wody. Gmina sierakowice graniczy z g gminami nare2qcymi
do 4 powiat6w:

wzgtqd

@4sx ffiMtffihp(d
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Na obszar Gminy sklada siq 19 obrqb6w geodezyjnych,
wchodzqcych w sktad 22 solectw obejmujqcych

lqcznie 54 jednostki osadnicze.
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Tab. 2 Liczba i rozmieszczenie rudno(ci w Gminie sierakowice (3t.rz.2or3l
/1rddto: tJrzqd Gminy Sierokowice, program Ochrony Srodowiska dto Gminy Sierokowtce
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0bszary obslugi
Gdanska
Slupska
Gdyni

Gdyni
Gdansk

Strefy silnego oddzialywania
drugiego oSrodka subregicnalnego

Rys. 7 Obszary oddziatywania o6rodk6w regionalnych
/Zr6dto: opr. wl. no podst.: Analizq relacjifunkcjonolno -przestrzennych miqdzy oSrodkami miejskimi
otoczeniem, CSR UniRegio, Krak6w 2015, str. 420

2.2.2

i

ich

Demografia

Gmina Sierakowice, wedlug stanu na koniec 201,4 r. zamieszkiwana jest przez!8 807 os6b. Wjr6d
mieszkaric6w Gminy nieznacznie przewa2ajq mq2czylni,952L os6b - SO,6%io, kobiety stanowiq 49,4%
populacji - 9 286 os6b. Zauwa2alna dysproporcja w liczbie kobiet i mq2czyzn jest niespotykanq w skali
powiatu czy calego wojew6dztwa, gdzie udzial obu plci w populacji jest r6wnomierny (powiat 100 K/100
M) lub wystqpuje przewaga kobiet nad mq2czyznami (Wojew6dztwo Pomorskie - 105 K/100 M, polska 106 K/100 M)' Liczba ludnoSci na terenie Gminy stale rodnie. Gqsto6d zaludnienia wynosi 103 osoby na km2,
co stanowi dwukrotnoii Sredniej gqstodci zaludnienia dla gmin wiejskich wojew6dztwa pomorskiego (49
os6b na km2). Jednoczeinie gqsto56 zaludnienia jest o L0% ni2sza od Sredniej dla calego powiatu,

wynoszqcej 113 os6b

na kmt; odpowiednio-126 os6b dla w wojew6dztwa pomorskiego.

Na

prezentowanym poni2ej wykresie symptomatycznym jest, 2e Gmina Sierakowice podobnie jak i caly powiat
Kartuski charakteryzujq siq wysokq dynamikq wzrostu ludnoici powy2ejSredniej wojew6dzkiej i krajowej.
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Rys. 11 Zmiana liczby ludno5ci w 2035
wzglqdem 2013 w woj. pomorskim
aflln.

ilczby |udmaC12035 n vpgledom 20!f r {w !{}

-\/

granhepowiet5g,

r.

/

2r6dlo :Analiza relocji funkcjonolno-przestrzennych
miqdzy oirodkami miejskimi iich otoczeniem, Centrum
Studi6w Regionalnych UniRegio, Krakow 20j.5

Analiza zmian liczby mieszkaric6w Gminy Sierakowice na przestrzeni ostatniej dekady wskazuje na
systematyczny i dynamiczny wzrost liczby ludnojci. Na tak dynamiczny wzrost liczby mieszkaric6w skfada
siq przede wszystkim bardzo wysoki poziom przyrostu naturalnego wynikajqcy z wysokiego poziomu liczby
urodzefi i utrzymujqcego siq na niskim poziomie wskalnika liczby zgon6w. pod wzglqdem wskalnik6w
liczby urodzeri i wielkoSci przyrostu naturalnego Gmina Sierakowice nale2y od lat do czol6wki gmin w skali
catego kralu [55]. W prognozach dtugofalowych z perspektywq na 2035 rok, badania przeprowadzone na

zlecenie Wojew6dztwa Pomorskiego przez Centrum Studi6w Regionalnych UniRegio lokujq Gminq
Sierakowice grupie gmin o zdecydowanym dodatnim saldzie wzrostu przekraczajqcym 9,3 % - Rys. 13.

Struktura wieku mieszkafic6w gminy Sierakowice wskazuje na relatywnie mlodszq strukturq
wiekowq ludnoici gminy na tle mieszkaric6w catego regionu. Dane statystyczne dotyczqce struktury wieku
ludno6ci gminy na tle powiatu uwidaczniajE wysoki udzial mfodych mieszkaric6w wchodzqcych dopiero w

wiek produkcyjny

i tym samym relatywnie niski udziaf w

poprodukryjnym.

-- Strategia Rozwoju
Gminy Sierakowice na lata 2014-2024, str.2L
Sierakowice 28.02.2OL6
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Rys' 12 Zmiany struktury funkcjonalnej ludnoici Gminy Sierakowice, Powiatu Kartuskiego i woj. pomorskiego
/Zr6dlo: Opracowonie wlasne na podstawie danych GuS

odmiennoii rozwoju demograficznego Gminy Sierakowice powoduje, ie najbardziej adekwatne bqdq
dla

tego obszaru prognozy indywidualizowane, kt6rych zaloienia i parametry zostafy dopasowane
do lokalnvch
uwarunkowah, ktore np. przygotowane zostaly
na potrzeby projektu Studium Uwarunkowari i Kierunk6w
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, w kt6rych
zaktada siq wzrost liczby ludno6ci Gminy w 2030 roku
do 22 000 os6b. Prognoza przewiduje dynamicz ny - S0%,
wzrost najstarszej grupy wiekowej, wzrost ludnodci w
wieku produkcyjnym o 1,5%,oraz w perspektywie roku
2025 wzrost liczby mlodzie2y w wieku szkolnym o 2O%,
kt6ry p6lniej bqdzie stopniowo siq zmniejsza6.

Rys. 13 Prognoza zmian relacji grup funkcjonalnych udnoici
Gminy Sierakowice w latach 2015-2030
I

E Poprodukcyjna
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2.2.2.2Ruch migracyjny
Jednym z decydujqcych wskalnik6w, oddziatywujqcych na prognozy demograficzne i strukturq
ludnoici gminy jest ruch migracyjny. Zdaniem niektrirych autor6w, w tym zespolu opracowujqcego
zagadnienie rozwoju ijako5ci kapitatu ludzkiego w wojew6dztwie pornorskim
[s61, prognozy okredlane jako
pomigracyjne, uwzglqdniajgce zasadnicze zazwyczaj dla ksztaltowania siq liczby ludnojci danego
terenu
ruchy migracyjne, w tym zar6wno mo2liwe imigracje oraz emigracje, sq istotniejsze od prostej biologicznej

ekstrapolacji obecnych tendencji wskaZnik6w urodze6, zgon6w oraz struktury wieku mieszkafic6w.
Prognozy biologiczne obejmujq jedynie zmiany urodzeri i zgon6w, kt6re w wiqkszo6ci powiat6w majq
relatywnie niewielki wptyw na og6lnq liczbq ludnoici a w zasadniczej mierze zale2nqwta(nie od zmian
migracyjnych, Z uwagi na fakt,2e migracje dotyczq przecle wszystkirn mtodych ludzi (odpowiedzialnych
glownie za zmiany wskalnika urodze6, kierunki i wielkodi nrigracji), mogq mie6 one zasadnicze znaczenie
w
ksztattowaniu zmian og6lnej liczby ludnoici, Dodatkowym utrudnieniem poprawnego metodologicznie i
uzasadnionego prognozowania demograficznego sE znaczne wahania tendencji migracji, na kt6re wpiywajq
bezpodrednio liczne uwarunkowania gospodarcze, spoteczne, kulturowe, polityczne oraz infrastrukturalne.
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Rys. 14 Saldo migracji w Gminie
Sierakowice

20jO

20

j

1 2O1Z 2O1g 2014

/Zrodto: Vodemecum Somorzqdowca 2014 ,
GUS Bank Danych Lokalnveh

Cechq charakterystycznq dla Gminy Sierakowice jest, obserwowana, niska

mobilnoji ludnodci do

i

z

terenu Gminy. Tendencja ta powoduje niewielkie wahania salda migracji pomiqdzy zerowym, niewielkim
dodatnim a w latach - 201'f i2013 r, nawet nieznaczne ujemnym. W ka2dym z analizowanych lat wielko6ci
te sq znacznie nizsze od Srednich warto6ci dla calego Powiatu Kartuskiego, co uzasadniane jest
r6wnowa2eniem migracji zewnqtrznych naplywem ludno6ci z Aglomeracji Tr6jmiejskiej oraz mieszkafic6w

okolicznych gmin, chqtnych do zamieszkania w Gminie Sierakowice.

Sierakowice

28.02.2016
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W warunkach transformacji systemowej po 1-989 r. w Europie Centralnej i Wschodniej, w tym w
Polsce, doszlo do szybkich przemian sposob6w zaspokajania potrzeb transportowych. przy malejqcej roli
kolei w przewozach os6b i towar6w, wzroslo wykorzystanie transportu drogowego, w szczeg6lnojci
transportu indywidualnego. Kraj nasz odnotowuje spektakularny wzrost liczby prywatnych samochod6w
osobowych. W latach 1989-2009 Polska miata najwiqkszq dynamikq rozwoju motoryzacji w skali kontynentu

t-l

w

raporcie G|JSz2ot2 roku

[s8] pod wzglqdem nasycenia rynku motoryzacyjnego polska zr6wnala

siq juz ze wskalnikami Unii Europejskiej. W grudniu tego roku na tysiqc mieszkaric6w polski przypadalo
4gG
samochod6w, podczas gdy w UE ten wska2nik wynosif Srednio 484. Rozktad nasycenia samochodami w

gospodarstwach domowych nie jest r6wnomierny w skali kraju i poszczeg6lnych region6w, oraz w podziale
na miasto i wieS.

?
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I
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Rys. 15 Dynamika wzrostu liczby
samochod6w osobowych w Polsce,
woj. Pomorskim i Powiecie Kartuskim
/Zr6dlo: opracowonie wlasne na bazie
donvch GUS

W Powiecie Kartuskim wedlug Banku Danych Lokalnych GUS w 2014 roku byto zarejestrowanych
100,3 tys. pojazd6w, w tym 73,6 tys. samochod6w osobowych. Wskalnik motoryzacji osiqgnqf 579
samochod6w osobowych na tysiqc mieszkafc6w i wzr6si w por6wnaniu z 2OO9 rokiem o Ig% (4gg
samochod6w na tysiEc mieszkaric6w), WartoS6 wskalnika przewyzsza analogiczne wyniki wojew6dztwa
pomorskiego iSredniq krajowq - odpowiednio 520 i 5l-9 samochod6w na tysiqc mieszkaric6w, Utrzymanie

obecnego trendu do korica okresu planowania w ramach niniejszego opracowania, roku 2026,
wskazywaloby na prognozq rzqdu 805 pojazd6w osobowych na tysiqc mieszkaric6w, kt6ra powinna zostad
istotnie skorygowana wraz ze zbli2aniem siq do granicy nasycenia, gdy male6 bqdzie rola czynnik6w
ekonomicznych determinujqcych wzrost liczby samochod6w osobowych, przyjmujqc, ze poziom nasycenia
motoryzacjq zostaje osiEgniqty, gdy wszyscy mogqcy posiadad prawo jazdy (potencjalni kierowcy) majq
wlasne pojazdy, prognoza zbliza siq do wartoici granicznej 636 pojazd6w na tysiqc mieszkaric6w. W
-'

Przemiany mobilnoici codziennej polak6w, T. Komornicki, warszawa 201i.
tran
iki dziatalno6ci za 20!2, GUS, Warszawa 2OI3
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przyjqtym modelu[se], uznajqc 2e 90% spofeczefistwa w wieku produkcyjnym, w warunkach polskich
mq2czylni od L8 do 65 lat i kobiety od 1-8 do 50lat, oraz50% os6b w wieku poprodukcyjnym, to potencjalni
kierowcy - stanowiq oni 63,6% spofeczedstwa polskiego (2002), wahajqc siq od 7O% w du2ych
aglomeracjach do poni2ej 60% na terenach poludniowo-wschodnich i p6lnocno-wschodnich (obszary o
wiqkszym udziale ludnoici w wieku przedprodukcyjnym oraz tereny wyludniajqce siq).

Ocenianie poni2ej czynniki spoteczne odnoszq siq do ustalenia i oceny potencjalnych potrzeb
transportowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, poprzez identyfikacjq iocenq
wystqpujqcych generator6w ruchu, czyli miejsc lub obszar6w, kt6rych istnienie wiq2e siq z koniecznosciq
przemieszczania siq w jego kierunku znacznej liczby os6b w pewien spos6b zwiqzanych z tym generatorem.
Do najwiqkszych i najwa2niejszych generator6w ruchu zaliczv6 mo2na:

Funkcje pelnione przez generatory ruchu determinujq charakter realizowanych podr6zy. W
pzypadku zaktad6w pracY czY miejsc nauki podr6ze majq charakter obligatoryjny, regularny, cykliczny.
Muszq by6 wykonywane codziennie. W przypadku urzqd6w, instytucji, obiekt6w handlowych,
rozrywkowych, kulturalnych isportowych, podr6ze te realizowane sE incydentalnie inieregularnie. Na
elementy infrastruktury spolecznej skladajq siq: mieszkalnictwo, szkolnictwo i ojwiata, sluzba zdrowia,
kultura, handel i ustugi oraz bezpieczedstwo obvwateli i mienia.

2.2.3.1Poziom
Z uwagi na bliskoSi tr6jmiejskiego rynku pracy, problem bezrobocia dotyka w mniejszym stopniu
rejon Powiatu Kartuskiego stosunku do innych powiat6w wojew6dztwa pomorskiego. Stopa bezrobocia na
koniec 2015 roku wynoszEca 5,6% lokuje Powiat na pierwszym miejscu po trzech gminach miejskich
tworzqcych Metropolie Tr6jmiejskq. Podobny wynik 6,4% odnotowuje jedynie powiat Gdariski.
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Rys. 15 Zmiany wskalnika bezrobocia w Gminie sierakowice na tle powiatu i kraiu
/Zr6dlo: opracowanie wlasne na podstawie donych GIJS

Widoczny na wykresie proces sukcesywnego spadku poziomu bezrobocia zapoczqtkowany na
etapie akcesji Polski do Unii Europejskiej i przemianami zachodzqcymi na lokalnych i regionalnych
rynkach
pracy zahamowany zostal na przelomie 2008 i 2009 roku, w poczqtkowej fazie dekoniunktury
w
gospodarce. Na przestrzeni lat 2008 -2013 w Gminie Sierakowice liczba bezrobotnych wzrosla
o z 365 do
677 osob (85%). Niekorzystna sytuacja recesji niewqtpliwie spowolnifa tempo rozwoju regionu, kt6rego
stopniowq poprawq daje siq obecnie zaobserwowa6. Stopa bezrobocia w Powiecie Kartuskim na koniec
2015 roku osiqgnqla poziom 5,6% (Stan na 31.L2.2015). Odnotowywany w 2015 roku spadek bezrobocia
doprowadzii do osiqgniqcia na koniec tego okresu poziomu zbli2onego do najlepszych wynik6w 200g roku
co oznacza dla Gminy Sierakowice spadek o 41% w ciqgu ostatnich L2 miesiqcy, d w wartodciach
bezwzglqdnych, 314 os6b pozostajqcych bez pracy [60].
Mapa bezrobocia w wojew6dztwie pornorskim

Rys. 17 Aktualna mapa bezrobocia w
wojew6dztwie pomorskim

/

Zr6dlo :Wojew6dzki tJrzqd pracy w

Gdarisku www.wup.gdonsk.pl, 20 02,2076
60

Analiza Rvnku

Powiatu Kartuski
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W zakresie dostqpu do infrastruktury edukacyjnej

dzieci obejmujq:

o
.
.
o
o
o

w

Gminie Sierakowice plac6wki edukacyjne dla

SamorzEdowe Przedszkole w Sierakowicach , Sierakowice, ul. Kubusia puchatka 5,
Niepubliczne Przedszkole "Bajeczny Ogr6d" , Sierakowice, ul. Mirachowska 27,
Niepubliczne Przedszkole Nibylandia, sierakowice, ul. Kojcierska 19,
Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie , Gowidlino, ul. Kartuska 16,
Przedszkole w Szopie, Miechucino, ul. Szopa g,
Punkt Przedszkolny przy szkole podstawowej w Mojuszu , Miechucin o, ul. 23;

o Szkola Podstawowa wJelonku, Sierakowice, Jelonko 5,
' Szkola Podstawowa w Lisich Jamach im. ks. Anastazego Sadowskiego, Borzestowo, Lisie Jamy
50 B,
o Szkofa Podstawowa w tydniewie, Sierakowice, ty3niewo Sierakowickie 17,
o Szkola Podstawowa w Mojuszu, Mojusz, Miechucino 23,
o Szkola Podstawowa w Puzdrowie im. Ks. Bernarda Sychty, Sierakowice, puzdrowo 32,
' Szkola podstawowa . w Sierakowicach im. Floriana Ceynowy, Sierakowice, ul. Kubusia puchatka
7,
r Szkola Podstawowa w Zalakowie, Kamienica Kr6lewska, Zatakowo 6,
e Szkola Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym "Mala Szkoia" w Szopie , Miechucino,

Szopa 8

o
r
.
.

o
r
r
t
o
r
o

Szkofa Podstawowa im. Jana Pawfa ll w Gowidlinie, Gowidlino, ul. Prymasa Wyszyfiskiego 5
Szkola Podstawowa w Kamienicy Kr6lewskiej, Kamienica Kr6lewska, Zalakowo, ul. Szkolna 19,

Szkola Podstawowa wTuchlinie, Sierakowice, Tuchlino 16B;
Zesp6t Szk6l Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Sierakowice, ul. Dworcowa 3,
Liceum 096lnoksztatcqce, Sierakowice, ul. Dworcowa 3,
Liceum og6lnoksztalcqce dla Doroslych, Sierakowice, ul. Dworcowa 3,
Technikum, Sierakowice, ul. Dworcowa 3,
Gimnazjum im. Jozefa Pilsudskiego w Sierakowicach, Sierakowice, ul. Spacerowa 14,

o
o
o

Gimnazjum w Szopie, Miechucino, Szopa g,
Zasadnicza Szkota Zawodowa w Sierakowicach, Sierakowice, ul. Dworcowa 3,
Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Sierakowicach, Sierakowice, ul. Kubusia puchatka 7,
Gimnazjum w Gowidlinie, Gowidlino, ul. prymasa Wyszyriskiego 5,
Gimnazjum w Kamienicy Kr6lewskiej, Kamienica Kr6lewska, ul. Szkolna l-9,
Gimnazjum w Tuchlinie , Sierakowice, Tuchlino j_6B;

OSrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy, Miechucino, Szklana L,
Zbiorcze podsumowanie informacji o systemie szkolnictwa funkcjonujqcym w Gminie Sierakowice w roku
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Og6lem

Liczba uczni6w w
przeliczeniu na jeden

oddzial

oddziafy w
szkolach

b

23,L7

46

Og6lem

Liczba uczni6w w
przeliczeniu na jederr

oddzialy w

oddzial
'J.1

Og6tem

L8,3
Liczba uczni6w w
przeliczeniu na jeden

oddzial

szkolach

t29
oddziafy w
szkolach

nauczyciele pelnozatrudnieni

/ niepetnozatrudnieni

/

uczntowte

69/32 (*l

nauczyciele pelnozatrudnieni

/

1066

/

niepelnozatrudnieni

ucznrowte

188/37

nauczyciele petnozatrudnieni

/ niepelnozatrudnieni

236L

/

uczniowie

6

20,94
18
t8/12
obejmuje zqtrudnienie w Zespolach Szk6l
Zestawienie nie obejmuje Zespolu szk6l ponadgimnozjalnych w sierakowicach

377

(*)

Tab. 3 Stan edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej na terenie Gminy Sierakowice w 2015
roku
/1rddlo: opracowanie wlasne no podstawie danych Centrum lnformatycznego Edukocji (www.cie.men.gov.pll
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Wplyw lokalizacji ponadgimnazjalnych o(rodk6w edukacyjnych na potrzeby komunikacyjne mieszkaric6w
Gminy Sierakowice prezentujq grafiki zaczerpnigte z opracowaf Wojew6dztwa pomorskiego,
przedstawiajqce terytorialny rozklad tych jednostek i obserwowane ciq2enia
- najczq(ciej wybierane
kierunki dojazd6w.

t

10

Rys.18

Rozmieszczenie szk6t
ponadgimnazjalnych w
woj.

Liezba uczni6w

20

Liczba szkol

Pomorskim w 2014 roku
/Zr6dlo: Analizo relocji funkcjo- notno przestrzennych miqdzy oirodkomi miejskimi i
ich toczeniem, Centrum Studi6w Regionolnych
UniRegio, Krok6w 2015 str.273
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do szkcl pooadqimnazjalnych

listooad 2011
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Stupsk
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0

lyiio kierunki dcjazdo$i
iicbie ioiezdiajef,lcn miqdr.i gminami

:l csob

i

wiecet

Dwor
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Rys. 19 Dojazdy uczni6w do szk6i
ponadgimnazjalnych w woj.
pomorskim w 2014 roku
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odarka, kultura i turystyka
Mimo zachodzqcych zmian w strukturze gospodarki regionu na terenie Gminy Sierakowice
bardzo
duie znacznie w przychodach mieszkaic6w w dalszym ciqgu odgrywa rolnictwo. sprzyja temu
zar6wno
tradycja rozwoju rolnictwa w tym regionie jak istruktura u2ytkowania grunt6w. Jednakze
analiza
aktywno5ci zawodowej ludnoSci, lokalnego rynku pracy, irodel utrzymania ludnojci,
uzasadnia twierdzenie,
za autorami projektu Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy, o charakterze
rzemieslniczouslugowo-roln iczym gminy.

Bazujqc na danych z NSP z 2002 roku i w czqSci z Spisu Rolnego 2010,
szacuje siq, 2e wiqkszo66
gospodarstw domowych Gminy sierakowice utrzymuje siq z pracy poza
rolnictwem, a pracujqcy poza
rolnictwem stanowiq ponad 2/3 aktywnych zawodowo mieszkafic6w Gminy. w
dzialalnoici pozarolniczej
istotnq rolq odgrywa praca poza jej terenem, co nasuwa wniosek, wskazujqc na istotnE
funkcjq

,,sypia lnianq" lub,,dojazdowq".

wedtug danych GUS na koniec 2014 roku w Gminie sierakowice zarejestrowanych bylo w
sumie
L541 podmiot6w gospodarczych. Liczba ta lokuje Gminq sierakowice w czol6wce gmin
w powiecie
kartuskim pod wzglqdem bezwzglqdnej liczby zarejestrowanych firm i na L miejscu w
tym zakresie wdr6d
gmin wiejskich powiatu. Wynikowy wskalnik rozwoju przedsiqbiorczoici ksztaltuje
siq na poziomie g1,9
podmiot6w / t ooo mieszkaricow Gminy, co jest wynikiem nizszym od
dredniej dla catego powiatu i
wojew6dztwa Pomorskiego wynoszEcej odpowiednio 98,5 i l-l-9,g podmiot6w na 1 000
mieszkaric6w. Na
terenie Gminy Sierakowice wedlug PKD, najbardziej rozwiniqtq dzialalno(ciq gospodarczq jest
budownictwo
oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazd6w samochodowych.
lstotnym zagadnieniem z punktu widzenia organizacjitransportu zbiorowego jest
udzial i lokalizacja
przedsiqbiorstw irednich i duzych, mogqcych wptywa6 na potrzeby dojazdu
do mielic pracy. w grupie tej

wystqpuje 50 zaklad6w zatrudniajqcych od 10 do 50 pracownik6w 5 zatrudniajqcych powyzej
50
pracownik6w i 1- zaklad zatrudniajqcy ponad 250 pracownik6w. Wiqkszo5i
firm Gminy mie(ci siq w jej
stolicy - miejscowodci Sierakowice oraz w Gowidlinie, Kamienicy K16lewskiej iMojuszu.
Wj16d
najwiqkszych podmiot6w gospodarczych w Gminie Sierakowice wskaza6 moina
firmy:

o
o
o
o
o
o
r
.
.
o
o
o
o
o

lN-BUL - produkcja metalowych element6w konstrukcyjnych w Migach,
ELWOZ - ochrona (rodowiska w Szklanej,

WiM

GLASS

-

producent szyb zespolonych w paiubicach,

BAT - frrma handlowa - materiaty budowlane Gowidlino,

PW Skibirlski - firma budowlana w Sierakowicach,
DEKAR - produkcja stolarki okiennej w Wygodzie Sierakowskiej,
,,Stencel" - uslugi stolarskie,
,,Lis" - Przetw6rstwo Miqsne w Sierakowicach,
,,Gosz" - Ub6j, przetw6rstwo i handel miqsem w Sierakowicach,
,,Bojanowscy" - Ubojnia drobiu w Migach,

Agrofil- produkcja gotowej paszy dla zwierzqt gospodarskich w Gowidlinie,

J.Jeliriski- Ubojnia i przetw6rstwo Zwierzat w Tuchlinie.
Bank Sp6ldzielczy w Sierakowicach,
GRAHAM z Sierakowic Buchacz Sp. J.,

Siera kowice 28.O2.201,6
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Do znaczqcych pracodawc6w w Gminie zaliczy( nale2y te2 czq6i urzqdow i instytucji, jak Urzqd Gminy,
Gminny Odrodek Kultury, Szkoty i plac6wki Sluzby Zdrowia. WiqkszoS6 instytucji publicznych w Gminie
ulokowana jest w jej stolicy, w miejscowosci sierakowice, gdzie mieszq siq miqdzy innymi:

.
o
o
o
o
o

Urzqd Gminy Sierakowice;

Gminna Biblioteka Publiczna z filami w Gowidlinie, tySniewie i Zalakowie;
Gminny Odrodek Pomocy Spolecznej;
Gminny Oirodek Kultury wrazz Punktem InformacjiTurystycznej i Stalq Ekspozycjq Muzealnq;
OchotniczaStra2 Po2arna w Sierakowicach, Kamienicy Kr6lewskiej, Tuchlinie, Mojuszu iGowidlinie;
Komisariat Policji.

Za organizaciq opieki zdrowotnej w Gminie Sierakowice odpowiada Kaszubskie Centrum Medyczne
Sierakowicach, na terenie kt6rego ma r6wnie2 swojq siedzibq Zaklad Rehabilitacji Leczniczej NZOZ
Beavita i Poradnia kardiologiczna NZOZ COR-GYN. Uslugi stomatologiczne Swiadczq dodatkowo 4 prywatne
gabinety. Na terenie Gminy w Sierakowicach funkcjonujq 4 apteki,

w

Gmina Sierakowice jest dobrze wyposa2ona w obiekty sportowo
majq do dyspozycji:
w Sierakowicach:
- kompleks boisk trawiastych,
- petnowymiarowe boisko,
- boisko niepelnowymiarowe z nawierzchniq

-

rekreacyjne, mieszkadcy Gminy

w Gowidlinie:
- wielofu nkcyj ny pef nowymiarowy stadion,

-,,Orlik" i boisko zielone
- sala przyszkolna w Zespole Szk6l

sztu cznA

-,,Biaty Orlik" (latem i zimq) a w nim:
- boisko zielone ze sztucznQ nawierzchniq,
- boisko wielofunkcyjne
- kort tenisowy
- 3 przyszkolne hale sportowe.

w Puzdrowie:

w Kamienicv Kr6lewskiei:
-,,Orlik"
- petnowymiarowy stadion z zapleczem
- sala przy Zespole Szk6l

-Przystaf Jachtowa

- boisko przyszkolne

w Tuchlinie:
- boisko przyszkolne

- sala gimnastyczna

- sala gimnastyczna

UKS

,,Wiking"

Dzieci mogq korzysta6 czterech plac6w zabaw znajdujqcych sig w Sierakowicach, Gowidlinie oraz Szklanej.

o silnie rozwiniqtej funkcji turystyczno-rekreacyjnej:
Gowidlino, Lemany, Zalakowo i Kamienica Kr6lewska gdzie funkcjonujq m.in. kqpieliska - w Gowidlinie przy
oSrodku wypoczynkowym ,,Stoneczna Zatoka", w Kamienicy K16lewskiej nad jez. Junno i nad jez.
Kamieniskiem oraz w Zalakowie nad jez. Swiqtym - o6rodek,,Na Gwizd6wce".
Na terenie Gminy znajdujq siq miejscowodci

w sktad Archidiecezji Pelpliriskiej obejmuje 1-O parafii zaspokajajqcych
potrzeby duchowe mieszkaric6w Gminy - w Gowidlinie, Kamienicy K16lewskiej, Linii, Miechucinie,
Mirachowie, Sierakowicach (dwie parafie), Strzepczu, Tuchlinie itebuni z koicilami filialnymi w Mojuszu i
Dekanat Sierakowice wchodzqcy

tySniewie.

Sierakowice 28.02.2O!5
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Wedfug danych Starostwa Powiatowego

w

Kartuzach

w 2ot2 roku w Gminie Sierakowice

zarejestrowanych bylo 27 organizacji pozarzqdowych, wSr6d kt6rych 15 stanowily stowarzyszenia i fundacje
zarejestrowane w KRS, dzialajqce w sferze o96lnie pojqtej pomocy spolecznej oraz rozwoju spolecznego
regionu, 7 klub6w sportowych i 5 Ochotniczych Strazy pozarnych,

2.2.4

formy ochrony przyrody, z kt6rych na terenie Gminy Sierakowice, za wyjqtkiem park6w
narodowych, wystqpujq wszystkie: Obszary Sieci Natura 2000, Rezerwaty Przyrody, parki Krajobrazowe,
Obszary Chronionego Krajobrazu, Pomniki Przyrody. Przez teren Wojew6dztwa pomorskiego, w tym przez
teren Gminy Sierakowice, przebiegajq takze korytarze ekologiczne. Charakteryzujq siq duiqr62norodno5ciq
poszczeg6lne

gatunkowq, krajobrazowq i siedliskowa. Sq one tak2e wa2nymi ostojami dla gatunk6w rodzinnych
i
wqdrownych, a zwlaszcza dla gatunk6w rzadkich i zagro2onych wyginiqciem. przywofana ustawa definiuje
korytarz ekologiczny jako ,,obszar umoiliwiojqcy migrocjq roilin, zwierzqt tub grzyb6w,, (art. 5, pkt 2).
Stanowi on istotny, z punktu widzenia funkcjonowania 6rodowiska, element przestrzeni, gwarantujqcy
(poprzez zachowanie warunk6w migracji organizm6w) utrzymanie mozliwolici wymiany i istnienia

okreSlonej puli genetycznej, liczebno(ci osobnik6w

i

gatunk6w,

aw

konsekwencji zachowanie

162norodnoici biologicznej 6rodowiska. Korytarze ekologiczne sq niezwykle waine, szczeg6lnie dla populacji
gatunk6w wqdrownych i leSnych, w kt6rych zachowania wpisane jest naturalne przemieszczanie siq w
celach poszukiwania nowego terytorium dla 2ycia lub schronienia (w tym wqdr6wki codzienne isezonowe)
lub w celach rozrodczych czy pokarmowych.
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Teren Gminy Sierakowice le2y na styku dw6ch plat6w ekologicznych: na p6lnocnym wschodzie jest to plat
Las6w Mirachowskich (J) oraz od strony poludniowo-wschodniej - Ptat Stq2ycko - Kartuski (F), Zgodnie z
Planem Zagospodarowania Wojew6dztwa Pomorskiego, w okolice Kamienicy Szlacheckiej (Dlugi Kierz,

Przyrowie) siqga odgafqzienie regionalnego korytarza ekologicznego

-

Pradoliny Redy

iteby

(5).

Pofudnikowo, w okolicach Gowidlina iJeziora Gowidliriskiego przebiega korytarz subregionalny,
W opracowywanej na potrzeby aktualizacji PZP Wojew6dztwa, Koncepcji sieci Ekologicznej, oba korytarze
zakwalifikowane do rangi subregionalnejobejmujq 1_6,9% powierzchni Gminy[61] ,
\*.Ja
"La

Saenrud
.-

i

;

:L-'

Rys. 21 Korytarze ekologiczne na trenie Gminy
Siera kowice

/2-rodlo: Koncepcjo Sieci Ekologicznej woj. Pomorskiego
dla Potrzeb Planowonia Przestrzenneqo 2014, str.81

Program sieci obszar5w objqtych ochronq przyrody na terenie Unii Europejskiej dla zachowania
siedlisk przyrodniczych oraz gatunk6w uwa2anych za cenne i zagro2one wyginiqciem w oparciu o jednolite

prawo

-

dyrektywy

2OO9/1,47/WE

w

sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. dyrektywa ptasia,

wyznaczajqca obszary specjalnej ochrony ptak6w (OSO) oraz dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny iflory - dyrektywa siedliskowa (habitatowa) ustalajqca specjale
obszary ochrony siedlisk (SoO). W gminie Sierakowice sw6j zasiqg majq zatwierdzone przez Komisjq
Europejskq obszary:

.

Obszar o znaczeniu dla Wsp6lnoty OZW

-

Kurze Grzqdy (kod PLH 22OOL4\, obejmujqcy du2y, zwarty
o urozmaiconej rzeibie terenu typowej dla krajobrazu
polodowcowego. Wzniesienia morenowe zwykle poro5niqte sq buczynami. W obni2eniach znajduje siq
czqd6 zespolu Jezior Potqgowskich, a tak2e kompleks torfowisk wysokich i przej6ciowych oraz jeziorka
dystroficzne. Czqsto otaczane sq one przez lasy i bory bagienne Na obszarze dobrze zachowaly siq

kompleks leSny

o

powierzchni 1585,59 ha

nieleine i leine zbiorowiska torfowiskowe. Stwierdzono L0 typ6w siedlisk zZalqcznika I Dyrektywy Rady
92/43/EwG, kt6re zajmujq prawie caly obszar. Wystqpuje tu bogata populacja mal2a (Unio crassus) z
Zalqcznika ll Dyrektywy RadV 92/43/EWG, obserwowano tak2e wydrq. Do56 bogata jest flora ro(lin
naczyniowych z licznymi gatunkami rzadkimi, zagro2onymi, reliktowymi i chronionymi prawnie w
Polsce.

' Obszar Specjalnej Ochrony Lasy Mirachowskie (kod PLB 220003). Ostoja Lasy Mirachowskie
obejmuje kompleks las6w le2qcych w centralnej czq5ci Pojezierza Kaszubskiego na Wysoczylnie
61

Koncepcja Sieci Ekolggicznej dla Potrzeb Planowania Przestrzennego, PBPR Gdarisk 2014 str, 80 i 81
Siera kowice 28.02.201.6
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Mirachowskiej. Lasy te o powierzchni 8232,38 ha sq najwiqkszym zwartym kompleksem le(nym na
Pojezierzu. Ostoja obejmuje fragment centralnej, najwy2szej czq6ci pojezierza morenowego. Krajobraz
ostoi charakteryzuje niezwykle urozmaicona rzeiba terenu, z charakterystycznymi gfqboko wciqtymi
rynnami iezior, dolinami malych strumieni oraz stromymi stokami opadajqcymi ku dolinom rzecznym.
Jest to obszar wododzialowy pomiqdzy dwoma du2ymi rzekami przymorskimi, biorq tu poczqtek
tupawa z Bukowinq. W p6lnocnej czqSci przebiega r6wnoleZnikowo glqboka rynna, w kt6rej ukfadajq
siq jeziora Lubygo6i i zesp6l jezior Potqgowskich. Jest tu tez wiele mafych jeziorek i oczek
dystroficznych, otoczonych tor{owiskami, z borami sosnowymi i brzezinami bagiennymi. W OSO Lasy
Mirachowskie stwierdzono wystqpowanie co najmniej L9 gatunk6w ptak6w wymienionych w
Zalqczniku I Dyrektywy Ptasiej (w tym 14 lqgowych) w5r6d kt6rych 4 gatunki zamieszczone zostaly na
li5cie ptak6w zagro2onych w Polskiej czerwonej ksiqdze zwierzqt.

Rys. 22 Obszary Natura 2000 na terenie Gminy Sierakowice

/

2r6dlo : g e ose rwis.

g

d os. gov.

pl

o Obszar o znaczeniu dla Wsp6lnoty tzw. OZW - Jeziora Kistowskie (kod PLH 22OOg7), obejmujqcy
rrzy ieziora lobeliowe (Chojnackie, Warleiskie, Ostrowickie) o lqcznej powierzchni 367 ,45 ha. na terenie
gmin Parchowo, Sierakowice, Sulqczyno, w kt6rych wystqpuje populacja elismy wodnej (Luronium
notans)- trzy potwierdzone stanowiska, w tym doii liczne w Jeziorze Chojnackim. Ponadto wystqpujq
dwa stanowiska poryblin (lsodtes echinosporo).
o

Obszar o znaczeniu dla Wsp6lnoty OZW - Staniszewskie Blota (kod PLH 220027) obejmuje
fragment kompleksu Las6w Mirachowskich, otaczajqcy torfowisko Staniszewskie Bfota i jezioro LeSne
Oczko. Torfowisko jest silnie odwodnione, ale pewne jego fragmenty zachowaly jeszcze wysokie walory
przyrodnicze. Staniszewskie Bloto zabezpiecza jednq z najwiqkszych w wojew6dztwie pomorskim
powierzchniq bor6w i brzezin bagiennych (9L7,17 ha) z bardzo obfitq populacjq widlaka jalowcowatego.

Znaczne walory przyrodnicze ma tez dystroficzne jezioro Le6ne Oczko, otoczone roSlinnodciq
torfowiskowq o klasycznym ukladzie zonacyjnym Wyr62niono tu 6 rodzaj6w siedlisk z Zalqcznika
Dyrektywy RadV 92/a3/EWG, zajmujqcych ok. 90 %o obszaru. Ostoja jest jednym z najdalej na pofudnie
wysuniqtych stanowisk np. wrzo5ca bagiennego Erica tetralix, tajq2y jednostronnej Goodyera repens

I

Siera kowice 28.02.2016
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oraz rzadkich gatunk6w torfowc6w i porost6w. Zyje tu bogata populacja sk6jki gruboskorupowej Unio
crassus.
2.2 :4.3 Rezerwaty. Przyrody
Lista rezerwat6w przyrody ostanawianych na terenie Gminy sierakowice obejmuje:

o

Rezerwat Przyrody Kurze Grzqdy ustanowiony Rozporzqdzeniem Wojewody pomorskiego nr
74/2006 z dnia 6 lipca 2005 r, Utworzony dla ochrony stanowiska lqgowego gtuszca, obecnie
przedmiotem ochrony jest obszar torfowiska przej5ciowego, jeziorek dystroficznych i fragment6w
brzezin bagiennych;

o

Rezerwat Przyrody Jezioro Turzycowe wyznaczony na podstawie Zarzqdzenia Ministra LeSnictwa i
Przemyslu Drzewnego z dnia 5 listopada L959 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody w celu

ochrony

i

odtworzenia jedynego

na Pomorzu stanowiska turzycy skqpokwiatowej, w

planie

reintrodukcja przedmiotu ochrony;
o Rezerwat Przyrody Zurawie Chrusty powolany Zarzqdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych iLe6nictwa zdnia26 listopada 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
Celem ochrony jest zachowanie ze wzglqd6w naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jeziora
dystroficznego, naturalnych zbiorowisk torfowiskowych z udzialem rzadkich gatunk6w ro6lin, bqdqcych
ostojq ptactwa wod no-btotnego.

2.2.4.4 Obszary Chronionego Krajobrazu i parki Krajobrazowe
Teren Gminy Sierakowice znajduje siq w zasiqgu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (KpK), o
powierzchni 33 202 ha, z czego w Gminie 5 134 ha. Park utworzony zostal Uchwafq nr XIX/g2/Bj
Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Gdarisku z dnia L5 czerwca 1-983 r. RojlinnoS6 parku, w wyniku du2ej
r62norodno6ci wystqpujqcych tu siedlisk, jest bardzo zr62nicowana. Regionalny ilokalny klimat pojezierza
Kaszubskiego wptywa na wystqpowanie specyficznej flory, wyr6zniajqcej siq udzialem gatunk6w g6rskich i
podg6rskich, np. tojad dzi6baty, podrzeri 2ebrowiec, skrzyp olbrzymi, kokoryczka ok6ikowa, kozlek bzowy,

przetacznik 96rski, dqbr6wka piramidalna, manna gajowa, niezapominajka le5na oraz relikt6w
lodowcowych, takich jak: modrzewnica zwyczajna, mqcznica lekarska, ba2yna czarna, bagno zwyczajne,
grzybienie p6lnocne, wielosit biqkitny.
Na obszarze Parku odnotowano 135 gatunk6w ptak6w, w tym 77 gniazdujqcych. Jednym z najcenniejszych
gatunk6w sq tracze - szlachar i nurogqS oraz sowa wlochatka. Na tor-fowiskach ijeziorach dystroficznych
gniazdujq: cyraneczka,2uraw isamotnik, a na strugach - pliszka g6rska izimorodek, wystqpuje tu takze
przelotny pluszcz. Rozporzqdzeniem Wojewody Gdariskiego w sprawie zatwierdzenia planu ochrony
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wyznaczone zostaly w nim zespoly przyrodniczo-krajobrazowe:

.
.
.

Rynna Potqgowska,
Rynna Kamieniecka,
Rynna Mirachowska,
kt6rych celem jest zachowanie ciqglodci przestrzennej struktur przyrodniczo krajobrazowych o szczeg6lnym

znaczeniu dla funkcjonowania przyrody Parku, rewaloryzacja iochrona krajobrazu rynien jeziornych,
ochrona legowisk ptak6w wodno-btotnych oraz przywr6cenie ladu przestrzennego krajobrazu.
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Gowidfinski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni t4736 ha obejmuje tereny le5ne i rolnicze
poloZone na zach6d od kompleksu las6w Mirachowskich a2 do granicy wojew6dztwa w okolicach jeziora
Mausz. Charakteryzuje siq silnie rozbudowanq sieciq hydrograficznq z licznymijeziorami w tym lobeliowymi
(Miemino, Dlugie i inne). Jeziora Gowidliriskie i Mausz nale2q do wiqkszych na Pojezierzu Kaszubskim. OChK
utworzony zostal na mocy Rozporzqdzenia Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia
obszar6w chronionego krajobrazu.

Rys. 23 Obszary chronionego
krajobrazu w Gminie Sierakowice
I 2rddlo

:o

procow

podstowie geoserwis.. gd

.
o
.
r
o
.
.
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ni e

no

os. g ov. p I

DAb szypulkowy, obw6d 540 cm, ustanowiony 02.04.1990 r.Tarzqdzeniem Woj. Gd. nr 2S/gO,
Jaiowiec pospolity, obw6d 75 cm, ustanowiony 06.L2.L996 r. Rozporz4dzeniem nr 6/96 Woj. Gd.,
Sosna wejmutka, obw6d 243 cm, ustanowiony L5.12.1995 r. Rozporzqdzeniem nr 5/95 Woj. Gd.,
Buk pospolity, obw6d 450 cm, ustanowiony I5.12.t995 r. Rozporzqdzeniem nr 5/95 Woj. Gd.,
Sosna pospolita, obw6d 278 cm, ustanowiony L5.12.1995 r. Rozporzqdzeniem nr 5/95 Woj. Gd.,
Lipa drobnolistna, obw6d 3L3 cm, ustanowiony29.03.1989 r.Zarzqdzeniem Woj. Gd. nr tL/89,
Glaz narzutowy, obw6d 370 cm, ustanowiony 06.12.t996 r. Rozporzqdzeniem Woj. Gd. nr 6/96.

Jako gl6wne czynniki oddzialywan a transportu na Srodowisko wskazac nalezy:

oddzialywaniem na zdrowie:
r tlenek wqgla;

r

tlenki azotu:

Sierakowice 28.02.20L6
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o
o
r

weglowodory;
czqstki stale;
inne (aldehydy, tlenki siarki, zwiqzki fosforu);

2.2.4.6,7 Czystoii powietrza
Na terenie Gminy prowadzi siq badania monitoringowe jakodci powietrza atmosferycznego na stacji
w Sierakowicach. Na stacji zlokalizowanej na terenie Gminy, jak i na pozostalych stacjach zlokalizowanych
na terenie Powiatu Kartuskiego nie odnotowuje siq przekroczeh poziom6w dopuszczalnych
[ut]. W wyniku
przeprowadzonego podzialu administracyjnego dla cel6w oceny jakoSci powietrza i realizacji program6w
jego ochrony na terenie kraju, w wojew6dztwie Pomorskim wyznaczone zostaly dwie strefy
- Aglomeracja
Tr6jmiejska i pozostala czqj6 wojew6dztwa, okreSlana jako strefa pomorska
-pL22o2, w kt6rej mie5ci siq

takze Gmina Sierakowice.

Legenda
emisja B(alP Ikg/rokl
0,000 - 0,001

: Ir

0.n02 - o0q3
0 004 -

0,1107

$ 0Lr8 - 0,013
c,014 - 0 02t

Rys. 24 Emisje pyiu PM1O z emitor6w liniowych (drogi krajowe i wojew6dzkie) na terenie strefy pomorskiej
/Zr6dlo: opr, wl. no podst. Progromu ochrony powietrza (POP) dlo strefy pomorskiej na lota 20j-3 - 20j.6 str. 710

Wedlug rocznej oceny jako6ci powietrza w wojew6dztwie pomorskim za rok20t3 strefa pomorska,
biorqc pod uwagg ochrong zdrowia, zostala zaklasyfikowana w klasie C (powy2ej poziomu dopuszczalnego) i
D2 dla ozonu (powy2ej poziomu celu dlugoterminowego). Niedotrzymane zostaly poziomy dopuszczalne dla
pylu PM2,5, PM10, B(a)P, 03, W zwiqzku z zanotowanymi przekroczeniami parametr6w jakojci powietrza
"" Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Sierakowice na lata 2014
Siera kowice

28.02.20t6
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dla strefy pomorskiej

opracowany zostal program ochrony powietrza.

W

programie, w6rdd

przewidywanych do podjqcia dziala6, na drugim miejscu, zaraz po ograniczaniu niskiej emisji
z system6w
grzewczych, wymienione zostalo ograniczenie emisji z transportu drogowego.
[63]

Dla realizacji przyjqtego celu okreilono, miqdzy innymi, zadanie: Spo 32 - Rozw6j komunikacji
publicznej oraz wdro2enie energooszczqdnych iniskoemisyjnych rozwiqzafi w transporcie publicznym,
r.lp.
systemy zarzqdzania ruchem, stacje zasilania CNG lub energiq elektrycznq miejskich 6rodk6w transportu
zbiorowego. Zestawienie zalecanych dziafari wynikajqcych z uchwalonego dla wojew6dztwa pomorskiego
programu obejmuje caly szereg wytycznych zwiqzanych z infrastrukturq iorganizacjq transportu
[64] punkty l--9 a w tym pkt 8. - podwy2szenie jakoSci i konkurencyjnoSci uslug drogowego publicznego
transportu zbiorowego iprzyczynienie siq do zmniejszenia tempa wzrostu natq2enia ruchu drogowego,
poprawa plynno6ci ruchu i zwiqkszenie przepustowoici oraz prqdkofci podr62nej, podniesienia poziomu
bezpieczeristwa ruchu drogowego i likwidacje punkt6w krytycznych,

2.2.4.5.2 Klimat okustyczny
Hatas jest obecnie traktowany jako jeden z czynnik6w zanieczyszczajqcych irodowisko. Do oceny
akustycznej Srodowiska stosuje siq w odniesieniu do jednej doby poziom r6wnowa2ny halasu (LAeq D dla
pory dnia i Laeq N dla pory nocy), natomiast w przypadku wskalnik6w oceny halasu stosowanych w
polityce dlugookresowej (poziom dzienno-wieczorno-nocny LDWN i dlugookresowy poziom nocny
LN).
Poziomy te mierzone sq w decybelach i zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
01.0g.20j.2
r. zmieniajqcYm rozporzEdzenie w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w Srodowisku Dz. U. 2OL2 poz.
1L09, wynoszq na terenach:

wynosi wzdlui dr6g 65 dB (w porze nocnej Laeq N 56 dB), a od pozostalych obiekt6w w porze
dziennej (LAeq D) 55 dB, a w porze nocnej Laeq N 45 dB;
szpitalami) dopuszczalny poziom dlwiqku w porze dziennej (LAeq D
)wynosiwzdlu2 dr6g G1 dB (w

porzenocnejLaeqN56dB),aodpozostaiychobiekt6wwporzedziennej(LAeqD)50dB,awporze
nocnej Laeq N 40 dB;

dB (LN 59 dB), a od pozostalych obiekt6w LDWN 55 dB, a LN 45 dB;

szpitalami) dopuszczalny poziom dlwiqku LDWN wynosi wzdlu2 drog 64 dB (LN 59 dB), a od
pozostatych obiekt6w LDWN 50 dB, a LN 40 dB.
O poziomie halasu komunikacyjnego decyduje gl6wnie charakter drogi oraz parametry ruchu
(natqzenie ruchu, plynnoS6 ruchu, struktura pojazd5w, stan techniczny pojazd6w, prqdko(6
ruchu). Sredni
poziom glo5nodci r62nych irodel halasu komunikacyjnego w dB wynosi:

o
o

trolejbus - 40 dB,
samoch6d osobowy

-

40 dB

-

80 dB,

"" Program och rony powietrza (Po
P) d la strefy pomorskiej n a lata 2OL3 - 2016 z perspektywq n a lata nastQpn e, w kt6rej
zostat przekroczony poziom dopuszczalny pytu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy
benzo(a)pirenu
*
rbid. str. 73
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o
r
.
o

- 60 dB -L05 dB,
65
- dB -104 dB,
samoch6d ciq2arowy
64 dB -92 dB,
tramwaj - 70 dB -90 dB [5s]
halas ulicy

autobus

-

Halas na poziomie powy2ej 60 dB stanowi istotne zagro2enie dla zdolnoici psychofizycznej czlowieka. W
Polsce zagrozenie to dotyczy ponad 30 % mieszkaric6w duzych miast,4S%o Srednich i 25% malych. Hatas
motoryzacyjny jest gf6wnq przyczynE konieczno(ci opracowania program6w ochrony Srodowiska przed

halasem. Ograniczenie ekologicznych uciqzliwodci transportu jest szczeg6lnie istotnq przeslankq przemian
system6w transportu,
Na terenie Gminy Sierakowice lrodlami halasu sq:

.
o
o

Srodki transportu i komunikacji drogowej;

zaklady produkcyjne i rzemieilnicze oraz niekt6re urzqdzenia komunalne;
maszVny i urzqdzenia rolnicze.

Spo516d wymienionychir6del, klimat akustyczny na terenie Gminy, w najwiqkszym stopniu, ksztattujq
irodla komunikacyjne - gl6wne trasy ruchu samochodowego. W ramach prowadzonych badari ruchu, w
20L0 roku, prowadzone byty pomiary natq2enia ruchu na przebiegajqcych przez Gminq drogach

wojew6dzkich

.
.

nr 2tt i 2L4:

na drodze DW nr 21L
na odcinku Czarna Dqbr6wka
na drodze DW nr 2L4
na odcinku Osowo

-

-

Puzdrowo oraz Sierakowice - Miechucino,

Puzdrowo oraz puzdrowo - Klukowa Huta.

Najwy2sze obciq2enia ruchem odnotowane zostaty na odcinku drogi 2I4 Osowo - puzdrowo
siqgajqcy 1'1'694 pojazd6w na dobq, Zbli2one warto5ci (10043 pojazdy na dobq) uzyskano podczas badari
natqzenia ruchu na jednej z gt6wnych ulic w Sierakowicach, ulicy Kartuskiej, wiosnq 2013 roku
lstotne

[66].

dla ograniczenia nara2enia mieszkaric6w na halas sq modernizacje infrastruktury drogowej, stosowanie tzw.

cichych nawierzchni typu SMA (Stone Mastic Asphalt), odciqzanie ciqg6w komunikacyjnych - budowa
alternatywnych odcink6w d169, wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary zamieszkiwane przez
ludzi - obwodnice miejscowoSci, metody organizacyjne (np, kontrole i/lub ograniczanie prqdko5ci
pojazd6w), zapewnienie odpowiedniej odlegto5ci nowych obiekt6w podlegajqcych ochronie przed halasem
od drogi a w ostateczno(ci stosowanie ekran6w akustycznych.

2.3

Ukfad drogowy, dostqp do infrastruktury transportowej

Gmina Sierakowice, lezqc w zachodniej czqSci Powiatu Kartuskiego, znajduje siq w blisko
geometrycznego centrum wojew6dztwa. Rozw6j sieci osadniczej w Wojew6dztwie pomorskim, z
usytuowanym obwodowo o5rodkiem wojew6dzkim oraz centrum metropolii, przy p6lnocno wschodniej
"'Ochrona irodowiska w transporcie lqdowym, Politechnika Poznariska, Instytut Technologii Eksploatacji
w Radomiu,
J. Gronowicz, Poznari-Radom 2003, s. 62.

-- Opracowanie
Pomiarow Ruchu w Mi
Siera kowice 28.02.2016
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granicy regionu, powoduje, pomimo dobrze rozwiniqtej sieci d169, relatywne oddalenie i pogorszenie
dostqpnoSci funkcjonalnej. Dotyczy to te2, po czq5ci, Gminy Sierakowice, kt6ra objqta jest izochronq
dostqpnodci do uslugowego centrum wojew6dztwa - Gdariska [ut] w przedziale od 60 do 80 minut.
Podobna sytuacja dotyczy tak2e dostqpnodci do o6rodk6w subregionalnych, kt6rymi dla omawianego
obszaru sq Slupsk i Gdynia (obszary oddziatywania o(rodk6w regionalnych , rys7, str, 4G).
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Rys. 25 lzochrony dostqpno(ci drogowej do Gdadska (Tr6jmiasta) i najbli2szych o5rodk6w subregionalnych

/

216dlo :Analiza relocii funkcionalno-przestrzennych
UniRegio, Krak6w 2075 str 327 i 323

miqdzy oirodkami miejskimi

i

ich otoczeniem,

Centrum Studi6w Regionalnych

Chod infrastruktura wspiera dzialalnoS6 produkcyjnq, sfu2y jej rozwojowi, to sama nie bierze w niej
bezpodredniego udzialu. lnfrastruktura transportowa stwarza warunki przestrzennego transferu d6br i
ludzi. Poziom zagospodarowania infrastrukturalnego stanowi istotny czynnik dla rozwoju gospodarczego
obszaru, wptywa na jego atrakcyjno5i. Na system okre(lany og6lnie infrastrukturE transpoftu skladajq siq

w u kfadzie przestrzennym

:

.
o
.

kolejowe,
samochodowe,
ru rociEgi,

"'Analiza relacjifunkcjonalno-przestrzennych

migdzy oirodkami miejskimi i ich otoczeniem, Centrum Studi6w
UniRegio, Pod kierunkiem i redakcjq dr R. Guzika, Krak6w 2015 str.321

Sierakowice 28.02.20L6
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drogiwodne 2eglugiSr6dlqdowej i morskiej
korytarze lotnicze

morskie, dr6dlqdowe, lotnicze, centra logistyczne, przejdcia graniczne

W Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Wojew6dztwa Pomorskiego obszar Gminy
Sierakowice obslugiwany jest komunikacyjnie w ramach Kaszubskiego Regionalnego Korytarza
Transportowego Chojnice - Kodcierzyna - Lqbork - teba, przebiegajqcego drogq wojew6dzkq DW 2'J.4,
kt6ra wraz z prostopadlq do niej DW 211 (lqczqcq bezpo5rednio Zukowo (DK 20) z Nowq Dqbrowq na
przebiegu DK 6 przed slupskiem), stanowiq podstawowy szkielet komunikacyjny.

Rys. 26 Uktad korytarzy transportowych
w wojewddztwie pomorski m

2r6dlo:

Plon zagospodorowann
P

I

rzestrzennego woj. Pomorskiego

nfrastruktura transportu koleiowego.

Poza transportem drogowym Gmina nie ma dostqpu do komunikacji kolejowej. Wybudowana w
trzech etapach na przestrzeni lat 1886 - 1905 linia 229 Pruszcz Gdariski - Kartuzy (Miechucino - Mojusz
Sierakowice - Kamienica Kr6lewska) - Lqbork - teba, poza nielicznymi odcinkami juz od ponad l_0 lat nie
obsluguje ruchu pociqg6w. Kursowanie pociqg6w osobowych na trasie Kartuzy-Lqbork zostalo zawieszone
w 2000 r. za6 pociqg6w towarowych w 2005 r. Duzq zmianq wprowadzila zakofczona w 201-5 roku
rewitalizacja odcinka linii z Glincza do Kartuz i uruchomienie regularnej komunikacji w ramach pomorskiej
Kolei Metropolitalnej. Wladze Samorzqd6w Powiatu Kartuskiego, Lqborskiego i Wejherowskiego
zaanga2owaty siq w dziafaniach na rzecz rewitalizacji dalszej czqdci

Sierakowice 28.02.2016
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nfrastruktura transportu dropowego.

W Gminie Sierakowice funkcjonuje obecnie tqcznie 266 km dr6g publicznych, w tym 32 km dr6g
wojew6dzkich,34,9 km dr6g powiatowych i okolo 200 km dr6g gminnych, z czego ok. 2g km dr6g ma
nawierzch niq nieutwardzonq.
Podstawowy uklad drogowy w Gminie tworzq nastqpuiqce ciqgi komunikacyjne:

Drogikrajowe:

bra k,

Drogi wojew6dzkie:
Zukowo; droga jednojezdniowa, na odcinku Kartuzy - Sierakowice klasy G, na pozostalym
fragmencie klasy Z;
Sierakowice, droga jednojezdniowa klasy G,

Drogi powiatowe:

Droei gminne:

Drogi gminne w Gminie Sierakowice oznaczone zostaly numeracjq nalezqcq do nieciqglego zbioru
pomiqdzy 152001G a 1521'64G. Na lqcznq ilo66 134 dr6g gminnych, tylko 42 przebiegajq poza
obszarem trzech najwiqkszych wsi - Sierakowic, Kamienicy Kr6lewskiej i Gowidlina. pozostate odcinki
d169 gminnych le2q w obszarach tych miejscowoici: Sierakowice
67, Kamienica K16lewska 11 i
Gowidlino
Na terenie Gminy wystqpujq ponadto drogi o statusie dr6g wewnqtrznych, zazwyczaj
nieutwardzone, polne, nie podlegajqce zakresowi niniejszego planu.

- 9.

Sierakowice 28.02.2OL6
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Rys. 27 Siei komunikacyjna w Gminie Sierakowice
/2r6dlo : www.siera kowice. pl

3

Sie6 komunikacyjna na

obsiarie dbjqtym'plahem-

Obszar objqty Panem Transportowym zamyka siq na terenie Gminy Sierakowice. Obstugiwana jest
ona w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez organizator6w komercyjnych zar6wno w zakresie
przewoz6w gminnych, powiatowych jak i ponadpowiatowych. Aktualnie Gmina Sierakowice nie organizuje
ani nie finansuje przewoz6w o charakterze przewoz6w u2ytecznosci publicznej.

3,,1 Charakterystyka istnieiecej sieci
W oparciu o dostqpnq infrastrukturq transportowq, wobec braku mo2liwojci wykorzystania linii
kolejowej 229, przewidywanej w planach do reaktywacji, na terenie analizowanego obszaru, w ramach
publicznego transpoftu zbiorowego, funkcjonujq jedynie autobusowe przewozy pasa2erskie.
Siera kowice

28.02.20t6
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Konsekwencjq analizowanego w poprzednich rozdzialach pofo2enia Gminy Sierakowice na styku
dw6ch (Gdarisk, Gdynia) a nawet trzech (Stupsk) obszar6w obslugi, jest r62norodno5i wystqpujqcych sieci
kom u n i kacyj nych o rga n izowa nych przez reprezentuj qce je pod m ioty.
Pofqczenia realizowane sq na kilku poziomach kompetencji organizator6w, w zale2no6ci od zasiqgu i
przebiegu trasy:
powiatow - Bytowem, Gda6skiem, Lqborkiem i Wejherowem;
Bytowski)

i

Cewice (Powiat Lqborski);

Stqzycy, Sulqczyna oraz siedziby powiatu
dalszych cel6w podr62y;

-

miasta Kartuzy, gf6wnego wqzla przesiadkowego dla

Uslugi transportowe publicznej komunikacji zbiorowej na trenie Gminy Sierakowice realizujq przewolnicy,

kt6rych

linie

(poza wewnqtrzgminnymi, om6wionymi odrqbnie) zostaly zestawione

przedstawione na zalqczonej mapce:
83-330 2ukowo ul. Armii Krajowej
83-334 Miechucino, Mojusz

1_D,

12b,

w

tabeli

i

- linie numerowane 4,5, t2, L4
- komunikacja wewnqtrz Gminy,

81-340 Gdynia, ul. Hryniewieckiego 6c/43,

77-100 Byt6w, ul. Wybickiego
76-200 slupsk, ul.

2,

PilsudskiegoT4;

Sierakowice 28.02.201G
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- linia Byt6w

-

Gdarisk,

- trasy p6lnocno

-

zachodnie.
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Rys. 28 Schemat sieci komunikacyjnej Gminy Sierakowice
/216dlo :opracowanie wlosne no podklqdzie sierakowice.e-mapa.pl

Byt6w
Chmielno

P.A. GRYF Sp. z o.o. Sp.K.

Gdadsk
Kartuzy

P.A. GRYF Sp. z o.o. Sp.K., PKS Byt6w S.A.

Lqbork

PKS

Siera kowice

28.02.20t6
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Sulqczyno

L647

Wejherowo

303

Tab.

J5

4

P,A. GRYF Sp. z o.o. Sp.K.

t

P.K.S. Gdynia Sp. z o.o

4 llo56 potqczed

komunikacyjnych dla wybranych kierunk6w i przewolnik6w
/Zr6dlo: opracowanie no podstawie Plon zr6wnowa2onego rozwoju trqnsportu zbiorowego w powiecie
Kartuskim i danych przewo2nik6w

Sredniodzienna iloSi pol4czeri komunikacyjnych
w relacji: siedziba powiatu - siedziby gmin

Sredniodzienna iloSC polqczef komunikacyjnych
w relacji pomiqdzy4minami

Rys. 29 Liczba potqczerl komunikacyjnych powiat-gmina oraz pomiqdzy gminami
/2r6dlo: Plan zr6wnowa2onego rozwoju transportu zbiorowego w Powiecie Kartuskim

str. 57 i 65

Przedstawiona poni2ej tabela zawiera listq obslugiwanych kierunk6w i pofqczer{ docelowych w Gminie
sierakowice funkcjonujqcych na podstawie zezwolefi wydanych przez w6jta Gminy (*):
- linie nr 70 i 15 z racii komunikowania miejscowoiciwykroczojqcych pozo teren Gminy Sierakowice,
funkcjonuiq na podstawie zezwolei innych gestor6w, w kt6rych wlaiciwoici siq znajdujq -

Gowidlino
Lemany Rokiciny
Gowidlino

Naana linii

Sierakowice
ty5niewo Kowale

Sierakowice

Sierakowice Kamienica
Kr6l.
p. Kamienicki Mlyn

Gowidlino

Skrzeszewo

Zalakowo
Kamienica

.-

887
Przebieg roczny linii

i

obstugiwane j
Sierakowice

32807,7

Cowidlino

39790,9

j

28.02.20LG
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3'2,r

Pub!iczny tfanspo4-lbioro-wy.-oaazi'aEwaniq'ffiu.w.qjewOdztwa

r

orskiego

Zaplanowana struktura sieciowa systemu transportowego Wojew6dztwa pomorskiego
oparta
zostafa siq na powiqzaniach wqzlowych 16znych system6w transportowych w wyznaczonych
intermodalnych wqzfach integracyjnych usystematyzowanych wedtug wielkojci pelnionej
i
rolijako:
' wqzly Krajowe K (4 wqzly na terytorium wojew6dztwa) - Gdarisk, Gdynia, Tczew i Slupsk,
' wqzly Regionalne R (9lokalizacji), najbli2sze dla analizowanego obszaru to Lqbork iKo6cierzyna,
o wqzfv Lokalne L (24 wqzly) ( w tym Kartuzy i Sierakowice) oraz
o przystanki zintegrowane pZ.

Pomorskiego, a tak2e wojew6dztw sqsiednich, umo2liwiajqc integracjq multimodalnq (transport
regionalny autobusowy, transport regionalny kolejowy, transport ponadregionalny
kolejowy,
transport miejski, transport pasa2erski miqdzynarodowy). Krajowy wqzel integracyjny powinien

posiadad odpowiedniq infrastrukturq: dworzec kolejowy, duzy dworzec
autobusowy w
bezpoSredniej bliskoSci dworca kolejowego, parkingi P&R, B&R, K&R, przystanki
transportu
miejskiego, poczekalniq, obiekty handlowe, gastronomiq. Elementy te powinny byi powiqzane
miqdzy sobq oraz z ukladem zewnqtrznym mo2liwie kr6tkimi i sprawnymi odcinkami jezdni
i

chodnik6w.

sqsiednich), umo2liwiajq integracjq w zakresie transportu kolejowego, autobusowego
regionalnego,
miejskiego i indywidualnego, tak2e z odpowiedniq infrastrukturq towarzyszqcq.

umo2liwiajqc integracjq transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz
transportem
z transportem indywidualnym

indywidualnym lub regionalnego transportu autobusowego

integracyjne. InfrastrukturQ przystank6w zintegrowanych (PZ) stanowiq: pzystanek
kolejowy lub
autobusowy, parkingi samochodowe p&R oraz rowerowe B&R.
opracowana w rok po uchwaleniu Planu Transportowego Wojew6dztwa, Strategia
Transportu i
Mobilnoici obszaru Metropolitalnego 1t81, dokonuje dalszego podzialu w kategoryzacji
wqzl6w
integracyjnych w strefie objqtej planem, przenoszEc czq5i wqzl6w lokalnych (w
tym Kartuzy i Luzino) do
nowej grupy Wqzt6w Metropolitalnych a przystanki w Somoninie i Stq2ycy (Wie2ycy)
awansujqc do rangi

Loka Inych Wqzl6w I ntegracyjnych.

)Iratesta I ra
i Mobilnoici Obszaru
Sierakowice 28.02.2016
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Rys.

30

...

Uktad wqzt6w integracyjnych wojew6dzkich kolejowych i autobusowych sieci komunikacyjnych
wg modelu Planu Transportowego woj. Pomorskiego istrategiiTransportu i Mobilnojci Obszaru
Metropolita Inego

/Zr6dto: strategia Transportu i Mobitnoici obszaru Metropolitolnego do 2030 r., Gdohsk 2015

r..

str. 57

W Planie Transportowym Wojew6dztwa Pomorskiego przyjqto dwa warianty rozwoju sieci linii
transporlowych u2yteczno(ci publicznej w wojew6dztwie pomorskim - wariant 2, traktowany jako
bazowy,
w kt6rym uwzglqdniono uwarunkowania demograficzne, ekonomiczne, transportowe itechniczne
aktualne
dla czasu opracowania - 2013 roku oraz wariant l traktowany jako wariant docelowy, w kt6rym
uwzglqdniono uwarunkowania przewidywane dla roku 2025. Dla obszaru Gminy Sierakowice w
obu
wariantach planowane jest wykreowanie w centrum Gminy, w Sierakowicach, Lokalnego Wqzla
Integracyjnego, kt6ry w poczqtkowym etapie lqczqc tylko komunikacjq autobusowq wojew6dzkq
i
regionalnq z chwilq uruchomienia (rewitalizacji) polqczeri kolejowych na trasie Kartuzy
Sierakowice
(planowana linia RPK-23) poszerzy swq funkcjonalnoS6, Swiadczqc uslugitak2e
dla obszar6w sqsiadujqcych.

w

Planie Transportowym przewiduje siq uruchomienie autobusowych linii uzyteczn06ci publicznej

obejmujqcych teren Gminv Sierakowice:

liniiszkieletowej

(S)

linii dojazdowych

(D)

22-1'5 starogard Gdariski

-

Koscierzyna

-

sierakowice

-

Lebork oraz

22-12 Slupsk - Sierakowice - Kaftuzy;
22-1,4 Sierakowice - Lqbork - teba.

Sierakowice 28.02.20L6
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Schemat linii kolejo$rych
i podslawowych lini autobusowych

u2yt*znoSci publleneJ

Rys. 31 Schemat linii u2ytecznojci
publicznej w woj. Pomorskim
/Zr6dlo : P on Zrownowo2onego
Rozwoju Publicznego Tronsportu
Zbiorowego Woj. Pomorskiego
I

Linie szkieletowe stanowiq potqczenia strategiczne dla gospodarki,
rynku pracy oraz dostqpnodci
stolicy wojew6dztwa i obszaru aglomeracyjnego, podczas gdy dowozowe sq polqczeniami odpowiadajqcymi

za dostqpnoSi miqdzypowiatowq, wspomagajqc potencjal relacji szkieletowych. Relacje dowozowe
uksztaftowane zostaty gl6wnie wok6l lokalnych obszar6w funkcjonalnych, w tym przypadku Lqborka i
Stupska' Analizowane linie bqdqce potqczeniami do i miqdzy stolicami powiat6w, ujqto w lll kategorii
obslugi i zgodnie z przyjqtymi w Planie kryteriami, charakteryzowai powinny je standardy zwiqzane z
dostqpnoSciq systemu transportu zbiorowego okreSlane poprzezdostqpnoS6 czasowq:

o
.
o
o
.

w dni powszednie i soboty G:00-20:OO, minimalnie G:00_19:00
niedziele i iwiqta

7:OO

-

20:00, minimalnie g:00

-

20:00

w dni robocze godz. szczytu co 30 min a minimalnie

G0 min

dni robocze poza szczytem co 60 min
soboty, niedziele idwiqta co 60 min

Przewidywane obciqzenie linii komunikacyjnej 22-L5 okreSlone zostalo liczbq podr62y ocenianq na
280 pasa2er6w na dobq w 2025 roku zad dla kierunku do stolicy powiatu kartuskiego: 430 os6b
komunikacjq autobusowq oraz 200 os6b liniami autobusowymi i 300 os6b na dobq kolejq, gdy zostanie
uruchomione takie potqczenie.

Siera kowice 28.02,20L6
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32 Kartogram prognozy podr62y

na liniach u2ytecznoSci

-

publicznej

Wojew6dztwa Pomorski ego

/Zr6dto: Plan Zr6wnowa2onego

Rozwoju

ego Transportu Zbioroweg o
Wojew6dztwo Pomorskiego str. 74

Pu b

3-2.2

Publiczny transport zbiorowy

-

Ii

czn

oddzialywania Planu powiatu Kartuskiego

Uzupetnienie systemu komunikacyjnego organizowanego przez Marszalka Wojew6dztwa stanowi6

powinny przewozy

u2ytecznodci publicznej powiatowe, zaplanowane iuruchomione

w

ramach

Powiatowego Planu Tr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego.
Za podstawowy cel opracowania Planu Transportowego Powiatu Kartuskiego przyjqto poprawQ
jakodci systemu transportowego ijego rozw6j zgodny z zasadami zr6wnowa2onego
rozwoju.
Po prezentacji obszaru objqtego Planem ianalizie wynikajqcych uwarunkowari z punktu widzenia

organizacji publicznego transportu zbiorowego przeprowadzona zostala szczeg6lowa inwentaryzacja
istniejqcej sieci komunikacyjnej iinfrastruktury transportowej. w ramach planu skatalogowane zostaly
miqdzy innymi gl6wne miejsca u2yteczno5ci publicznej powiatu usystematyzowane wedlug terytorialnego
podziaiu Gmin. Gmina Sierakowice zostala om6wiona oddzielnie jako miejscowo66
Sierakowice oraz
pozostaiy obszar gminy, generujqc wynikowy graf lokalizacji zgodny z poszerzonq analizq
zawafta w
nin iejszym dokumencie.
tvlie.jsca u2yteeznoSci publicznei - Sierakowice

il
E

Miejsca uzytecznoSci publicznej - gmina Sierakowice

trEI

n
tr
LI

Siera kowice 28.02.\OLG

Id: 0B 81E05 9.71 1 E-4552-.4.0A8-A39D6940C480. podprsany

E@
-,::''

str. 84

Strona 84

Plan Zr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
Gminy Sierakowice ...

w

podobny spos6b, w przekrojach poszczeg6lnych gmin, opracowany
zostal ukfad przestrzenny i
stan wyposa2enia przystank6w komunikacyjnych zestawiony w postaci tabelarycznej
oraz na zalqczonych
mapach' Analizq istniejqcej sieci komunikacyjnej oparto na danych pozyskanych od organizatora,
Urzqdu
Powiatowego w Kartuzach oraz z system6w informatycznych dotychczas funkcjonu.;qcych przewolnik6w,
w
tym szczeg6lnie - Firmy P.A. GRYF, stanowiqcego niewqtpliwie najwiqkszego przewolnika
dwiadczqcego
uslugi przewozowe w analizowanym regionie. opracowane zostafy szczeg6lowe zestawienia
i mapy
tematyczne charakteryzujqce analizowanq siei komunikacyjnq, by na tej podstawie,
uzupetnionej wynikami
przeprowadzonych wS16d mieszkaic6w badari ankietowych, zaproponowai
finalny projekt funkcjonowania
publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Kaftuskim, kt6ry po okresie
konsultacji spolecznych zostal
Uchwalony przez Radq Powiatu Kartuskiego Uchwatq nr XlhL2/2015 w dniu 22 grudnia
2015 roku.
Podczas projektowania sieci komunikacyjnej powiatu kartuskiego kierowano
siq podstawowymi kryteriami:

wszystkich siedzib gmin w obszarze powiatu kartuskiego z siedzibq powiatu

-

miastem Kartuzy;

znajdowaly bqdq siq wzdlui planowanych do uruchomienia linii o kt6rych mowa wy2ej;

terenie powiatu

z wqzlami kolejowymi obslugujqcymi przewozy kolejowe; planuje siq
utworzenie
wqzt6w kolejowych w Kartuzach i Zukowie, oraz w Rqbiechowie
[6e]

okreSlajqc kryteria konstruowania Planu uznano jednoczednie (rozdz.5.2.1 pkt d
[to]), i2 pozostate potrzeby
transportowe na terenie powiatu zostanq zaspokojone sieciq komunikacyjnq o charakterze
u2yteczno5ci
publicznej poszczegolnych Gmin, co stanowijednq z przeslanek uzasadniajqcych
mozliwoSi i potrzebq ich
powstawania. Z drugiej strony, w kontekicie komunikacji wykraczajqcej poza granice
powiatu, plan
przewiduje,2e nie bqdzie w stanie zaspokoii potrzeb przewozowych calego
spoteczedstwa mieszkajqcego
na terenie powiatu, kt6re ma potrzeby dojazdu do pracy, szk6l, szpitali itp.
instytucji w Gdarisku, Gdyni,
wejherowo, Bytowie, Lqborku czy Ko6cierzynie, nalezqcych do powiat6w odciennych. Komunikacja
taka
winna byi ujqta w planach transportowych opracowywanych przez Marszafka Wojew6dztwa pomorskiego,
wzglqdnie przez zawarte porozumienia lub utworzone zwiqzki powiat6w, albo zwiqzki powiatowo-gminne.
Alternatywnie, w przypadku utworzenia zwiqzku metropolitarnego przez Radq Ministrow,
znaczna czqd6
gmin, a nawet caty obszar powiatu mo2e wej5i w jego sklad a w6wczas
to zarzqd tego zwiqzku bqdzie

organizatorem przewozow o charakterze u2yteczno5ci publicznej na catym takim
obszarze.
Konsekwencjq interakcji Planu Powiatu z przewozami realizowanymi na podstawie planu
Transportowego Marszalka wojew6dztwa Pomorskiego bqdzie potrzeba ich uwzglqdniania
w ustalaniu
czqstotliwodci komunikacji czy okresu wykonywania uslug, na wsp6lnych lub dubLjlcych
siq odcinkach,

szczeg6ln ie w za kres ie kom

un

ikacji kolejowej.

W wyniku ewaluacjiPlanu, po konsultacjach spolecznych, przyjqta ostatecznie siei
linii u2ytecznosci
w znacznym stopniu odpowiada sytuacji istniejqcej obecnie. Zaplanowana roczna praca
przewozowa na terenie powiatu kartuskiego oszacowana zostala
na L.902,744 km co stanowi Z6yowzrost

publicznej

wobec stanu bie2qcego' Na o96lny obraz systemu transportu Powiatu rzutowa6 bqdzie
te2 zakres

ll

;;*

.tu*nowa2onego rozwoju transportu zbiorowego w Powiecie Kartuskim, str. 132

Siera kowice 28.02.201,6
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przewoz6w organizowanych przez Marszafka Wojew6dztwa Pomorskiego
oraz przewoz6w Gminnych, gdyz
przy aktualnej pracy przewozowej w przewozach regularnych wykonywanej
na podstawie w zezwole6
wydanych przez Starostq Powiatu Kartuskiego wynoszqcej 1 553 7og,7o lqczna praca przewozowa
wykonywana na podstawie w zezwoleri wydanych przez Marszalka Wojew6dztwa,
Starostq Kartuskiego
oraz Burmistrz6w i W6jt6w Gmin wynosi 3 524 646 km rocznie.

W

przeprowadzonych analizach rynku przewoz6w pasazerskich na potrzeby planu,
na uwagQ

zasluguje ocena wykonywanej pracy przewozowej dla poszczeg6lnych polqczef,
w tym dla kierunku Kartuzy
- Sierakowice - Gowidlino siqgajqca 45 tysiqcy pasa2er6w miesigcznie . powy2sza konstatacja , oraz fakt 2e

sposr6d pozostalych gmin, gmina Sierakowice wy16znia siq najwiqkszq liczbq sprzedazy
bilet6w
doprowadzily autor6w Planu do wniosk6w iz najbardziej po2qdane kierunki prr"*oi6*
bqdq znajdowaiy
siq w relacji m.in. Kartuzy - Zukowo, Kartuzy - Somonino oraz Kartuzy sierakowice, co znalazlo
odzwierciedlenie w projektowanym uktadzie linii i czqstotliwojci ich kursowania.

t|.osc PRzErlrozoilycH
NA
Hodt

pr.sSonFh

I

r10

LI?{

pAsAZE RoUt

IACH POIIIIATOUTVCH

poErqdr{tya)

E lo20
I2GCI
lI >5()

CHTflELflO

?trtdy

Rys. 34 Miesiqczna ilo56 pasa2er6w
przewo2onych na liniach

powiatowych
/2rodto : Plan zr6wnowo2onego rozwoJu
transportu zbiorowego w Powiecie
Kartuskim, str 1.2j

W ramach Planu Transportowego Powiatu kartuskiego zaplanowano nastqpujqce przebiegi
linii i minimalne
iloSci polqczeri w ciqgu doby dla obslugi m.in. mieszkaric6w z obszaru Gminy
Sierakowice:
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Tab. 5 Powiatowe linie u2ytecznosci publicznej obstuguiqce Gminq
sierakowice
/Zr6dlo: Plon zr6wnowa2onego rozwoju transportu zbiorowego w powiecie Kartuskim, zol. L0.g

w Planie przyjqto czqstotliwoS6 kursowania autobus6w odrqbnie dla dni roboczych (253 dni w
okresie komunikacyjnym) oraz w soboty, niedziele i Swiqta (1.12 w okresie
komunikacyjnym). Godziny
kursowania powinny uwzglqdnia6 komunikacjq kolejowq planowanq
do uruchomienia w ramach linii
uzytecznodci publicznej przez Marszafka wojew6dztwa Pomorskiego
w taki spos6b aby projektowane
powiatowe linie autobusowe byfy liniami dowozowymi do wqzf6w
komunikacyjnych. przebieg linii i ich

numeracja, poza poprzedzajqcym oznaczeniem u2205, odpowiada prezentowanym
wczeiniej potqczenibm
na schemacie sieci komunikacyjnej Gminy Sierakowice _ Rys. 2g.
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Rys. 35 Przebieg planowanych powiatowych linii o charakterze u2yteczno6ci publicznej

/lr6dto:

Plon zr1wnowa2onego rozwoju tronsportu zbiorowego w Powiecie Kortuskim, str.

3.2.3

j.j7

Cele i Srodki politykitransportowej Gminy

Przywotujqc definicje z Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, za przewozv o charakterze
u2ytecznoSci publicznej uznaje siq uslugi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywane przez

w celu bie2qcego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb
przewozowych spolecznodci na danym obszarze. MySl powyzsza rozwiniqta zostala w Wojew6dzkim Planie
Transportowym ... realizowanie cel6w u2yteczno5ci publicznej nie musi oznaczae,2e uslugi transportu
publicznego powinny by6 dostqpne ikonsumowane powszechnie, niezale2nie od wartodci postrzeganej
przez spoleczefstwo oraz od koszt6w spotecznych ich wytwarzania. Z punktu widzenia efektywnoSci
wydatk6w publicznych, organizowanie ifinansowanie ustug uzytecznodci publicznej powinno dotyczyi tej
czq6ciustug dostqpnych na rynku, kt6re spelniajq okre5lone kryteria u2ytecznoScipublicznej, a ich realizacja
powinna byi poddana presji konkurencji na etapie ubiegania sig o Swiadczenie uslug na rzecz Organizatora
transportu publicznego i pasa2er6w tego transportu Itt].
operatora publicznego transpoftu zbiorowego

71

Plan Zrdwnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Wojew6dztwa Pomorskiego
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Wizja transportu publicznego na obszarze Gminy Sierakowice zakfada organizowanie,
funkcjonowanie i rozw6j nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spelniajqcego
oczekiwania pasaier6w, w spos6b tworzEcy z tego transportu realnq alternatywq dla podr6iy
realizowanych wlasnym samochodem osobowym, zapewniajqcego jednoczeSnie dostqp do uslug osobom
niepelnosprawnym i o ograniczonej sprawnoici ruchowej.
Wa2nq determinantq ksztaltujqcq politykq transportowq Gminy Sierakowice jest niewqtpliwie
zagadnienie przylqczenia jej obszaru do infrastruktury wojew6dzkich linii kolejowych u2yteczno6ci
publicznej. Podejmowane dzialania, uczestnictwo Gminy w roli lidera wsp6lnie z przedstawicielami
powiat6w kartuskiego, lqborskiego, wejherowskiego, Miasta Lqbork, Gminy Chmielno, Gminy Linia iGminy
tqczyce w inicjatywie na rzecz rewitalizacji linii kolejowe j nr 229 na odcinku Kartuzy Sierakowice Lqbork
stanowiq kolejne kroki na drodze do urzeczywistnienia tego celu. Prognozy opracowywanego aktualnie
Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, uwzglqdniajqc konsekwencje modyfikacji systemu
komunikacyjnego zakladajq i proponujq jednoczeinie z rewitalizacjq linii kolejowej reaktywacjq istniejqcych
stacji i przystank6w kolejowych mieszczqcych siq na terenie Gminy: w Sierakowicach oraz Kamienicy
Krolewskiej i Mojuszu. Przy przystankach proponuje siq realizacjq wqzt6w integracyjnych jako miejsce
zintegrowanej lokalizacji 6rodk6w transportu publicznego - przystanku kolejowego, autobusowego oraz
parking6w dla samochod6w osobowych tak2e polqczonych z uslugami handlu i gastronomii. O ile
oddziatywanie przyszlych zmian w organizacji komunikacjidla Wqzla Integracyjnego w Sierakowicach, kt6ry
w opracowywanych Planach ju2 funkcjonuje tej roli, oznaczai bqdzie przeniesienie gl6wnego ciqzaru pracy
przewozowej z poiqczefr autobusowych na substytucyjne do nich poiqczenia kolejowe, to zmiany w
przypadku przystank6w w Kamienicy K16lewskiej i
w Mojuszu spowodujq potrzebq modyfikacji
dotychczasowego sposobu organizacji transportu na terenie Gminy, kt6rej skali nie mo2na jeszcze
przewidzie6, podobnie jak czasu w kt6rym powy2sze nastqpi. Majqc na wzglqdzie obecny stan
zawansowania prac iprzewidywany okres planowania iaktualizacji Planu, na potrzeby niniejszego
opracowania przyjqto wariant bez komunikacjikolejowej, zakiadajqc koniecznoS6 modyfikacjistosownie do
finalnego rozwiqzania podsystemu transportu kolejowego w Gminie.
Zawqzona tylko do komunikacji autobusowej organizacja publicznego transportu zbiorowego,
uwzglqdniajqc aspekt ekonomiczny i potrzeby spoleczne, powinna zaspokajai potrzeby komunikacyjne

mieszkafc6w Gminy, przeciwdzialajqc powstawaniu obszar6w komunikacyjnego wykluczenia.
W powiqzaniu z rozwijanymi dalej koncepcjami mo2liwych Scie2ek rozwojowych publicznego transportu
zbiorowego, jako nadrzqdny cel przyjq6 nale2y utrzymanie obecnego poziomu uslug ikompensowanie
niekorzystnych trend6w zwiqzanych
mo2na nastqpujqce dzialania

identyfikowania

i

z

transportem indywidualnym. W zakresie cel6w czqstkowych wskaza6

:

uznania za uzasadnione nowych potrzeb;

w Sierakowicach stosownie do stopnia jego uczestnictwa w komunikacji ponadgminnej;
Sierakowice z liniami organizowanymi przez Powiat Kartuski, i liniami wojew6dzkimi;
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Uzupelniajqce cele szczeg6lowe, to miqdzy innymi:

Swiqteczne;

wakacji, a tak2e przewoz6w dedykowanych obsludze turystycznej.

Stosownie do zalozed wynikajqcych z przyjqtych cel6w polityki transportowej Gminy, planowana
sie6 polqczeri u2yteczno5ci publicznej w gminnych przewozach pasa2erskich okrejlona zostala na bazie
istniejqcej sieci polqczefi, z uwzglqdnieniem oszacowanej wielko5ci potok6w pasa2erskich, dla zapewnienia
polqczef z siedzibq Gminy, ustalonymi wcze5niej waznymi miejscami u2yteczno6ci publicznej, centrami

ustug oraz polqczeri miqdzy wiqkszymi jednostkami osadniczymi Gminy, poza om6wionym wczeiniej
zagadnieniem rewitalizacji linii kolejowej i wynikajqcej w jej konsekwencji reorientacji planowanej sieci
polqczei uzytecznoSci publicznej, analiza Plan6w Zagospodarowania Przestrzennego oraz Strategii
Rozwoju Gminy nie wskazuje na mo2liwe w najbli2szej przyszlo6ci zmiany w rozkladzie gl6wnych cel6w
pod162y opracowywanej sieci komunikacji pasa2erskiej. Przewidywany rozklad przestrzenny potrzeb

przewozowych pozostanie na niezmienionym poziomie. Przy zachowanym ukladzie powiqzari
komunikaryjnych, opartym na dotychczasowym modelu, dla realizacji polityki transportowej Gminy,
modyfikacjom podlega6 bqdq pozostate elementy oferty - dobowy, tygodniowy i sezonowy czas
iwiadczenia uslug, czgstotliwo6i i rytmicznoS6 polqczefi, parametry jako5ciowe oraz system taryfowy, W
wyniku planowanej poprawy jakodci iwiadczenia uslug przewiduje siq nieznaczne zwiqkszenie potok6w
pasa2erskich spowodowane zwiqkszeniem atrakcyjno6ci oferty przewozowej. Drugim z przewidywanych
czynnik6w wzrostu bqdzie gl6wnie powiqkszajqca sig liczba mieszkaric6w Gminy i wzrost ich mobilnojci.
Projekt uwzglqdnia r6wniez przewozy o charakterze u2yteczno(ci publicznej okreSlone w planach
nadrzqdnych, w tym w Planie Wojew6dzkim oraz uchwalonym po konsultacjach spolecznych planie
Transportowym Powiatu Kartuskiego, gdzie niewiadomq pozostaje spos6b organizacji polqczeri pomiqdzy
Sierakowicami a Lqborkiem podobnie jak funkcjonujqca obecnie linia do Wejherowa.
Zgodnie z zasadami organizacji publicznego transportu zbiorowego, w kompetencjach lokalnego
samorzqdu jest jedynie organizacja transportu na obszarze swojej wlajciwojci, chyba, 2e obowiqzek taki
zostanie przekazany w wyniku uczestniczenia w zwiqzku lub porozumieniu z innymi samorzqdami.

Przewidywane ustawE dostqpne dla gminy formy to porozumienia, zwiqzki miqdzygminne, zwiqzki
powiatowo gminne i metropolitalne. W ramach organizacji sieci komunikacyjnej wewnetrz Gminy
Sierakowice przewidywane jest ujqcie dotychczasowego ukfadu tinii komunikacyjnych, z zachowaniem
ich minimalnej czqstotliwoici i czasu dostqpno$ciw ramach gminnych linii uiyteczno5ci publicznej.

ostateczny uklad sieci linii komunikacyjnych uzytecznodci publicznej przedstawiony zostal w
na kofcu niniejszego Planu. Na planowanq siei komunikacyjnq skladajq siq obecnie
wykonywane przewozy na liniach o numerach od L0 do L7, dla kt6rych zezwolenia wydawal W6jt Gminy
zalqczniku
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Sierakowice, szczeg6lowo opisane w rozdziale 3.L.L. Zgodnie z wymaganiami formalnymi i przyjqtq praktykE
dla komunikacji w powiecie kartuskim, stosowanE dotychczas numeracjq linii uzupetniono o poprzedzajqcy

symbol U i kod terytorialny gminy 220504. Odrqbnego potraktowania wymagajq linie 10 i 15, kt6re nie
mieszczq siq w calodci w granicach Gminy Sierakowice. lch dotychczasowe funkcjonowanie opieralo siq na
zezwoleniach organ6w nadrzqdnych. Odtworzenie stanu obecnego w realiach zmienionych przepisami
Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wymagalo bqdzie zawarcia porozumienia z samorzqdami
Gmin Czarna Dqbr6wka, Stqzyca i Chmielno na uruchomienie komunikacji gminnej Gminy Sierakowice na
liniach przebiegajqcych w obszarze ich wla(ciwoici. Nie jest to jedyne z mo2liwych rozwiqzafr
prowadzqcych do zalo2onego celu, wskaza6 mozna np. oddelegowanie w tym zakresie uprawnie6 powiatu
Kartuskiego w wyniku zawartego z gminq porozumienia, ale wydaje siq najbardziej naturalne ioczywiste do
realizacji' Proces organizacji sieci publicznego transportu zbiorowego w Gminie potraktowany zostat
wariantowo, uwzglqdnia jqc ro2ny stopieri i mozliwodci wsp6luczestniczenia i wsp6lfinansowania zadania z
bud2etu organizatora. Analizowane warianty okreSlone umownie jako wariant zachowawczy i wariant
rozwojowy reprezentujq dwa skrajne, ale niesprzeczne wzajemnie rozwiqzania, z kt6rych jedno stanowi
kontynuacjq i rozwiniqcie drugiego, dziqki czemu mozliwe do realizacji bqdq r6wnie2 stadia posrednie.
Przyjqte warianty rozwoju publicznego transportu w gminie reprezentujq:
wariant zachowawczy
m in i ma Ina i nterwencja pu bliczna i ograniczone modyfikacje dotychczas
funkcjonujqcego rozwiqzania organizacji komunikacji w Gminie, konieczne dla utrzymania
w stanie co najmniej niezmienionym obecnego poziomu realizacji potrzeb przewozowych
mieszkaric6w, uzupelnienie iskorygowanie zidentyfikowanych obszar6w problemowych,
przestrzennych ifunkcjonalnych, spelnienie minimalnych wymagari zdefiniowanych przez
aksjomaty zr6wnowa2onego rozwoju w zakresie ochronv Srodowiska i standard6w

Swiadczonych uslug.

wariant rozwojowy
uwzglqdniajqcy te same priorytety i stosujqcy zasady zr6wnowa2onego rozwoju,
intensyfikuje dziatania na rzecz promocji publicznego transportu zbiorowego.
Dziatania podejmowane sq wielokierunkowo, poprzez istotne zwiqkszenie
atrakcyjnodci oferty, czqstodci, dostgpnodci, wzrost standard6w jakoiciowych,
politykq cenowE, informacjq pasa2erskq i marketing.

Wariant rozwojowy modyfikujqc gl6wne aspekty okredlajqce efektywno6i ekonomicznq usfug
transpotlowych, jak np. wymagania dotyczqce taboru - wiek, minimalne standardy emisji spalin,
wyposazenie czy preferencyjne taryfy mo2e wymaga6 udzialu Organizatora we wsp6lfinansowaniu
organlzowanego transportu nawet w stopniu wy2szym, ni2 tylko wynikajqcym ze wzrostu przewidywanej
pracy przewozowej , kt6ra ujqta zostala w dalszych analizach. Zaplanowany wzrost dostqpnoSci uslug w
dni wolne od nauki szkolnej, soboty, niedziele i6wiqta podlega6 powinien szczeg6towej analizie i przy
akceptacji Organizatora moze byi uruchamiany w wyniku zidentyfikowanych iuzasadnionych potrzeb
spolecz nych.

Przedstawiona poni2ej tabela wskazuje podstawowq, odpowiadajqcq stanowi obecnemu i zaplanowanq w
wariancie rozwojowym liczbq polqczef na planowanych liniach.
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7 Planowane linie u2yteczno6ci

publicznej w Gminie Sierakowice
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4 'Ocena i prognoza potrzeb przewozowych
We wcze6niejszych rozdzialach om6wione zostafy czynniki wplywajqce na potrzeby przewozowe

takie jak demografia, sytuacja spoleczno-gospodarcza, edukacja, kultura iturystyka oraz istniejqca
infrastruktura transportowa i zaplanowana oferta przewozowa publicznego transportu zbiorowego. Dla
okreilenia prognozy potrzeb przewozowych w analizowanym obszarze, z pierwotnych danych lr6dlowych,
dostqpne sq jedynie bie2qce informacje o realizowanej pracy przewozowej w planowanej sieci
komunikacyjnej. Brak jest adekwatnych danych historycznych i innych wskalnik6w parametryzujqcych
wra2liwo6ci na czynniki ksztaltujqce popyt. W konsekwencji, dla oceny i prognozy potrzeb przewozowych
w Gminie Sierakowice przyjqto metodq aproksymacji wynik6w uzyskanych dla obszar6w nadrzqdnych,
interpolujqc je na potrzeby lokalnej sieci komunikacyjnej. Pomimo, 2e analizowane prognozy dotyczq
gl6wnie podr6zy miqdzypowiatowych model mo2na, w przybli2eniu, przenieSd r6wniei na sie6 przewoz6w
gminnych. Zalo2enia zwiqzane z demografiq, gospodarkq, czy motoryzacjq sq w obu przypadkach podobne.
Szczeg6lnie warloSciowy jest pod tym wzglqdem material badawczy dla Gdariskiego Obszaru
Metropolitalnego, gdzie odrqbnie prezentowane sq wyniki dotyczqce obszar6w wiejskich (,,poza rdzeniem")
oddzielajqc od wynik6w wpfyw wysoce zurbanizowanego obszaru aglomeracjitr6jmiejskiej.
STRONY POROzUMIEt.IIA ZIT:
1,Gfilna MbslJ Gdaosk
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W badaniach na potrzeby Wojew6dzkiego Planu Transportowego ocenq i prognozq potrzeb
przewozowych przeanalizowano dla 162nych scenariuszy i wariant6w. Do budowy modelu transportowego
Wojew6dztwa Pomorskiego, wykorzystano klasyczny czterostopniowy model transpoftowy obejmujqcy
eta py:

tra nsportowych za pomocil na rzqdzi statystycznych

lu

b modeli czqstkowych;

podstawie zgeneralizowanego kosztu pod r62y r62nymi Srodkam i transportu;
przemieszczenia siq pomiqdzy dwoma rejonami.
Do budowy modelu transportowego, a tak2e wykonywanych prognoz przyjqto:

i optymistyczny, uwzglqdniajqce zmiany demograficzne (liczby mieszkafc6w), ekonomiczne (PKB),
poziom bezrobocia, motoryzacyj ne (wskalnik motoryzacji), napelnienia pojazd6w itp.;
braku aktywnoSci

w rozwoju i

usprawnianiu sieci transportowej, kt6ry posluzyf jako bazowy do

por6wna6;
Udziat podr6zy transportem zbiorowym, kt6re jako dane wyj6ciowe okreilono na 27,!Yo w horyzoncie roku
2025 przy zalo2eniu scenariusza umiarkowanego mo2e wzrosnqd do 28,4%,wariant Llub 27,7%,wariant 2,
W przypadku braku dziala6, wariant stagnacji, wskalnik spadnie do22,3%. W scenariuszu optymistycznym
odpowiednio udziat mo2e wynie5d 29,gyo, w wariancie I lub28,5%, w wariancie 2 a w pesymistycznym,

25,8% (wariant l-) lub 24,2% (wariant 2). Przewiduje siq

w

zwiqzku z tym, 2e nastqpi wzrost pracy

przewozowej (d rogi prze bytej tra ns po rte m zbiorowym p rzez pod 162nych ),
W badaniach GOM agregujqc wyniki wykresu - Srodkitransportu w podr62ach 1t31 dla mieszkaric6w poza
Tr6jmiastem statystyki preferencjiwyboru Srodka transportu ksztaltowaly siq zgodnie zzalqczonqtabelq.

'2 PlanZr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Wojew6dztwa Pomorskiego, Gdarisk 2014
str. 63
t3
Raport syntetyczny z badari ankietowych dotyczqcych zachowaf transportowych oraz pomiar6w natq2enia ruchu
str. 35
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Tab.

8
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regionalny

o,7yo

i

Preferencje wyboru irodk6w transportu mieszkaic6w Gda6skiego Obszaru Metropolitalnego

Podstawowy podziaf motywacji podr62y
pr
wykonywanych na okre6lonym obszarze obejmuje zazwyczaj
siedem grup:

o
.
o
.

o
o
.

- p)
praca - dom (p - D)
dom - nauka (D - N)
nauka - dom (N - D)
dom

-

praca (D

dom
inne

- inne (D-t)
- dom (l-D)

podr62e nie zwiqzane z domem (NZD)

Motywacje sq jciSle uzale2nione od wieku i sytuacji zawodowej badanych - wSr6d uczni6w i
student6w wiqkszo66 podr62y jest zwiqzana z dojazdem do lub ze szkoly, pracujqcy poza domem odbywajq
przede wszystkim podr62e na trasie dom - praca i z powrotem, wSr6d os6b niepracujqcych (emeryt6w,
rencist5w i bezrobotnych) najwiqcej pod162y jest zwiqzanych z innymi motywacjami, takimi jak zakupy,
uslugi czy zatatwianie spraw w urzqdach
Motywacje podn5iy

dom

-inne

24%

praca

naka- dom

-

dom (P-D)

?%

dom

4%

z+,ii

'

),

- dom
t2%

praca

dom

-

praca

9 Statystyczny udziai motywacji i cel6w odbywania podr62y
/2r6dlo: opracowanie wlosne na podstawie: Raport syntetyczny z badoh
onkietowych dotyczqcych zochowoh transportowych oraz pomior6w

Tab.

nate2enia ruchu i napelnienio pojazd6w trcnsportu zbiorowego, Sopot,

2074 str il

Rys.

37

Rozktad udziatu motywacji odbywania podr62y

Sierakowice 28.02.20L6

Id: 088JE059-7 21E4552- A0A8-A39D6940C480. Podoisanv

str. 95

Strona 95

Plan Zr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Sierakowice ...

Badania przeprowadzone jesieniq 2013 r, na zlecenie Urzqdu Marszafkowskiego, jako prace
studialne dla opracowania Planu Transportowego dla Wojew6dztwa Pomorskiego wykazaty, 2e ponad 50%
mieszkafc6w Wojew6dztwa pracuje poza domem, a ponad tO% uczy siq w szkolach. W podr6zach
miqdzypowiatowych ponad 80% badanych w Wojew6dztwie Pomorskim podr62uje jednak samochodem
osobowym, w tym ponad 50% - jako kierowca. Komunikacjg regionalnq jako Srodek transportu wybralo

27% ankietowanych. W przewozach ponadgminnych 30% podr62y

w Wojew6dztwie realizowano

z

wykorzystaniem komunikacji publicznej, a w podr62ach ponadpowiatowych - 34% podr62y. Transportem
kofejowym odbywano 29% podro2y ponadgminnych i 36% podr62y ponadpowiatowych. Odliczajqc podr6ze
ponadgminne i ponadpowiatowe realizowane kolejq mo2na stwierdzii, 2e w skali Wojew6dztwa

komunikacjq miejskq oraz regionalnq komunikacjq autobusowq odbywano okolo L/4 podr62y
ponadgminnych i ponadpowiatowych, . Badania dla wq2szego obszaru GOM, zdelimitowane do czqdci poza

zurbanizowanym centrum, u6ci6lajq te wyniki wskazujqc podzial

:

podr62e miqdzygminne ( w powiecie)

podr6ie wewnqtrzgminne

Ta.b.

10

Rozklad przestrzenny podr62y pasa2er6w w obszarze metropolitalnym (bez Tr6jmiasta)

Zr6dlo: opracowanie wlasne

na podsttwie: Raport syntetyczny z badah ankietowych dotyczqcych zachoway't
transportowych oraz pomiar1w natg2enia ruchu i napelnienia pojazd6w transportu zbiorowego, Sopot, 2014 str. 34

Wsp6lczynnik ruchliwoSci okreSlono przeciqtnie dla Wojew6dztwa Pomorskiego na poziomie L,9
w czasie jednej doby i 2,30 dla mieszkaric6w Obszaru Metropolitalnego mieszkajqcych poza
Tr6jmiastem. Najwiqkszq ruchliwo5ciq charakteryzowafy siq osoby w wieku 30-44 lata, Srednio wykonujqce
2,53 podr62y dziennie.

podr62y

W

podr62ach ponadgminnych

w

Wojew6dztwie wystqpujq dwa wyralnie zaznaczone szczyty

przewozowe: poranny, miqdzy godz.5:00 a 9:00 ipopofudniowy miqdzy 1-4:00 a 1-9:00 z kulminacjq okolo
15:00 do 17:00. Szczyty przewozowe powodowane sq podr62ami na trasach praca - dom/dom -praca oraz
nauka - dom/dom - nauka. Pozostale typy podr6zy generujq razem doii r6wny ich poziom w godzinach od
5:00 do 20:00. Szczyty przewozowe w Wojew6dztwie Pomorskim sq szczeg6lnie wyraine, gdy Srodkiem
transportu jest samoch6d osobowy, zr62nicowanie w przypadku komunikacji autobusowej i minibusowej
jest ni2sze, po czq5ci spowodowane zbyt ubogq ofertq przewozowq.
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Rys. 38 Rozktad godzin rozpoczQcia podr62y w dobie w5r6d mieszka6c6w Obszaru Metropolitalnego
/Zr6dto: Raport syntetyczny z badoh ankietowych dotyczqcych zachowoh transportowych oroz pomior6w notqzenio ruchu i
nopelnienia pojozdiw tronsportu zbiorowego, Sopot, 20L4 str. 38

Czas trwania podr6zy jest zwiqzany z wykorzystanym irodkiem transportu
najkr6cej trwajq
podr62e piesze (Srednio 15 minut), najdtu2ej za5 podr62e z wykorzystaniem r62nych irodk6w transportu (57

-

minut). Sredni czas trwania podr6zy indywidualnej to 24 minuty, zai podr62y Srodkami transportu
zbiorowego - 39 minut, Podr6ze wewnEtrzgminne trwajq Srednio 22 minuty, podr6ze miqdzygminne 30
minut, a miqdzy powiatami- 44 minuty[74].

potencjalny. Popyt efektywny - zaspokojone potrzeby przemieszczania siQ komunikacjq publicznq
mieszkaic6w okre5lonego obszaru; popyt potencjalny - catoEd potrzeb przemieszczania siq mieszkafc6w
okre6lonego obszaru, Popyt potencjalny moze przerodzid siq w efektywny przy spetnieniu przez transport
publiczny okre5lonych warunk6w zwiqzanych z oczekiwanq ilodciq ijako5ciq ustug.

Popyt potencjalny stanowiq przede wszystkim ci mieszkafcy, kt6rzy realizujq swoje potrzeby
przewozowe innymi Srodkami transportowymi ni2 publiczne, ale gotowi sq korzystai z transpoftu
publicznego pod pewnymi warunkami, Popyt potencjalny przekracza znacznie popyt efektywny, poniewaz
tylko czq66 przemieszczajqcych siq mieszkaric6w korzysta z komunikacji publicznej. Ustalenie skali zjawiska
nie jest jednak mo2liwe bez odpowiednich narzqdzi i danych badawczych. W Gminie Sierakowice, dla
polqczef gminnych, jak dotqd nie prowadzono badafi marketingowych z zakresu transportu zbiorowego. Do
dyspozycji pozostaje ocena popytu w oparciu o dotychczasowe wyniki sprzeda2y bilet6w, odniesienie
prognoz do podobnych gmin w kt6rych prowadzone byty badania w dlu2szych okresach czasu i
potraktowanie tych wynik6w jako wzorca, Pomocniczo, dla potrzeb niniejszego Planu wykorzystane zostaly
14

' ' Raport syntetyczny z badaf ankietowych dotyczqcych zachowad transportowych oraz pomiar6w natqienia ruchu
napeinienia pojazd6w transportu zbiorowego, Sopot, 2014 str. 40
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wyniki badafi dotyczqcych Obszaru Metropolitalnego,

w

odniesieniu

do

czq5ci obszaru poza

ScislE

aglomeracjq Tr6jmiejskq. Rzutujqcy na prognozy popytu wsp6lczynnik - wskaZnik ruchliwoici mieszkaric6w
zostaltam oszacowany na kolejne lata zgodnie zzalqczonq ponizej tabelq.

Tab. 11 Prognozowane wskaZniki ruchliwoici mieszkadc6w OM w podr62ach niepieszych
/2r6dlo: Strategia Tronsportu i Mobilnoici Obszaru Metropolitolnego do 2030 r. Model str. 28

Dodatkowe wskaZniki uwzglqdnione

w

prognozie odnoszq siq do parametr6w charakteryzujqcych zmiany

w ofercie przewozowej i ich wplyw na plany popytu:
przyjqty wskalnik elastycznoSci 0.9
wzrost gqsto6ci sieci o tO% moie spowodowad wzrost popytu o 9%

wskaZnikzwagq -0,5
zmniejszenie odleglodci doj6cia do przystanku o LO% skutkuje wzrostem popytu o 5%

odstqpy czasowe miqdzy odjazdami pojazd6w na jednej linii
. dla niskich czqstotliwo5ci kursowania (30-60 min) 0,7-1
. dla czqstotliwo5ci 15-20 min wskalnik elastycznodci okolo 0,3
konkurencyjnoSi czasowa transportu zbiorowego wobec indywidualnego (np. BUSpasy)

wskalnik elastyczno5ci -0,3 - 0,8 ,
skr6cenie czasu jazdy o LO% moie spowodowad wzrost popytu 3-8%
wskaZnik elastycznodci -0,2 do -0,3
wzrost cen bilet6w o !0% mo2e spowodowa6 spadek popytu o 2-3%

Korekta prognozy uwzglqdnia ponadto dodatkowe czynnikiwptywajqce na popyt

:

Przeciwdziafanie narastajqcemu wykorzystaniu w podr62ach samochod6w osobowych i
oddzialywanie na popyt wymaga podjqcia przez organizator6w transportu publicznego odpowiednich
Sierakowice 28.02.201G
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dzialan, zar6wno w ujqciu funkcjonalnym, jak i marketrngowym.

W ujqciu funkcjonalnym, podejmowane dzialania w zakresie ksztaftowania oferty przewozowej
powinny obejmowai dostosowanie do potrzeb mieszkaic6w jej poszczeg6lnych element6w,
identyfikowanych jako postulaty przewozowe.
Zgodnie z celami zr6wnowa2onego rozwoju transpoftu publicznego, podzial zadad przewozowych
na obszarach pozamiejskich oraz gminach wiejskich powinien ksztaltowai sig w proporqi:25-3O% transport
publiczny i 70-75% transport indywidualny. Biorqc pod uwagq specyfikq Gminy, cel ten mo2na osiqgnqi
tylko poprzez odpowiednie dostosowanie oferty uslug transportu publicznego do wystqpujqcych w tym
zakresie potrzeb pasa2er6w. Analizujqc przewidywany wplyw czynnik6w zewnqtrznych na popyt na ustugi
komunikacji zbiorowej w Gminie Sierakowice, wzajemnie znoszEce oddziafywanie gl6wnych czynnik6w wzrostowego mobilno5ci, wzrostu demograficznego oraz regresywnego zwiqzanego z dalszym rozwojem
komunikacji indywidualnej, o ostatecznych rezultatach popytowych zadecydowai mogq podejmowane
przez Organizatora dzialania zwiqzane z sposobem rozwiqzania reorganizacji komunikacji wykraczajqcej
poza granice administracyjne Gminy oraz uzupelniajqco w zakresie promocji transportu publicznego i

kreowania oferty transportowej wypelniajqcej stawiane przez pasa2e16w postulaty przewozowe.
Promotoryzacyjna polityka komunikacyjna, zwlaszcza stwarzajqca coraz lepsze warunki podr62owania
samochodem osobowym, powoduje zmniejszenie popytu w pasa2erskim transporcie zbiorowym. Celem
organizatora publicznego transportu zbiorowego jest przeciwdzialanie temu trendowi, dla osiqgniqcia
r6wnowagi pomiqdzy przejazdami pojazdami indywidualnymi a komunikacjq zbiorowq. Celem integracji
transportu publicznego z indywidualnym jest ksztaltowanie po2qdanego podzialu zada6 przewozowych.
Dziatania te bqdq wymagafy poprawy parametr6w oferty przewozowej - zar6wno w zakresie ilo6ciowym
(liczba kurs6w iwozokilometr6w), jak ijakodciowym (dogodne godziny pofqczeh, standard uslug itaboru).
Bez podjqcia tych dzialari, nale2y siq liczyd ze zmniejszeniem podr62y odbywanych transportem publicznym
w Gminie - punktem odniesienia mo2e by6 tu wariant stagnacji, dla kt6rego, w calym wojew6dztwie
prognozowany byl5% spadek popytu w perspektywie2025r.

4.3

Prognoza podaiy
Transponujqc klasycznq definicjq poda2y odnoszqcq siq do iloici d6br oferowanych przez
producent6w na rynku, na potrzeby transportu pasa2erskiego przyjqt mo2na ie poda2 linii komunikacyjnej
jest rozumiana jako sumaryczna liczba miejsc dostqpnych w pojazdach kursujqcych na danej trasie w
okre6lonym przedziale czasu i zale2y od czqstotliwo6ci kursowania pojazd6w oraz od ich pojemno6ci.
Innym wskaZnikiem poda2y mo2e byd te2 planowana iwykonywana liczba wozokilometr6w na
poszczeg6lnych liniach komunikacyjnych w okre(lonych jednostkach czasu. Poda2, odpowiadajqca na
zapotrzebowanie, bqdzie ulegata fluktuacjom w ciqgu doby - godziny szczytu i poza szczytem , pora nocna,
w tygodniu - dni robocze oraz sobota i niedziela oraz w przekroju rocznym - sezon i poza sezonem ,
wakacje irok szkolny. Zagadnienie to stanowi przedmiot szczeg6lowych analiz, prognoz ioptymalizacji.
Odnoszqc siq do planowanego Zr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy
Sierakowice, zauwa2yi nale2y na wstqpie, 2e punktem odniesienia jest zupelny brak oferty przewozowej
speln iajqcej kryteria przewoz6w o cha rakterze u2ytecznoSci pu blicznej.

Komunikacja realizowana jest obecnie na podstawie zezwolef wydawanych przez wlaSciwych
- Wydzialy Komunikacji urzqd6w poszczeg6lnych szczebli, i wykonywana przez komercyjnych
przedsiqbiorc6w, W wyniku podpisanych um6w o refundacjq utraconych przychod6w z tytulu honorowania

gestor6w
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ulg ustawowych, otrzymujq oni doplaty z bud2etu pa6stwa, stanowiqcq istotnq, 30-50 procentowq czq5i
dochod6w. Dotyczy to wszystkich wskazanych wczedniej przewolnik6w wykonujqcych przewozy
publicznego transportu zbiorowego. W wyniku zmian jakie wprowadza Ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym podmioty te nie bqdq mialy prawa do rekompensaty, je2eli wykonywana sied polqczeri nie
zostanie uwzglqdniona jako linie u2ytecznoSci publicznej inie zostanie podpisana umowa, wyznaczajqca
Operatora realizujqcego przewozy. Brak podpisanej umowy i/lub nie wyznaczenie linii u2yteczno6ci

publicznej skutkowal bqdzie brakiem mo2liwoici otrzymywania doptat z tytulu honorowania ulg
ustawowych, niemo2liwym do skompensowania spadkiem rentowno6ci, powodujqcym zwy2kq cen bilet6w,
spadek popytu a2 do wycofania siq przewolnika z linii.

Przeprowadzona dla przewolnik6w operujqcych w powiecie kartuskim analiza potencjalu przewozowego
wykazaia, znaczne rezerwy zar6wno w zakresie mo2liwodci przewozowych taboru (2OO%) jaki i licznodci
zaanga2owanej oraz posiadanej floty transportowej (ponad 3OO%l 1tt1, kt6re nie powinny stad siq
czyn nikiem ograniczajqcym rozw6j komu ni kacj i w obsza rze objqtym pla nem.

5 Finansowanie
5.1 2r6dla

uslug przewozowych

i formy finansowania usfug

Jednym z podstawowych zadaf organizatora transportu, realizowanym w ramach
opracowywanego planu transportowego, jest okre6lenie przewidywanego finansowania uslug
przewozowych. Zasady finansowania przewoz6w o charakterze uzytecznoSci publicznej zdefiniowane
zostaty w rozdziale 5 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Przewidywane finansowanie
publicznego transportu zbiorowego w Gminie Sierakowice bqdzie polegalo w szczeg6lno6ci na:
zakresie publicznego transpoftu zbiorowego,

stosowaniem uprawniefi

do

ulgowych przejazd6w

w

publicznym transporcie zbiorowym

(ustawowych bqd2 ustanowionych na obszarze wla(ciwoici danego organizatora),
przez operatora uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

takie zostanq zakupione.

lrodlem finansowania bqdq Srodki wtasne jednostki samorzqdu terytorialnego

bqdqcej

organizatorem oraz 6rodki z bud2etu pa6stwa. Do lr6del finansowania nale2q takie wplywy ze sprzeda2y
bilet6w iwptywy z optat dodatkowych od pasa2er6w. Wydatkowane Srodki pokrywajq naklady bie2qce na:

'- Plan zr6wnowa2onego rozwoju transportu zbiorowego w Powiecie Kartuskim str. 98
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Finansowanie organizowanego transportu publicznego odbywa siq tak2e poprzez realizacjq
przedsiqwziqi inwestycyjnych, w(r6d kt6rych znaleii mogq siq naktady na zakup taboru, zakup wiat
przystankowych, wdro2enie systemu informacji pasa2erskiej,
Gmina Sierakowice do tej pory nie organizowala i nie finansowala bezpodrednio uslug w zakresie
publicznego transportu zbiorowego. Dofinansowanie jakie otrzymywali przewolnicy realizujqcy uslugi na

z

bud2etu centralnego, wyptacane za poirednictwem Urzqdu
Marszalkowskiego w zwiqzku z rekompensowaniem strat wynikajqcych z stosowanych ulg ustawowych.

terenie Gminy pochodzilo jedynie

Plan Zr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Sierakowice
przewiduje utrzymanie zasad pokrywania koszt6w zwiqzanych z organizacjq i Swiadczeniem uslug
przewozowych na co najmniej takim poziomie i takich zasadach jak obecnie. W wariancie zachowawczym,
ujqcie dotychczasowej sieci komunikacyjnej, w ramach planowanych do realizacji polqczeri u2yteczno5ci
publicznej, pozwoli Operatorowi, z kt6rym zostanie zawarta umowa o 6wiadczenie ustug, na otrzymywanie
doplat, refundacjg strat wynikajqcych z stosowania ulg ustawowych. Ustugi publicznego transpottu
zbiorowego funkcjonujqce na terenie Gminy, realizowane obecnie przez dzialajqcych na zasadach
komercyjnych przedsiqbiorc6w prywatnych, charakteryzujq siq dodatniq rentowno(ciq i nie wymagaiy
zewnQtrznego dofinansowania poza refundacjq dopfat do bilet6w ulgowych. Modyfikacja parametr6w sieci
komunikacyjnej, w tym jej intensyfikacja w ramach programu rozwojowego mo2e zakl6ci6 dotychczasowq
samowystarczalno(6 systemu powodujqc potrzebq dodatkowego dofinansowywania nierentownych
polqczef. Na chwilq obecnq, zar6wno zasadnoii jak izakres interwencji nie mo2e zostad ustalona. Przyjqty
szacunkowo w prognozie podaiy maksymalny wzrost pracy przewozowej skutkowai mo2e wzrostem
koszt6w funkcjonowania przewozow o 323 tys. zt rocznie, kt6re bqdq wymagafy sfinansowania z
dodatkowych wptyw6w z bilet6w, poprawq ekonomiki linii oraz ewentualnymi doplatami ze strony
Orga

n

izato ra.

Aktywnie przeciwdzialajqc procesom wykluczenia spolecznego grup mieszkafic6w nieposiadajqcych
samochod6w osobowych, prawa jazdy, czy o ograniczonej zdolnodci do poruszania siq, kt6rych przyczynq
jest ograniczanie oferty przewozowej na trasach peryferyjnych, o mniejszych potokach pasa2erskich,

Samorzqd Gminy Sierakowice bqdzie m6gt podjqd decyzjq dofinansowaniu nierentownych polqczeri.
Dzratanie takie przewidziane zostalo w scenariuszu rozwojowym niniejszego Planu Transportu.
Finansowanie zmiany poziomu odptatnofci uslug stanowi element polityki socjalnej, ekologicznej i
transporlowej wladz samorzqdowych, ukierunkowanej na zaspokojenie podstawowych potrzeb lokalnej
spotecznoSci w zakresie transportu pasa2erskiego oraz na kreowanie po2qdanego podzialu przewoz6w
pomiqdzy transportem publicznym i indywidualnym.

Przy zalo2eniach dotyczqcych analizowanej sieci komunikacyjnej na kt6rej planowane jest
uruchomienie publicznej komunikacji zbiorowej w Gminie Sierakowice zgodnych z ustalonymi wcze5niej
prognozami rozwoju sieci, prognozami zmian popytu oraz przy przyjqciu bazowej stawki za l- wozokilometr
w wysoko(ci 4,50 zl (kwota netto, podobnie jak w dalszych analizach), w tabeli poni2ej zestawione zostaty
podstawowe aspekty finansowania.
W obliczeniach przyjqto 98% udzialu w strukturze sprzeda2y bilet6w okresowych (miesiqcznych),
Sie ra
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wzrost wolumenu sprzeda2y I0% w tym L00% bilet6w jednorazowych, 49% - iredni poziom refundacji dla

bilet6w pasa2er6w korzystajqcych

z ulg ustawowych

oraz

20%

poziom dofinansowania koszt6w

funkcjonowania transportu przez Gminq.

roczna praca eksploatacyjna
liczba kurs6w rocznie
L L56,572

wplyw ze sprzeda2y bilet6w
refu ndacja ulg ustawowych

Spos6b w jaki obliczana jest rekompensata, a tak2e zasady rozliczen, w tym zasady podzialu
koszt6w za realizacjq ustug w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z uwzglgdnieniem stosowania
uprawniei do przejazd6w ulgowych okre6lane sq w umowie o Swiadczenie uslug w zakresie publicznego
transportu zbiorowego. Rekompensata przysluguje Operatorowi, je2eli wyka2e, 2e poni6sl stratq i zlo2y
wniosek o rekompensate w trybie okreSlonym w Ustawie i zapisanym w umowie o Swiadczenie usfug.
Zgodnie z powy2szym, rekompensata w czqSci stanowiqcej zwrot utraconych przychod6w z tytulu

stosowania ustawowych uprawnie6 do przejazd6w ulgowych przekazywana jest przez Marszalka
Wojew6dztwa na wniosek wladciwego Organizatora. Jest to dotacja co do zasady pokrywana z bud2etu
pafistwa, z wylqczeniem uprawnieri do ulgowych przejazd6w w komunikacji miejskiej, kt6re okreSla i
pokrywa Organizator. Do 31 grudnia 2O!5 r. obowiqzujq jeszcze dotychczasowe zasady przekazywania
przewolnikom doplat do utraconych przychod6w z tytulu stosowania ulg ustawowych, na podstawie um6w
zawieranych przez przewolnika z Urzqdem Marszatkowskim. Wysoko(6 rekompensaty jest pochodnq
charakteru poszczeg6lnych linii, rentowno6ci wynikajqcej z jej dtugodci, liczby pasa2er6w, zakresu
uprawnieri do przejazd6w bezptatnych i ulgowych, rozkladu jazdy (godzin odjazd6w), wystQpowania innych
linii komunikacyjnych (substytucyjnych i komplementarnych) oraz jakodci i pojemno5ci taboru.
Oszacowanie koszt6w takiej rekompensaty mo2liwe jest dla stanu obecnego, tylko w czq5ci dotyczqcej linii
zamykajqcych siq na obszarze Gminy Sierakowice izbli2a sig ona do5O%. Prognoza poziomu rekompensaty,
po podjqciu decyzji o uruchomieniu linii o charakterze uzytecznodci publicznej przez W6jta Gminy
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Sierakowice, uzale2niona jest od przyjqtej strategii realizacji tych uslug w tym formy w jakiej udzielane bqdq
zam6wienia. Najni2szy poziom rekompensaty, por6wnywalny z obecnym mozliwy bqdzie w wariancie
podstawowym i udzieleniu zam6wienia na (wiadczenie uslug publicznego transportu zbiorowego w trybie
koncesji lub analogicznie w trybie okreSlonym w Art.22 ust. L Ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym, bezpo5redniego zawarcia umowy, Forma koncesyjna, poza kosztami wfasnymi Organizatora
zwiqzanymi z pelnieniem tej roli jest neutralna finansowo w zakresie rekompensaty strat Operatora
wynikajqcych z honorowania ulg ustawowych. Wzrost interwencji samorzqdu, realizujqcego cel publiczny,
zr6wnowa2ony rozw6j transportu zbiorowego wynikajqcy przyjqcia strategii interwencyjnej, wymagaf
bqdzie dodatkowej formy finansowania pokrywajqcej straty zwiqzane ze spadkiem rentownojci linii
wynikajqce z uruchomienia polqczeri tak2e w okresach gdy przewidywane potoki pasaZerskie bqdq znacznie
zred

u

kowa ne.

6 Preferencje dotyczEce wyboru rodzaju Srodk6w
tra nsportu
Dla obszaru objqtego niniejszym Planem Transportowym, analiza preferencji dotyczqcych wyboru
rodzaju 6rodka transportu i planowanie ich reorientacji zgodnie ze strategiq zr6wnowa2onego rozwoju bqdq
konsekwencjq dostqpnej infrastruktury transpoftowej, poziomu poda2y ijakofci oferowanych uslug.

6.1

Obecny podzial zadari przewozowych

Z szerokiego wachlarza potencjalnych rodzaj6w i 6rodk6w transpoftu wystqpujqcych na
obszarach wysoce zurbanizowanych, do czasu uruchomienia komunikacji kolejowej, na terenie Gminy
Sierakowice pozostaje alternatywa pomiqdzy transpoftem indywidualnym realizowanvm samochodem,
motocyklem, rowerem lub pieszo a transportem zbiorowym reprezentowanym, wylqcznie przez
kom u nikacjq autobusowq regionalnq i gmin ne przewozy autobusowe.

Z badai zachowari transportowych mieszkaric6w wojew6dztwa pomorskiego wykonanych na
potrzeby Planu Wojew6dzkiego wynika,2e przecigtnie w ciqgu jednej doby 34% mieszkaric6w pod162uje
tylko w obrqbie wtasnej gminy, 4I% podro2uje poza gminq, a 25% podr62uje poza powiat. poza
Wojew6dztwo Pomorskie podr62uje 2% mieszkaic6w. Srednio w skali wojew6dztwa podr6Ze realizowane
sq gl6wnie transportem indywidualnym -73%, Transportem zbiorowym odbywa siq tylko 27% podr6iy,w
tym 1'1',5% pociqgiem, 6,3%o aulobusem regionalnym, 3%o mikrobusem , a 5,7%o autobusem miejskim lub
szkolnym. Z badai prowadzonych dla Gdariskiego Obszaru Metropolitalnego wynika, 2e mieszkaficy
miejscowo6ci poza Tr6jmiastem nieco czq(ciej ni2 Srednia badanych podr62ujq pieszo (26% realizowanych
pod162y) ikomunikacjq indywidualnq (50%), rzadziej za5 komunikacjq zbiorowq okolo 23% wszystkich
podr62y. Odnoszqc powy2sze do analizowanego obszaru Gminy Sierakowice, zasadne bqdzie przyjqcie
ni2szego, 23% udzialu komunikacji zbiorowej , zdiagnozowanego dla gmin wiejskich, poza metropoliq.
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6.2

Preferencje wynikajace ze strategii zr6wnowaionego rozwoju

U2ytkownicy decydujq o wyborze rodzaju Srodk6w transpoftu w celu odbycia podr62y na podstawie
transportu
publicznego nastqpuje wtedy, gdy posiada on przewagq konkurencyjnq nad transportem indywidualnym,
a tak2e wtedy gdy z r62nych wzglqd6w dany u2ytkownik nie ma mo2liwoSci skorzystania z samochodu (ze
wzglqdu na jego nieposiadanie, stan zdrowia, brak prawa jazdy itd.). Aby realizowai cele przyjqte w
niniejszym Planie, konieczne jest podnoszenie jako6ci transportu publicznego. Informacji o mo2liwych
kierunkach podnoszenia jakoSci dostarcza analiza stopnia wypelniania przez istniejqcy system transportu
zbiorowego postulat6w przewozowych pasazer6w. Opierajqc siq na wynikach rozlicznych badari zar6wno
empirycznych jak iteoretycznych nad ustaleniem listy postulat6w przewozowych zglaszanych wobec
transportu publicznego mo2na wyr62ni6 grupq podstawowych najczq5ciej wymienianych - czas, wygoda,
koszt ibezpiecze6stwo, rozszerzajqc o kolejne pozycje uzupelniajqce iuzyskujqc niezamkniety zbi6r
oostulat6w:

wielu czynnik6w, czqsto indywidualnych. Realizacja potrzeby przewozowej za pomocE

W przypadku realizacji ka2dego z postulat6w przewozowych nale2y zwr6ci6 szczeg6lnq
uwagq na potrzeby os6b niepetnosprawnych, zar6wno ruchowo, jak i z innych wzglqd6w. Dostosowanie
oferty publicznego transpoftu zbiorowego do potrzeb tych os6b jest wa2ne

z

punktu widzenia

wyr6wnywania szans i dostqpu do uslug publicznych. KorzySci z wprowadzenia nowoczesnego taboru, czy
system6w informacji odniosq r6wnie2 pozostali uczestnicy. Zestawienie istotnoSci postulat6w
przewozowych wir6d respondent6w, przedstawia poni2szy rysunek. W aspekcie rozwa2anych rozwi4zaf
komunikacji z opcjq przesiadania siq w wqzlach integracyjnych (przystankach integracyjnymi)

w

pozytywnych kategoriach oceniai nalezy odnotowywany wzglqdnie wysoki poziom tolerancji
koniecznoii przesiadania siq w podr6zy.
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6.3
Realizacja wskazanych w poprzednim rozdziale postulat6w przewozowych przekfada siq na cele czqstkowe
mo2liwe do podjqcia dzialania:

i

bezpoSrednio6d - ciqgfe monitorowanie pojawiajqcych siq potrzeb gl6wnych generator6w ruchu, cykliczne
badanie poziomu napetnieri pojazd6w, w celu optymalizacji sieci polqcze6, zapewnianie polqczeri do
nowych obszar6w urbanizacji, konstrukcja dogodnych system6w przesiadkowych gdy bezpoSrednie
pofqczenia nie bqdq ekonomicznie uzasadnione, zapewnianie mo2liwie wysokiej czqstotliwo(ci usfug w
reakcji na popyt, modyfikacja, downsizing taboru w reakcji na malejqcy popyt (a nie zawieszanie polqczeri);

dostqpnoSd

- stopniowa rozbudowa

infrastruktury, aktualizacja licznoici iusytuowania przystank6w,

eliminacja barier na drodze do przystank6w, i ich odpowiednie wyposa2anie, promocja rozwiqzad typu B&R
(Bike and Ride) P&R (Park and Ride), obejmowanie uslugami publicznymi nowopowstajqcych obszar6w
zasied lania;

niezawodno5i - uzyskiwanie mo2liwie wysokich parametr6w jako3ciowo-niezawodno5ciowych poprzez
utrzymywanie i pozyskiwanie taboru wysokiej jakodci;

- utrzymywanie akceptowalnego przez pasa2er6w, konkurencyjnego dla komunikacji indywidualnej
poziomu cen bilet6w, promowanie oferty poprzez taryfy regresywne - malejqcy koszt wraz z liczbq lub
dystansem przejazd6w, bilety przesiadkowe i zintegrowane;
koszt

- zwiqkszanie prqdkodci podr62y poprzez projektowanie tras z mo2liwie niewielkim zakresem
meandrowania, uzasadnionym ekonomicznie;

prqdkoSd

- monitorowanie i poprawa punktualnodci kursowanie, kontrola i eliminowanie wyjazd6w
przed czasem, ograniczanie op6lnieri, dostosowywanie rozklad6w do rzeczywistych mo2liwoici drogowych
uwzglqdniajqce pory dnia i rodzaju dnia tygodnia;

punktualno5d
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rytmicznosd - skategoryzowanie linii pod wzglqdem ich znaczenia i ustalenia regularniej czqstotliwofci
kursowania z latwym do zapamiqtania modulem powtarzalnoici 20, 30 min godzina, 120 min;
wygoda - poprawa standardu infrastruktury przystankowej, umo2liwiajqcej komfoftowe i bezpiecznie
oczekiwanie na przystankach poprzez instalacjq w wiatach miejsc siedzqcych imonitoring, poprawa
standardu taboru, zapewnienie adekwatnych dla linii pojemnodci taboru zapewniajqcej mo2liwoii
uzyskania miejsca siedzqcego.

6.4 Preferencje dotyczqce

wyboru rodzaju Srodk6w transportu wynikaiQce
potrzeb
z
os6b niepelnosprawnych, starszych oraz podr6iujqcych z
matymi dziedmi

Przejazd os6b niepelnosprawnych oraz os6b
zbiorowym mo2e odbywai siq za pomocq przewoz6w:

o ograniczonej

zdolno6ci ruchowej transportem

przewoz6w regularnych specjalnych, opartych na zasadach wynikajqcych z Ustawy o transporcie
orogowym;

Zapewnienie dostqpu osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej zdolnoSci ruchowej do
publicznego transporlu zbiorowego wymaga odpowiedniego przystosowania ka2dego etapu podr62y.
Mo2liwo5i skorzystania ze 6rodka transportu mo2e by6 ulatwiona poprzez odpowiednie dostosowanie
pojazdu - autobusy niskopodlogowe iniskowejdciowe, wyposa2one w specjalne platformy, z funkcjq
przyklgku, oraz systemy informacji wizualnej iglosowej. Wymagane bqdq tak2e skoordynowane dziatania
dotyczqce infrastruktury przystankowej, poprzez uwzglqdnianie na etapie inwestycji nowo planowanych
lub przedsiqwziq6 remontowych odpowiedniego do stosowanego taboru projektowania peron6w
przystankowych, likwidacjq barier terenowych na trasach d169 dojdcia, budowie wiat, a w zakresie
informacji pasa2erskiej, czytelne oznakowanie, podSwietlana informacja pasa2erska, zapowiedzi glosowych

w ooieldzie.

7 Zasady organizacji rynku przewoz6w
Zasady organizacji ifunkcjonowania regularnego przewozu os6b w publicznym transporcie
zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikajq bezpo5rednio z Ustawy o
publicznym transporcie zbiorowym iprzywotanych w niej dalszych przepis6w. OkreSlonym przez Ustawq
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest wta(ciwa jednostka samorzqdu terytorialnego albo
minister wta6ciwy do spraw transportu, zapewniajqcy funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego
na danym obszarze. Organizator publicznego transportu zbiorowego jest,,wla5ciwym organem", o kt6rym
mowa w przepisach rozporzqdzenia (WE) nr L37012007. W ramach niniejszego Planu, Organizatorem
publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sierakowice jest Samorzqd Gminy a wykonawcq W6jt Gminy
S ie

ra

kowice 28.02.2016
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Sierakowice, Publiczny transport zbiorowy odbywa siq na zasadach konkurencji regulowanej, o kt6rej mowa

w rozporzqdzeniu (WE) nr 1370/2007, zgodnie z zasadami okre6lonymi w Ustawie oraz z uwzglqdnieniem
potrzeb zr6wnowa2onego rozwoju

pu

blicznego transportu zbiorowego.

Publiczny transport zbiorowy mo2e odbywai siq na podstawie:

Do przewoz6w o charakterze u2ytecznodci publicznej zaliczane sq tylko te, kt6re sq realizowane
obecnie przez przewolnik6w na podstawie zezwole6 w transporcie drogowym i licencji w transporcie
kolejowym oraz operator6w na podstawie um6w podpisanych z organizatorem, potwierdzonych
wystawianymi przez niego za5wiadczeniami. Pozostafe formy organizowania przewoz6w, realizowane na
podstawie zgfoszenia przewozu w transporcie drogowym lub na podstawie decyzji prezesa Urzqdu
Transportu Kolejowego o przyznaniu otwartego dostqpu do infrastruktury w transporcie kolejowym,
zaklasyfikowane sQ do przewoz6w komercyjnych, kt6re nie bqdq podlegaty procedurom przetargowym i
nie bqdq tez dofinansowvwane z bud2etu

7.t

Zadania Orga

Zgodnie z hierarchicznq koncepcjq budowy systemu publicznego transportu zbiorowego, na ka2dym
szczeblu wskazane zostaiy odpowiednie organy odpowiedzialne za jego zaplanowanie organizacjq.

i

Organizatorem

jest minister wlaSciwy do spraw transportu, w zakresie linii komunikacyjnej albo

sieci

komunikacyjnej w miqdzywojew6dzkich i miqdzynarodowych przewozach pasazerskich w transporcie
kolejowym, wojew6dztwo, powiat i na najni2szym poziomie gmina. Do zadari Organizatora nale2y:

organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczeg6rnojci na:
potrzeb os6b niepetnosprawnych i os6b o ograniczonej zdolnodci ruchowei;
aktualizacji tego planu;
szczeg6lnoSci w zakresie:

o
o

standard6w dotyczEcych przystank6w komunikacyjnych oraz dworc6w,
korzystania z przystank6w komunikacyjnych oraz dworc6w,

Sierakowice 28.02.2016
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.
o
.

funkcjonowania zintegrowanych wqzf6w przesiadkowych,
funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,
systemu informacji dla pasa2era;

charakterze u2ytecznoSci

pu

blicznej;

komunikacyjnych i dworc6w, kt6rych wlaicicielem albo zarzqdzajqcym nie jest jednostka
samorzqdu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze wladciwojci
o rga n izato

ra;

jednostka samorzqdu terytorialnego, udostqpnionych dla operator6w iprzewolnik6w oraz
warunk6w i zasad korzystania

z

tych obiekt6w;

i dworc6w, kt6ryclr wlaicicielem lub

okreSlaniu przystank6w komunikacyjnych

zarzqdzajqcym nie

jest jednostka samorzqdu terytorialnego, udostqpnionych dla wszystkich operator6w

i

przewolnik6w oraz informowaniu o stawce optat za korzystanie z tych obiekt6w; 8) przygotowaniu
i przeprowadzeniu postQpowania prowadzqcego do zawarcia umowy o Swiadczenie usrug w
zakresie publicznego transportu zbiorowego;
zawieraniu umowv o Swiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
ustalaniu oplat za przew6z oraz innych oplat, za uslugq Swiadczonq przez operatora
publicznego transportu zbiorowego;

w

zakresie

ustalaniu sposobu dystrybucji bilet6w za uslugq Swiadczonq przez operatora w zakresie publicznego
tra nsportu zbiorowego;

(obowiqzek notyfikacji: - ka2dy wla6ciwy organ podejmuje niezbqdne Srodki, aby najp6lniej rok
przed rozpoczqciem procedury przetargowej lub rok przed bezpoirednim przyznaniem zam6wienia
zostaty opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej przynajmniej nastqpujqce
informacje - nazwa i adres wlaSciwego organu, przewidywany tryb udzielenia zam6wienia i ustugi i
obszary potencjalnie objqte zam6wieniem

)

Zarzqdzanie publicznym transportem zbiorowym polega m.in. na:

zbiorowego;
tra nsportu zbiorowego, okreSlonego m iqdzy in nym i zasada m

.

i:

przew6z os6b odbywa siq (rodkami transportu przystosowanymi

do przewozu

os6b,

odpowiadajqcymi wymaganym ze wzglqdu na rodzaj przewozu warunkom technicznym,
S

ie ra

kowice 28.02.2016
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.

Srodki transportu, kt6rymi sq wykonywane uslugi w zakresie publicznego transportu
zbiorowego, powinny byd oznakowane w spos6b widoczny dla pasa2era, a w transporcie
drogowym dodatkowo w tablice kierunkowe oraz nazwQ przewoZnika albo organizatora,

.

rozklady jazdy 6rodk6w transportu poszczeg6lnych operator6w i przewolnik6w sq
podawanedo publicznej wiadomoici na wszystkich wymienionych w rozkladzie jazdy
przystankach komunikacyjnych oraz dworcach z wylqczeniem przystank6w
kom u nikacyj nych przeznaczonych wyfqcznie dla wysiadajqcych pasa2er6w,

o

w transporcie drogowym w rozkladzie jazdy mogq byd uwzglqdnione wyfqcznie przystanki
komunikacyjne i dworce okreSlone przez organizatora,

o

rozklady jazdy sq poddawane aktualizacji,
1984 r.

.

-

o kt6rej mowa w ustawie z dnia 15

listopada

Prawo przewozowe,

w

cennik oplat lub taryfa sq podawane do publicznej wiadomoici na dworcu, a

ka2dym

transportu wykonujqcym przewozy w ramach komunikacji miejskiej oraz w
transporcie drogowym znajduje siq wyciqg z cennika opfat lub taryfy, przy czvm cennik
oplat w przewozach o charakterze u2ytecznoici publicznej powinien tak2e zawierad ceny
Srodku

bilet6w ulgowych,

.

wsiadanie iwysiadanie pasa2er6w odbywa siq tylko na przystankach komunikacyjnych lub
dworcach okreSlonych w rozktadzie jazdy,

.
.

na dworcu znajduje siq dostqpny do wglqdu pasa2era regulamin przewozu os6b,

operator uwzglqdnia uprawnienia pasa2er6w do ulgowych przejazd6w,

wsp6lpracy przy aktualizacji rozklad6w jazdy

w celu poprawy

funkcjonowania, przewoz6w o

chara kterze u2ytecznodci publicznej;

analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikajqcych

z

wykonywania przewoz6w

na podstawie umowy o Swiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

dokonywaniu zmian w przebiegu istniejqcych linii komunikacyjnych;

zatwierdzaniu rozklad6w jazdy oraz dokonywaniu

ich aktualizacji, przypadku

przewoz6w

wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgloszenia przewozu;
ad m

i

nistrowaniu systemem i nformacj i dla pasa2era;

wykonywaniu dodatkowych zadari wynikajqcych z rozporzqdzenia WE L37O/2O07
Ka2dy wta6ciwy organ podaje raz w roku do publicznej wiadomoSci sprawozdanie zbiorcze na
temat zobowiqzai z tytulu Swiadczenia ustug publicznych, za kt6re jest odpowiedzialny, wybranych
podmiot6w Swiadczqcych uslugi publiczne, jak r6wnie2 rekompensat i wylqcznych praw, kt6re

wspomniane podmioty (wiadczqce uslugi publiczne otrzymujq w zamian;

ust. 2 Ustawy z dnia 5 wrzeinia

Siera kowice 28.02.201,6
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rozpatrywania skarg
a

oraz

nakladanie kar

w

zwiqzku prawami pasa2erow

uto busowym i a utoka rowym wyn i kajqcym i z r ozporzqdze

n

ie WE 1,81/ 201,L

w

transporcie

l?61

Planowanie rozwoju transportu zwiqzane jest z opracowaniem planu zr6wnowazonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego, czego realizacjq jest niniejszy dokument, poddanie go konsultacjom
spolecznym i ostateczne uchwalenie jako aktu prawa miejscowego.,

.:

-a:

ig-i:

.i::

....a-

...-.-

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o publicznym
publicz
transporcie zbiorowym Operatorem publicznego

transportu zbiorowego jest samorzqdowy zaklad bud2etowy lub przedsiqbiorca uprawniony do
prowadzenia dzialalnoici gospodarczej w zakresie przewozu os6b, kt6ry zawarl z Organizatorem
publicznego transpotlu zbiorowego umowq o Swiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu
zbiorowego, na linii komunikacyjnej okreSlonej w umowie, kt6ra przyznaje temu Operatorowi prawo i
zobowiqzuje go do wykonywania okreSlonych usfug zwiqzanych z wykonywaniem przewozu o charakterze
u2ytecznodci publicznej. W celu zapewnienia dokonania optymalnego, z punktu widzenia zaspokajania
spotecznych interes6w, wyboru operatora, zgodnie z zaio2eniami konkurencji regulowanej, Ustawa
przewiduje 162ne tryby wyboru operatora. Przewidywany tryb wyboru Operatora dla publicznego
transportu zbiorowego, kt6rego organizatorem bqdzie Gmina Sierakowice bqdzie zgodny unormowaniami
wynikajqcymi z ustawy, kt6ra w Art. 19 ust. l- ustala 2e organizator dokonuje wyboru operatora w trybie:

zakladu budzetowego;

sytuacji gdy:

.

Swiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma byi wykonywane
przez podmiot wewnqtrzny powolany do Swiadczenia uslug w zakresie publicznego
tra nsportu zbiorowego,

o

iwiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma by6 wykonywane w
tra nsporcie kolejowym,

.

wystqpi zakl6cenie w (wiadczeniu uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub
bezpodred nie ryzyko powsta n ia ta kiej sytuacji,

'oRozporzqdzenie ParlamentuEuropejskiegoiRady(UE) NR181/2011zdnia16lutego2OLLr. dotyczqce
praw pasa2er6w w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr
2006/2004
Sierakowice
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.

...

oraz gdy zam6wienie dotyczyi bqdzie niewielkiej skali - drednia wartoS6 roczna przedmiotu
umowy jest mniejsza ni2'J- 000 000 euro lub 6wiadczenie uslug w zakresie publicznego
transportu zbiorowego dotyczy iwiadczenia tych uslug w wymiarze mniejszym ni2 300.000
kilometr6w rocznie. W przypadku malego lub Sredniego przedsiqbiorcy eksploatujqcego
nie wigcej ni2 23 Srodki transportu, progi te mogq zostai podwy2szone do Sredniej wartoSci
rocznej przedmiotu umowy nie wy2szej ni2 2 000 000 euro lub Swiadczenia uslug w
wymiarze mniejszym ni2 500 000 kilometr6w rocznie.

Podstawowym trybem zlecania uslug przewozowych podmiotom zewnqtrznym jest tryb w ramach
Ustawy prawo zam6wieri publicznych. Mechanizm postqpowania w powy2szym trybie jest powszechnie

znany i dobrze udokumentowany. Organizalor, gestor zlecenia, majqc do dyspozycji prognozowane wplywy
ze sprzedazy bilet6w oraz zalo2onq w bud2ecie dotacjq na pokrycie koszt6w funkcjonowania komunikacji

mo2e oglosii postqpowanie przetargowe, w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego,
wieloletniq obstugq linii komunikacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym.

na

Kolejnq, wskazanq w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, mozliwodciq zlecania uslug
przewozowych jest tryb w ramach Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub uslugi. Koncesjonariusz na
podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcq zobowiqzuje siq do wykonania przedmiotu koncesji
za wynagrodzeniem, kt6re stanowi w przypadku koncesji na ustugi prawo do korzystania z uslugi albo takie
prawo w(az z platno(ciq koncesjodawcy, przv czym ptatnoSi koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie
mo2e prowadzi6 do odzyskania calodci zwiqzanych z wykonywaniem koncesji naklad6w poniesionych przez
koncesjonariusza. lstotnym faktem jest zatem ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji, kt6re musi by6
ponoszone gl6wnie Iub przynajmniej w zasadniczej czqdci przez koncesjonariusza. Zasadnicza r6inica
miqdzy zam6wieniem na ustugi a koncesjq na usiugi w praktyce polega na tym, 2e w przypadku koncesji
zamawiajqcy w niewielkiej czq5ci lub w o96le nie przekazuje swoich Srodk6w w zamian za zrealizowana
ustugq.

Organizator publicznego transportu zbiorowego mo2e te2 skorzysta6 z prawa do bezpo6redniego
zawarcia umowy z Operatorem. Po jej zawarciu bqdzie on Swiadczyl uslugi publicznego transportu
zbiorowego na linii, liniach lub sieci komunikacyjnej bqdqcej przedmiotem umowy. pominiqcie procedur
dotyczqcych udzielania zam6wieri publicznych lub koncesji to tryb wyjqtkowy i wymaga spelnienia
przeslanek okre(lonych w przepisach Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym okre(lonych w
przywotanym wczeSniej Art. 22 ust.

1_.

Ustawodawca w kolejnych artykutach Ustawy precyzuje warunki i kryteria jakie mogq znalel6 siq w
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia uwzglqdniajqce w szczeg6lnoSci normy jakoSci i powszechnq
dostqpno(6 Swiadczonych uslug, w tym:
oraz zapleczem technicznym, zabezpieczajqcym ich obslugq, kt6re przedsigbiorca posiada w chwili
skladania oferty lub w kt6rych posiadaniu bqdzie najp6lniej w chwili rozpoczqcia (wiadczenia uslug;

ochrony Srodowiska oraz dogodnej obslugi pasa2er6w, w tym os6b niepelnosprawnych
ograniczonej zdolnoSci ruchowej;

i os6b o

orazw umowie pomiqdzy organizatorem i operatorem:
Siera kowice 28.02.201,6
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opis uslug wynikajqcych z zam6wienia;

liniq komunikacyjnq, linie komunikacyjne lub sied komunikacyjnq, kt6rych dotyczy umowa;
trwania umowy;

czas

warunki dotyczqce norm jakoSci oraz podnoszenia jakoSci uslug 6wiadczonych
pu

w

zakresie

blicznego transportu zbiorowego;

wymagania w stosunku do Srodk6w transportu, w tym dotyczqce wprowadzania nowoczesnych
rozwiqzafi technicznych, a tak2e ich dostosowania do potrzeb os6b niepelnosprawnych oraz os6b o
ograniczonej zdolnodci ruchowej;
warunki zmiany oplat za przew6z oraz innych optat, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 15 listopada
1984 r. - Prawo przewozowe, za usfugq Swiadczonq w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
je2eli stronq umowy, kt6rej przyslugujq wplywy z tych opfat, jest operator;
warunki, na jakich jest dopuszczalne podwykonawstwo w realizacji ustug dwiadczonych w zakresie
pu blicznego transportu zbiorowego;

spos6b rozpatrywania przez operatora skarg

i

reklamacji skladanych przez pasazer6w oraz

przyznawania ewentualnych odszkodowari wynikajqcych z realizacji usfug Swiadczonych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego;
czqstotliwoii skladania sprawozdaf z realizacji uslug Swiadczonych w zakresie publicznego
transportu zbiorowego, w tym informacji dotyczqcych liczby pasazer6w na danej linii
komunikacyjnej;
zasady rozliczeI, w szczeg6lnodci zasady podziatu koszt6w za realizacjq uslug w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, z uwzglqdnieniem stosowania przez operatora ulg ustawowych
oraz ulg ustanowionych na obszarze wla6ciwoici danego organizatora;
zasady rozliczef za realizacjq uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku
wystqpienia okolicznodci uniemozliwiajqcych wykonywanie tych uslug z przyczyn niezale2nych od
operatora;
stronq umowy/ kt6rej przyslugujq wplywy z oplat,
stronQ umowy/ kt6ra jest zobowiqzana do wykonania obowiqzku, publikacji rozklad6w jazdy,
cennik6w i regula min6w;
spos6b dystrybucji bilet6w;
spos6b, w jakijest obliczana rekompensata;
stronq umowy, kt6ra obowiqzana jest uzgodnit zasady korzystania z przystank6w komunikacyjnych
i dworc6w z ich wlaScicielami lub zarzqdzajqcymi;
warunki korzystania ze (rodk6w transportu organizatora, je2eli sq udostgpnione operatorowi;
warunki wykorzystywania Srodk6w transportu w zale2noici od natq2enia ruchu pasa2er6w;
warunki zakupu przez operatora Srodk6w transportu drogowego niezbqdnych do realizacji uslug w
zakresie publicznego transportu zbiorowego;
zasady wsp6ipracy przy tworzeniu i aktualizacji rozklad6w jazdy w celu poprawy funkcjonowania
przewoz6w;

w

transporcie

kolejowym zakres korzystania z infrastruktury, w

szczeg6lno6ci zakres

przepustowosci trasy oraz standard jakosci dostqpu bqdqce przedmiotem umowv;
Kary umowne;
waru nki zmiany oraz rozwiqzania umowv.
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Pozytywnq dla przewolnikow i organizator6w zmianq, wnoszonq Ustawq o publicznym transporcie
zbiorowym, jest umo2liwienie zawierania wieloletnich um6w na Swiadczenie uslug przewozowych. W
transporcie drogowym dopuszczalne jest zawieranie um6w na czas oznaczony, nie dlu2szy ni2 L0 lat, a przy
spelnieniu warunk6w dodatkowych wynikajqcych z Art. 4 ust. 4 rozporzqdzenia (WE) nr L37O/2007
przedlu2yijq moina o kolejne 5 lat. Sytuacja taka jest korzystna z punktu widzenia mo2liwoici finansowania
inwestycji taborowych iinfrastrukturalnych. Stabilizacja sytuacji finansowej operatora umo2liwia
zaciqganie dlugookresowych zobowiqzari kredytowych, pozwalajqc na inwestycje na unowoczednianie i
rozw6i, co w konsekwencji prowadzi ciqglego podnoszenia standard6w oferowanych ustug.

8 Po2qdany standard usfug przewozowych w
przewozach o charakterze u?Vteczno6ci publicznej
8.1

Obecny standard uslug

Oferowany standard uslug przewozowych w komunikacji publicznej funkcjonujqcej w Gminie
Sierakowice jest pochodnq potencjalu rynku, wielkoSci przewozonych potok6w pasa2erskich, potrzeb i
mo2liwo6ci ich zaspokojenia przez przewolnik6w Swiadczqcych uslugi na obszarze objqtych Planem.
Sytuacja powy2sza nie odbiega od stanu obserwowanego w innych gminach regionu. W zakresie
irodk6w transportu wykorzystywane sE pojazdy, typowo stosowane w przewozach regionalnych,
najczqSciej kilkunastoletnie, nie spelniajqce najnowszych norm emisjispalin i zazwyczaj nie przystosowane
do obstugi os6b niepetnosprawnych. Obraz oceny obecnego standardu ustug, z perspektywy uZytkownik6w,
daje cytowany wczeSniej ranking speinienia postulat6w przewozowych - bezpodrednio3i, czqstotliwodi,
dostqpno56, informacja, niezawodno(6, niski koszt, prqdko5i, punktualnodi, rytmiczno56, wygoda.

8.2

Poiqdany standard uslug, planowana oferta

Definiujqc pozqdany standard ustug przewozowych, konieczne jest sprecyzowanie kryteri6w oceny

i

okreilenie miernik6w:
przystanku komunikacyjnego, pokrycie sieciq komunikacyjnq obszaru objqtego Planem
Transportowym;
sta n da rd na peln ien ia 6 rod k6w pu blicznego tra nsportu z biorowego;
standard minimalnej liczby potqczeri Srodkami publicznego transportu zbiorowego;

czqstotliwodi

ku rsowa nia;

dostqpnoSi w czasie celu podr6iy, centrum gminy, powiatu, wojew6dztwa, i przestrzennie np.
dostqpnodi do waznych obiekt6w uzytecznoSci publicznej;
czysto(6;

taryfy cenowe;
komfort, poziom zadowolenia pasa2er6w;
Si e ra
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Osiqgniqcie pozqdanego

standardu uslug przewozowych bqdzie wypadkowq

oczekiwai

Organizatora, u2ytkownik6w, stanu systemu, dostqpnych 6rodk6w kt6re trzeba i mo2na bqdzie przeznaczy(
na finansowanie publicznego transportu zbiorowego. Wiqkszo66 z wskazanych kryteri6w i miernik6w

wzrostu standardu usiug publicznego transportu zbiorowego bqdzie konsekwencjq przyjqtej strategii
rozwojowej, niekt6re moga zostad osiqgniqte tylko przy zalozeniu rozwoju i inwestowania, podjqciu
odpowiednich decyzji strategicznych przez wladze samorzqdowe. Plan Zr6wnowazonego Rozwoju
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Sierakowice wskazuje w przyjqtym okresie prognozowania,
kierunki rozwoju w poszczeg6lnych plaszczyznach tematycznych.

8.2.1

Oferta przewozowa

oczekiwaniami pasa2er6w;
zapewnienie polqczeri komunikacyjnych ka2dej miejscowo5ci na obszarze Gminy majqcej okreSlonq
minimalnq liczbq mieszkadc6w, lub w okre5lonej odleg{o6ciod niej;
wprowadzenie koordynacji rozklad6w jazdy na wsp6lnych odcinkach r6znych linii oraz w punktach
przesiadkowych;

poprawa czQstotliwo5ci kursowania (liczby kurs6w)w ukladzie p6r doby, dnitygodnia i sezonu;
zapewnienie zgodno(ci rozktad6w jazdy z rzeczywistym czasem przejazdu i punktualnojci;
systematyczne u nowocze5n ia nie taboru;

ujednolicenie wyglqdu, kolorystyki, oznakowania pojazd6w realizujqcych usiugi

o

charakterze

uzytecznoSci pu blicznej;

-

zwiqkszajqcy siq udzial miejsc siedzqcych wraz ze wzrostem dlugoSci podr62y; wyposa2enie w

miejsce na w6zek dzieciqcy lub inwalidzki oraz klimatyzaqa.

8.2.2 fupekt

ochrony Srodowiska

ldea zr6wnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego kladzie silny nacisk na aspekt
ochrony Srodowiska. Ograniczanie wptywu, kt6ry wywiera transport drogowy na drodowisko naturalne,
mo2e siq odbywai w plaszczyinie organizacyjnej, technicznej i technologicznej, kt6re majq pozytywny
wptyw na zmniejszenie zanieczyszczania Srodowiska naturalnego i ograniczenie poziomu emitowanego
halas u.

Pierwszoplanowe znaczenie w tym zakresie ma ograniczenie emisji spalin. Cel ten powinien by6
realizowany poprzez sukcesywne unowoczeinianie u2ytkowanego taboru na spelniajqcy coraz wy2sze
normy emisji spalin. Na etapie uruchamiania przewoz6w o charakterze u2ytecznoSci publicznej, minimalny
akceptowanY przez Organizatora p169 ograniczania emisji spalin wyznaczony bqdzie poprzez wym69
stosowania pojazd6w spelniajqcych co najmniej normq EURO 3.
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Do innych proekologicznych rozwiqzari majqcych zastosowanie w taborze eksploatowanym przez
operator6w publicznego transportu zbiorowego zaliczy(, mo2na wykorzystywanie taboru napqdzanego
alternatywnymi formami paliw, np. gazem ziemnym, biopaliwami, wodorem, ogniwami paliwowymi czy
te2 zasilanego energiq elektrycznq.

Problem poziomu dopuszczalnej emisji spalin jest coraz czq(ciej normowany przez regulacje prawne
poszczeg6lnych kraj6w Unii Europejskiej. Kraje Europy Zachodniej aktywnie dziafajq na rzecz podnoszenia
minimalnej normy emisji spalin emitowanych przez silniki pojazd6w komunikacji publicznej. Ustawodawca
bezpoSrednio zobowiqzal w tym zakresie operatora publicznego transportu zbiorowego zalecajqc, 2e w
przypadku gdy wartoS6 zam6wienia publicznego albo przedmiotu umowy o riwiadczenie uslug w zakresie
publicznego transportu zbiorowego przekracza wyra2onq w zlotych r6wnowartodi kwoty 30 000 euro, przy

zakupie Srodk6w transportu drogowego operator powinien uwzglqdnia6 czynnik energetyczny

i

ekologiczny.

Zaplanowane dzialania w zakresie poprawy dostqpno5ci do infrastruktury przystankowej obejmujq:
kom u nikacyjnych;

nowych inwestycji

d

rogowych;

architektonicznych na trasach doj6i do przystank6w;

8.2.4 Plano
ogran

dla os6b niepelnosprawnych i 9

.

.-

\Nraz z przewidywanymi zmianami demograficznymi, polegajqcymi na postqpujEcym procesie
starzenia siq spoteczeistwa, nalezy spodziewa6 siq wzrostu ilo5ci podr62y odbywanych komunikacjq
zbiorowq przez osoby starsze. Osoby te czqsto, z racji wieku i stanu zdrowia, nie mogq podr62owa6
samodzielnie komunikacjq indywidualnq, dlatego wybierajq komunikacjq zbiorowq. Standard uslug w
przewozach o charakterze u2yteczno6ci publicznej jest dla tej grupy pasa2er6w szczeg6lnie wa2nym
aspektem.

Jednym z cel6w aktywizacji i pelnego uczestnictwa os6b niepelnosprawnych w 2yciu spolecznym
oraz zawodowym, przeciwdzialaniu wykluczeniu, jest zapewnienie im dostqpu do transpor.tu publicznego
Przeiazd os6b niepetnosprawnych oraz os6b o ograniczonej zdolnoSci ruchowej transportem zbiorowym
moze odbywa6 sig za pomocE przewoz6w:
zorganizowanych idostqpnych tylko dla os6b niepelnosprawnych, majqcych na celu zapewnienie
im dowozu do miejsc nauki, rehabilitacji, itp,

.

przewoz6w uzyteczno5ci publicznej oraz
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o

przewoz6wkomercyjnych.

Gmina Sierakowice, jako Organizator publicznego transportu zbiorowego, planuje podjqcie
dzialari majqcych na celu dostosowanie przewoz6w pasaZerskich do potrzeb os6b niepelnosprawnych oraz
o ograniczonej zdolno6ci ruchowej. W przypadku organizowania przewoz6w regularnych specjalnych,
przewidywanym rozwiqzaniem jest wykorzystanie dedykowanego Srodka transportu mini lub midi busu
przystosowanego technicznie do przewoz6w os6b niepelnosprawnych oraz o ograniczonej zdolnodci
ruchowej. Mo2liwe bqdzie w6wczas uruchomienie dodatkowych przewoz6w realizowanych na zam6wienie

w

i

miarq potrzeb wymagajqcej uslugi transportowej osoby niepelnosprawnej. Zakres skala dzialafr
uzale2niona bqdzie od posiadanych (rodk6w i wystqpujqcych potrzeb. W ramach tych dzialari planuje siq:

organizowania takiej formy ustug transportu os6b;
modernizacjq infrastruktury przystosowanej dla potrzeb os6b niepelnosprawnych;

o
o
o

przystank6w komunikacyjnych;
taboru wykorzystywanego do obslugi sieci komunikacyjnej;
informacji dostqpnej dla pasazer6w,

Oczekiwanym standardem

do kt6rego dq2y6 bqdzie siq w

przewozach o96lnodostqpnych,

wdra2anym w przyszlych etapach, powinna stai siq komunikacja realizowana:
wprowadzenie w6zka inwalidzkiego czy te2 dzieciqcego i miejscem przeznaczonym dla niego;

8.2,5

Polityka ksztattowania systemu taryfowego

Prowadzona polityka cenowa powinna slu2yd promocji transportu publicznego, tak aby byf on
atrakcyjnq alternatywq dla podr6zy odbywanych indywidualnymi Srodkami transportu. Narzqdziem do
osiqgniqcia celu, mo2e by6 odpowiednia konstrukcja systemu taryf, rodzaj6w bilet6w, w tym bilet6w
okresowych premiujqcych aktywne korzystanie z oferty przewozowej , np. przez regresywne ksztaltowanie
cennik6w z malejqcymi cenami za kolejne przejezdzane kilometry, czy za kolejne bilety nabywane w
pakietach wieloprzejazdowych. Przyjmuje siq, 2e w przewozach gminnych cena biletu miesiqcznego
powinna odpowiada6 cenie okolo 20-25 bilet6w jednorazowych i nigdy nie przekraczad ceny 30 bilet6w
jednorazowych. Kolejnym mechanizmem slu2qcym przywiqzaniu pasa2era i ksztaltowaniu oczekiwanych

zachowad dotyczqcych wyboru publicznych 6rodk6w transportu mo2e sta6 siQ wprowadzenie
S
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kowice 28.02.20LG

Id: 0BSlE0i9-72

i E--15

52-A0A8-A39D6940C480. podpisany

str. 1l-6

Strona I

l6

Plan Zr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Sierakowice ...

zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego lub, w szerszym ujqciu, oferowanie bilet6w elektronicznych,
powiqzanych z innymi systemami rabatowymi, marketingowymi (Karta Mieszkarica) oraz zintegrowanych z

systemami biletowymi innych organizator6w funkcjonujqcych na terenie Gminy Sierakowice

i

gmin

sqsiadujqcych

Utrzymywanie cen na mo2liwie najni2szym poziomie, nawet nie pokrywajqcym calo6ci koszt6w
funkcjonowania Operatora, dotowanych przez samorzqd, podobnie jak system ulg, mo2e byd elementem
prowadzonej polityki socjalnej, umo2liwiajqcej odbywanie podr62y wszystkim, r6wnie2 mniej zamo2nym
grupom spotecznym. Oddziatywanie na wysokoSd oplat za bilety lub ich maksymalny pulap mo2e by6
realizowane, w drodze uchwaly Rady Gminy, poprzez odnodne zapisy w specyfikacji istotnych warunk6w
za m6wienia w postqpowa niu wyla n iajqcym Operatora.

zakresie obowiqzujqcych uprawnief do ulgowych przejazd6w

Operator wykonujqcy przewozy o charakterze u2ytecznofci publicznej ma obowiqzek honorowania
uprawnieri pasa2er6w do ulg ustawowych. Gmina Sierakowice mo2e ustanowii dodatkowe uprawnienia i
wprowadzii ulgi np. powiqzane z systemem preferencji socjalnych, promujqcych korzystanie z transportu
publicznego, gminnego, stanowiqcych element promocji turystycznej lub element konsolidacji lokalnej
spolecznoSci (karta mieszkarica). Poniewa2 ka2da z udzielonych ulg wymagala bqdzie sfinansowania z
bud2etu Gminy, podjqcie decyzji powinno zosta6 poprzedzone analizq koszt6w i planowanych efekt6w.

8.2.7
Jak wynika

Przewidywane dzialania dotyczqce tworzenia wqzl6w przesiadkowych
koordynacji polqczeri

z

i

zalo2ei Planu Transportowego Wojew6dztwa Pomorskiego oraz

Planu

Transportowego Powiatu Kartuskiego, siedziba wladz Gminy, miejscowoS6 Sierakowice, wskazana zostala
jako Lokalny Wqzet Integracyjny L - 1-9 przewidziany do urzqdzenia w przypadku rewitalizacji, przebudowy
Iub budowy zwiqzanej z tym wqzlem linii kolejowej. Podejmowane dzialania na rzecz rewitalizacji linii
kolejowej nr 229 uzasadniajq na obecnym etapie uwzglqdnianie w planowanej sieci komunikacyjnej Gminy
obslugi, a docelowo zorientowania ukfadu komunikacyjnego na powy2szy punkt przesiadkowy. W
konsekwencji uruchomienia na terenie Gminy komunikacji kolejowej, wzro5nie znaczenie i zakres obslugi
pasa2er6w dla przystank6w kolejowych w Mojuszu i Kamienicy Kr6lewskiej, kt6re docelowo mogq zosta6
przeksztalcone w Gminne Wqzty integrujEce lokalny transport drogowy, autobusowy, indywidualny oraz
rowerowy z pofqczeniami kolejowymi. W zwiqzku z czym, organizacja, czqstotliwo(6 i czasy przyjazd6w
komunikacji gminnej powinny zostai sukcesywnie dostosowywane do polqczefi ponadgminnych,
powiatowych

i

wojew6dzkich w tych wqzlach,

Organizacja wqzt6w przesiadkowych i ich wyposa2enia powinna dq2y6 do spelnienia standard6w
nakreSlonych w PIanie Transportowym dla Wojew6dztwa Pomorskiego - wiata dla oczekujqcych pasa2er6w

z

minimalnq ilo(ciq piqciu miejsc siedzqcych (10 poza centrum), o3wietlenie, minimalna pojemno56
parking6w B&R i P&R K&R (2 miejsca), statyczna informacja pasa2erska.
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812;8.

PJqn'owane kiequhk! dziafari w zakrerie informacji

pa-!aierl9krei,.;: -

Dzialania, planowane do przedsiqwziqcia w zakresie informacji pasazerskiej dotyczy6 bqdq:

transportu zbiorowego w Gminie Sierakowice;
w wySwietlacze elektroniczne *;

na przystankach zawierajqcej informacje o rozkladzie jazdy wszystkich linii w czytelnej isp6jnej
formie;
wyszukiwarkq polqczef , interaktywnq mapq oraz innymi informacjami taryfowymi.

/*

dzialania podejmowane powinny by6 dla nowych, lub nowo wdra2anych pojazd6w, w miarq
zidentyfikowanych potrzeb i mo2liwo5ci

Informacja o publicznym transporcie zbiorowym jest niezmiernie wa2nym elementem dla
efektywnego funkcjonowania systemu. Umo2liwia ona pasazerom, r6wniez potencjalnym, pozyskanie
informacji o ofercie przewozowej, rozktadzie jazdy, lokalizacji przystank6w, mo2liwoSci przesiadek,
zmianach tymczasowych i zakf6ceniach, a tak2e o cenach bilet6w, ofertach taryfowych, miejscu zakupu
bilet6w. Brak dostqpnej i pelnej informacji uniemo2liwia podr62nym podjqcie zracjonalizowanej decyzji o
wyborze Srodka transportu i mo2e zniechqcid do korzystania z oferlytransportu publicznego, niweczqc inne
podejmowane dzialania na rzecz wypromowania tej formy komunikacji.
Spos6b organizacjisystemu informacji dla pasa2er6w regulowany jest przez Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiejz dnia 10 kwietnia 201-2 roku w sprawie rozklad6w jazdy.
Rozporzqdzenie to okre5la informacje rozkladowe jakie powinny zostai udostqpnione pasa2erom
jakie
oraz
nale2y zastosowad dla nich kanaly dystrybucji. Przewolnik wykonujqcy regularny przew6z os6b

podaje rozklad jazdy do publicznej wiadomoiciw szczeg6lno5ci poprzez:

obszarze przewoZnik wykonuje przewozy, celem podania do publicznej wiadomoici informacji
n iezbqd nych do admi n istrowa nia systemem informacji d la pasa2era;
zarzqdzajqcemu przystankiem komunikacyjnym
dotyczqcej rozkladu jazdy na danym obiekcie;
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Do obowiqzkow Organizatora publicznego transportu zbiorowego nale2ei bqdzie m.in. podanie do
publicznej wiadomoici informacji dotyczqcych obowiqzujqcych rozklad6w jazdy oraz zamieszczenie
informacji dotyczqcej rozkladu jazdy na przystanku lub dworcu przez niego zarzqdzanym. Szczeg6lowy
zakres informacji na przystanku komunikacyjnym obejmuje miqdzy innymi - nazwq podmiotu
umieszczajqcego informacje (Organizatora), nazwq przystanku, kt6rego dotyczy, miejscowo(ci docelowe i
podrednie okreSlajqce kierunki, przystanki komunikacyjne lub dworce, na kt6rych bqdzie siq zatrzymywaf
Srodek transportowy na danej linii komunikacyjnej, godziny przylazd6w, odjazd6w, oznaczenia dodatkowe
okre5lajqce dni wykonywania i ich objaSnienia.

9.1

System informacji statycznej

Na planowany system informacji skfadai siq bqdq elementy umieszczane na przystankach
komunikacyjnych, informacje przewidziane do umieszczenia na przystankach wyposa2onych w wiaty,
oznaczenia na zewnEtrz pojazd6w i informacje zamieszczane wewnqtrz pojazd6w:

.
r

o
.
.
o
.
o

oznaczenieprzystanku;
rozklad jazdy prezentujqcy godziny przyjazd6w lub odjazd6w Srodk6w transportu,
trasy komunikacyjne, ich przebieg oraz tabor obslugujqcy poszczeg6lne kursy;
na przystankach wyposazonych w wiaty
- dodatkowe informacje o oplatach i ulgach,
- uproszczony schemat linii isieci komunikacyjnej.

tablica kierunkowa z przodu pojazdu;
numer linii komunikacyjnej z tylu pojazdu;
oznaczenie organizatora i operatora;
skr6cony rozklad jazdy;
obowiqzujqcy cennik, regulamin, przepisy porzqdkowe;
informacja dotyczqca uprawniei do przejazd6w ulgowych.

W dalszych planach system informacji pasa2erskiej moZe zostad wzbogacony o zaawansowane
elementy przewidziane dla potrzeb os6b niepelnosprawnych - glosowe systemy zapowiedzi przystank6w,

graficzne wySwietlacze informujqce o miejscu i trasie podr62y.

9.2

System informacjiw mediach

elektronicznych .

:

Aby zwiqkszyi powszechno66 i atrakcyjnoSi podr62owania komunikacja publicznq, konieczne jest
udostqpnienie niezbqdnych informacji w najczqfciej wybieranym medium informacyjnym jakim jest
Internet. Po2qdane bgdzie, w miarq mozliwoicifinansowych itechnologicznych udostqpnienie narzqdzi do
planowania podr6zy online, kt6re powinny dostarcza6 pasazerom pelnych informacji na temat podr62y w
zwiqzly i zrozumialy spos6b. Systemy informacji podr62nych i rezerwacji bilet6w online wrazz pfatnoSciami
elektronicznymi oraz, w miarq mo2liwo5ci, zintegrowanymi systemami biletowymi lub platniczymi dla
Siera kowice 28.O2.20L6
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wszystkich rodzaj6w transportu bqdq ufatwiafy podr62owanie z wykorzystaniem 162nych 6rodk6w
transportu. Projektowany systemu informacji, funkcjonujqcego na stronie internetowej Organizatora i
Operatora, mo2e przewidywa6, opr6cz podstawowych informacji o rozkladach, taryfach, regulaminach,
obowiqzujqcych uprawnieniach do przejazd6w na podstawie bilet6w ulgowych, tak2e elementy
aktualizowane na biezqco jak np. informacje otymczasowych zmianach inowych ofertach przewozowych.
KompletnoS6 oferowanych informacji powinna uwzglqdnia6 tak2e dane organizator6w i operator6w
ponadgminnych i mo2liwych do wyboru polqczeniach intermodalnych. W przyszloSci mo2liwe byd powinno
tez uruchomienie wyszukiwarki polqczeri i rozw6j systemu na platformy mobilne, smartfony i tablety.

Kolejnq formg udostqpniania informacji o ofercie przewozowej stanowi6 moze umieszczenie jej w
o96lnodostqpnych elektronicznych bazach danych i umozliwienie sprzedaiy bilet6w przez Internet, jaki na
przyklad oferuje system e-pod162nik (www.e-pod162nik.pl).

9.3

lnnowacje

Integracja taryfowa i e-bilet

Transport publiczny chcqc zwiqkszy6 sw6j udzial w koszyku transportowym, musi stad siq bardziej
dostqpny dla wszystkich i osiqgnq6 pelnq integracjq z niezmotoryzowanymi rodzajami transportu.
Zintegrowane bilety elektroniczne i karty chipowe mogq dostarczai organizatorom i operatorom transportu
publicznego danych statystycznych umo2liwiajqcych dostosowywanie i optymalizacjq oferty, projektowania
strategii marketingowych promujqcych korzystanie z transportu publicznego. Wdro2enie bilet6w
elektronicznych mo2e wspom6c integracjq systemu sprzeda2y bilet6w w gminnych przewozach
pasa2erskich z podobnymi rozwiqzaniamifunkcjonujqcymi w przewozach regionalnych lub wojew6dzkich, a
nawet przewozach komercyjnych. Dane zapisywane w jednej karcie chipowej mogq dotyczyd bilet6w
162nych przewolnik6w, slu2y6 jako elektroniczna portmonetka, identyfikowa6 posiadacza w systemach
dostqpu np. do gminnych obiekt6w kulturalnych, sportowych, stanowi6 kartq bibliotecznE, Kartq Du2ej
Rodziny, wystqpowai w systemach lojalnoSciowych w handlu iuslugach. tatwy do wdro2enia iskalowalny
produkt mo2e sta6 siq elementem konsolidujqcym mieszkaric6w Gminy i promujqcym lokalny rynek.

10 . We_ryfikacja i aktualizacja' Planu
Artykut 11 ust. 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, 2e Plan Transportowy
powinien by6, w zaleznoici od uzasadnionych potrzeb, poddawany okresowej weryfikacji, a nastqpnie
aktualizacji. Obecnie nie spos6b przewidziei ani wymienii wszystkich czynnik6w gospodarczych,
legislacyjnych, czy finansowych, kt6re mogq wpfynqi na proces realizacji niniejszego Planu, a tym bardziej
rozstrzygniqcie o potrzebie jego aktualizacji. Wytyczne teoretyczne i praktyczne dla planowania transpor.tu
zalecajq corocznE weryfikacjq przyjqtego Planu i decydowanie o ewentualnej koniecznoSci aktualizacji
dokumentu. Kr6tki interuuaf ewaluacji Planu uzasadnia te2 poczqtkowe stadium procesu; jak dotqd nie byly
prowadzone, badania podobnego typu dla obszaru planowania. Nale2y miei te2 na wzglqdzie fakt, i2
ka2dorazowa aktualizacja Planu Transportowego wymaga, zgodnie z przepisami, podjqcia przez Radq Gminy

stosownej uchwaly zmieniajqcej. Jako rozwiqzanie optymalne przewidywane jest przeprowadzenie
pierwszej oceny po dw6ch latach funkcjonowania Planu iprzy braku przeslanek do dzialafr korygujqcych,
Sierakowice 28.02.20L6
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wydfu2enie tego okresu w latach kolejnych, Wir6d miernik6w okredlajqcych poziom realizacji planu ocenie
podlega6 mogq:

powszechnie wystqpujqcymi w por6wnywalnych warunkach;
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Uzasadnienie
Zgodnie z art' 9 ust. 2 ustawy z drua 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.IJ. z
2015r.,1440 ze zm.) plan transportowy moze by( opracowany przez wlasciwego organi zatora na obszarze
liczqcym mniejsz4liczbq mieszkafrc6w niz okreSlona w ust. I pkt 1-4 , to jest w przypadku gminy liczqcej
mniej niZ 50 tysigcy mieszkafic6w

Przedstawiony projekt planu obejmuje ws4ystkie zagadnienia, kt6re
Wkazane zostaly w wymienionej
w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z drua 25 maja 2011 ioku w sprawie
szczegolowego zakresu planu zr6wnowaZonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 20ll
r. Nr 117, poz. 684).

ustawie oraz

Informacja o opracowanym projekcie planu transportowego zostala ogloszona w "Dzienniku Battyckim,',

ponadto zostala takze zamieszczona

w

Biuletynie Informacji Publicznej oraz

na

stronie

www-sierakowice@sierakowice.pl, a takze byla udostgpniona w wzpdzie w okesie od 06 maja do 27 maja
2016 roku. Do projektu w ramach konsultacji spolecznych nie wptynpty zadne uwagi.
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