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6
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BDOT

Baza danych obiektów topograficznych

DK

droga krajowa

DIF UMWP

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

DW

droga wojewódzka

gm.

gmina

m.

miasto

MPZP

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

MZK

Miejski Zarząd Komunikacji

MZKZG

Metropolitalny Związek Komunikacji Zatoki Gdańskiej

ob.

obręb

OChK

obszar chronionego krajobrazu

OM

obszar metropolitalny

OM G-G-S

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

PKM

Pomorska Kolej Metropolitalna

PR

Przewozy Regionalne

PUM

powierzchnia użytkowa mieszkań

PZP OM G-G-S

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

PZPWP 2030

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

RPO WP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

SKM

Szybka Kolej Miejska

SRM

System Roweru Metropolitalnego

SUiKZP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

SWCh

stopień wykorzystania chłonności

SWP

Samorząd Województwa Pomorskiego

TPK

Trójmiejski Park Krajobrazowy

UMWP

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ZKM

Zarząd Komunikacji Miejskiej

ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego
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POJĘCIA I DEFINICJE ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU
ch łon n ość teren ów m ieszkan iowy ch – potencjalne, maksymalne wartości powierzchni użytkowej
mieszkaniowej mogącej powstać na danym obszarze lub liczba mieszkańców mogących zasiedlić danych
obszar, przy założeniu odpowiednich wskaźników intensywności zabudowy oraz programowania odpowiednich
standardów zamieszkiwania chłonność demograficzna . Chłonność terenów mieszkaniowych to wielkość
teoretyczna, z definicji maksymalna Turzyński,
71
d worzec – miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w szczególności: przystanki
komunikacyjne, punkt sprzedaży oraz punt informacji dla podróżnych2
d worzec kolejowy – obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym znajdują się
pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego, położony przy
linii kolejowej3
kolej – droga szynowa wraz z przeznaczonymi do ich eksploatacji budowlami, urządzeniami oraz
poruszającym się po tych drogach taborem, służąca do przewozu osób i rzeczy
kolej ag lomeracy jn a albo kolej p od mie jska – kolej obsługująca ruch przewozy aglomeracyjne
w obrębie aglomeracji; szczególną postacią tej kolei jest szybka kolej miejska, która tworzy ujednolicony,
zintegrowany system, odznacza się wysoką częstotliwością obsługi linii, obsługuje centrum aglomeracji,
dysponuje ułatwiającym wymianę pasażerów taborem podobnym do metra
kolej d ojazd owa – termin w planowaniu transportu nieco przestarzały, ale nadal funkcjonujący potocznie
lub w tradycyjnych nazwach własnych poszczególnych kolei; w zasadzie obejmował koleje „lekkie” działające
w strefie podmiejskiej oraz koleje służące zasadniczo do dowożenia pasażerów i towarów w kierunku stacji kolei
głównej
kolej me trop olitaln a – kolej aglomeracyjna obsługująca ruch przewozy metropolitalne w obrębie obszaru
metropolitalnego
kolej mi ejska – kolej dysponująca bezkolizyjnym torowiskiem albo torowiskiem prowadzonym we własnym
korytarzu z pełnym uprzywilejowaniem na skrzyżowaniach , wyspecjalizowana do obsługi ruchu miejskiego
dzięki odpowiedniej lokalizacji stacji, specyficznemu taborowi, wysokiej częstotliwości obsługi; termin
obejmować może systemy metra, tramwaju szybkiego albo odcinki kolei aglomeracyjnej
kolej m ięd zy reg ion aln a inaczej kolej d alekob ieżn a – kolej mająca jako główne albo jedyne zadanie
obsługę dłuższych relacji międzyregionalnych międzymiastowych , zwykle z wykorzystaniem linii
magistralnych, rozwijająca możliwie najwyższe prędkości, często z pominięciem obsługi struktur osadniczych
o mniejszym znaczeniu
kolej r egion aln a – kolej wykonująca przewozy regionalne na małe i średnie odległości, obsługująca
wszystkie lub wybrane struktury osadnicze mniejszego znaczenia; termin może się odnosić do podsystemu
kolejowego grupy pociągów niż konkretnej linii kolejowej
lin ia kole jowa – droga kolejowa z przyległymi gruntami odcinki linii, budowle, urządzenia
lin ia komu n ikacy jn a (lin ia tran sp ortowa ) – połączenie transportowe w sieci dróg publicznych linia
autobusowa) albo na liniach szynowych (linia kolejowa lub tramwajowa) albo akwenach morskich lub wodach

M. Turzyński,
7, Chłonność terenów mieszkaniowych obszaru w zasięgu oddziaływania Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej wg SUiKZP gmin
2
Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 867 z późn. zm. .
3
Zgodnie z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727)
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śródlądowych linia żeglugowa , po których odbywa się publiczny transport zbiorowy, z oznaczonymi miejscami
do wsiadania i wysiadania pasażerów
ob ręb ewid en cy jn y (geod ezy jn y ) – jednostka powierzchniowa podziału kraju; granice obrębów wiejskich
powinny być zgodne z granicami wsi i sołectw, zaś granice obrębów na obszarach miast powinny być zgodne
z granicami dzielnic i w miarę możliwości pokrywać się z granicami osiedli, zespołów urbanistycznych oraz
granicami naturalnymi4

PKP PLK – spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii
kolejowych w Polsce

PKP SKM – przewoźnik kolejowy i zarządca linii kolejowej nr

Gdańsk Śródmieście – Rumia

p od róż międ zy p owiatowa – podróż składająca się z jednego lub kilku przejść/przejazdów kończąca się
w miejscu docelowym znajdującym się w innym powiecie niż powiat w którym podróż się rozpoczęła
p od róż wewn ątrz p owiatowa – podróż składająca się z jednego lub kilku przejść/przejazdów kończąca się
w miejscu docelowym znajdującym się w tym samym powiecie co powiat w którym podróż się rozpoczęła
p ołączen ie – regularnie obsługiwana relacja po wyznaczonej trasie z określonym rozkładem jazdy
Pomorska Kol ej Metrop oli taln a – Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. jest spółką prawa handlowego
powołaną przez Samorząd Województwa Pomorskiego na mocy Uchwały Nr
7 /XLVIII/
Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia . .
r.; spółka jest zarządcą linii kolejowej nr 8 Gdańsk Wrzeszcz
– Gdańsk Osowa i linii kolejowej nr
Gdańsk Osowa – Gdańsk Rębiechowo
p rojektowan ie u n iwersaln e – projektowanie m.in. urządzeń, obiektów, czy przestrzeni publicznych
zapewniające ich powszechną dostępność i funkcjonalność, czyli uwzględniające potrzeby wszystkich
użytkowników, w tym osób o ograniczonej mobilności i percepcji5
p rzewozy aglomeracy jn e – przewozy aglomeracyjne realizowane są na terytorium gminy, miasta,
powiatu; organizatorami przewozów aglomeracyjnych są samorządy gmin i powiatów
p rzewozy mi ęd zy region aln e mi ęd zy wojewód zk ie p rz ewozy p asażerski e – przewozy osób
w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywane z przekroczeniem granicy województwa, inne niż
przewozy gminne, powiatowe i wojewódzkie; funkcję organizatora przewozów pełni minister właściwy do
spraw transportu
p rzewozy o ch arakterze u ży teczn ości p u b licz n ej – powszechnie dostępna usługa w zakresie
publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu
bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze
p rzewozy p asażerskie – przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego (gminne, powiatowe,
wojewódzkie, międzywojewódzkie, międzynarodowe
p rzewozy region aln e wojewód zk ie p rzewozy p asażerskie – przewozy osób w ramach
publicznego transportu zbiorowego wykonywane w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów
i niewykraczające poza granice jednego województwa, a w przypadku linii komunikacyjnych w transporcie
kolejowym także przewozy do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiające przesiadki w celu
odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewozy powrotne, inne niż przewozy

Zgodnie z par. 6 pkt 1, par. 7, par. pkt 1- , Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2011 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 454).
5
w rozumieniu art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia
grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).
4

12

gminne, powiatowe i międzywojewódzkie; organizatorami przewozów regionalnych wojewódzkich są
samorządy województw
p rzy stan ek – miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów danej linii komunikacyjnej,
w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu6
p rzy stan ek zin tegrowan y – przystanek transportu zbiorowego, który pełni funkcje integracyjne;
infrastrukturę przystanków zintegrowanych PZ stanowią: przystanek kolejowy lub autobusowy, parkingi
samochodowe P+R oraz rowerowe B+R
p u n kt tran sp ortowy – miejsce w sieci transportowej, w którym realizowane są funkcje integracyjne
transportu pasażerskiego; rozróżnia się dwa rodzaje punktów: zintegrowane węzły przesiadkowe i przystanki
zintegrowane
relacja p ociągu – droga przejazdu pociągu pomiędzy punktem rozkładowym początkowym i końcowym
sieć kol ejowa – układ połączonych z sobą linii kolejowych, stacji i terminali kolejowych oraz wszystkich
rodzajów stałego wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei,
będący własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury
stan d ard zamieszk iwan ia – wskaźnik wyrażony w m², mówiący o powierzchni mieszkaniowej
przypadającej na jednego mieszkańca w skali danej jednostki np. obrębu geodezyjnego
sy stem tran sp ortu kole jowego (kol ejowy sy st em tran sp ortowy ) – obejmuje infrastrukturę
kolejową, środki transportu kolejowego tabor kolejowy i instytucje kolejowe zarządcy infrastruktury,
przewoźnicy
tran sp ort kole jowy – gałąź transportu lądowego obejmująca pasażerski transport kolejowy, towarowy
transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego; przemieszczenie towarów lub pasażerów przy użyciu
pojazdów kolejowych w obrębie danej sieci kolejowej
zin tegrowan y węz eł p rzesiad kowy – miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu
wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe,
przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się
zwłaszcza z rozkładem jazdy, linia komunikacyjna lub siecią komunikacyjną

6

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 13 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 867 z późn. zm. .
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1. WPROWADZENIE
Transport zbiorowy jest istotnym zagadnieniem, obecnym w różnych kontekstach i w wielu zapisach
kierunkowych Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
i (stanowiącego
jego część) Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 20307.
Bezpośrednie odniesienie znaleźć można w zasadach zagospodarowania przestrzennego
i odpowiadających im konkretnych działaniach, zarówno w części Planu dotyczącej transportu (Kierunek
. . Kształtowanie racjonalnej struktury przestrzennej sieci transportowej , jak i w innych jego częściach.
W kierunku dotyczącym rozwoju osadnictwa Kierunek . . Kształtowanie struktur sieci osadniczej
zgodnie z wymogami ładu przestrzennego wśród działań i przedsięwzięć polityki przestrzennej
służących jego realizacji znalazło się działanie powierzone Samorządowi Województwa Pomorskiego,
polegające na: „Przygotowaniu analizy dotyczącej możliwości kształtowania obszarów osadnictwa
w zasięgu oddziaływania regionalnego w tym metropolitalnego szynowego transportu zbiorowego”.
Niniejsze opracowanie jest bezpośrednio inspirowane tym zapisem, biorąc „na warsztat” w pierwszej
kolejności kolej metropolitalną i jej potencjał, jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni tzw. pasma
kartusko-kościerskiego. Priorytetowe podejście właśnie do tego obszaru wynika z jego roli w przestrzeni
województwa, a w szczególności w przestrzeni obszaru metropolitalnego. Pasmo kartusko-kościerskie
to:
–

istotny element struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot (opisany w wizji rozwoju przestrzennego tego obszaru w Planie zagospodarowania
przestrzennego OM G-G-S 2030),

–

tereny dynamicznego rozwoju związanego z bezpośrednim sąsiedztwem rdzenia metropolii, czyli
Trójmiasta oraz tereny, które się do niego „zbliżyły” – właśnie dzięki uruchomieniu kolei
metropolitalnej,

–

tereny intensywnych przekształceń struktur przestrzennych, dla których kolej metropolitalna stała
się już istotnym impulsem rozwojowym, jednocześnie cały czas ma szanse być czynnikiem
strukturotwórczym możliwe jest koncentrowanie zainwestowania w lokalizacjach o dobrych
uwarunkowaniach rozwojowych, w tym o dogodnym dostępie do transportu zbiorowego .

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki szeregu analiz dotyczących tego obszaru jako całości, a także
poszczególnych lokalizacji, z uwzględnieniem specyfiki wokół konkretnych węzłów transportowych
i przystanków kolei metropolitalnej. Stanowić może merytoryczne wsparcie dla wyborów i decyzji
wpływających na kształtowanie tego obszaru zarówno w wymiarze planistycznym, inwestycyjnym, czy
organizacyjnym np. plany transportowe . Okres większości analizowanych danych - jeśli przedstawiane
są w ujęciu dynamicznym - dotyczy lat: 20127 i w ten sposób stanowi próbę uchwycenia
ewentualnych zmian, które zaszły na tym obszarze od momentu intensyfikacji procesu inwestycyjnego
związanego z realizacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
r. – pozwolenie na budowę . W ramach
szeroko rozumianych uwarunkowań w opracowaniu uwzględniono m.in. analizy transportowe, dotyczące
infrastruktury związanej z funkcjonowaniem kolei metropolitalnej, jak i sposobu organizacji transportu
zbiorowego (na wszystkich poziomach organizacji) na tym obszarze, w tym przede wszystkim transportu
autobusowego (i tego w jakim stopniu jest on zsynchronizowany z funkcjonowaniem kolei). Analizom
poddane zostały również uwarunkowania związane z istniejącym i planowanym zgodnie z zapisami
gminnych dokumentów planistycznych) zagospodarowaniem przestrzennym oraz z ograniczeniami
środowiskowymi, które mogą mieć na niego wpływ.
Przedstawione w opracowaniu wnioski, poza zilustrowaniem aktualnego stanu, zwracają uwagę na
potencjały, wynikające z funkcjonowania kolei metropolitalnej, które nie zostały jeszcze dostrzeżone
i wykorzystane, a mogą być istotne dla dalszego rozwoju tego obszaru.

7

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 603.
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1.1. Cele i beneficjenci
Cele opracowania
Głównym celem opracowania jest wskazanie rekomendacji do stworzenia i utrzymania warunków,
w których kolej metropolitalna stanowić będzie atrakcyjną alternatywę dla indywidualnego transportu
samochodowego. Generalnie, rekomendacje można usystematyzować ze względu na różne zagadnienia,
których dotyczą, odpowiadając trzem szczegółowym celom – wyzwaniom problemowym, dla których
odpowiedzi zawarte są w niniejszym opracowaniu:
CEL 1:

Określenie kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu węzłów
i przystanków oraz w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej
 określenie możliwości rozwojowych terenów położonych w zasięgu oddziaływania kolei
metropolitalnej
 weryfikacja programu funkcjonalno-przestrzennego węzłów i przystanków oraz określenie
potrzeb i możliwości ich rozwoju
 stworzenie podstaw do oszacowania przewidywanych dochodów i wydatków związanych
z potencjalnymi kierunkami rozwoju zagospodarowania przestrzennego analizowanego
obszaru

CEL 2:

Określenie potencjałów przewozowych związanych z przewozami koleją metropolitalną dla
przygotowania różnych scenariuszy zagospodarowania przestrzennego i organizacji
przewozów, w tym integracji systemu transportu pasażerskiego

CEL 3:

Określenie warunków funkcjonowania i kierunków rozwoju linii kolei metropolitalnej
(aktualne obciążenie, możliwości rozbudowy systemu)

Beneficjenci
Samorząd Województwa Pomorskiego – rozpoznanie uwarunkowań pozwalających na efektywne
zarządzanie koleją metropolitalną, rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej i polityki
transportowej (plan transportowy).
Samorządy gminne oraz powiatowe – rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej i polityki
transportowej (plan transportowy).
Prywatni inwestorzy - rekomendacje lokalizacyjne (atrakcyjność terenów w zasięgu oddziaływania kolei
metropolitalnej – inwestycje mieszkaniowe, turystyczne, itp.).
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1.2. Rola kolei metropolitalnej w systemie transportowym OM
i regionu
Rola kolei metropolitalnej w województwie pomorskim sprowadza się do obsługi transportowej
gmin obszaru metropolitalnego (OM G-G-S , a w szczególności do przewozu pasażerów pomiędzy
rdzeniem tego obszaru a gminami i dzielnicami położonymi w zasięgu oddziaływania istniejących linii
kolejowych. Przewozy/podróże te mają charakter regionalny, aglomeracyjny i lokalny, a ich podstawową
motywacją są dojazdy do miejsc pracy, edukacji i usług. Stacje i przystanki kolei metropolitalnej
w większości przypadków stanowią węzły przesiadkowe i przystanki zintegrowane, wiążąc linie kolejowe
obsługujące ruch pasażerski i linie autobusowe/trolejbusowe/tramwajowe o charakterze dowozowym,
zarówno w rdzeniu jak i na terenach peryferyjnych obszaru metropolitalnego.
Wśród korzyści wynikających z funkcjonowania kolei metropolitalnej w województwie pomorskim
wymienić można:


wzrost jakości obsługi transportowej obszaru, w tym atrakcyjne połączenia podstawowych węzłów
transportowych – dworców kolejowych z portem lotniczym,



poprawę dostępności transportem zbiorowym dzielnic położonych dotychczas na peryferiach
Trójmiasta,



wzrost atrakcyjności przestrzeni pod zabudowę mieszkaniową Gdańska, Gdyni oraz obszarów
sąsiednich, w tym pojawienie się nowego czynnika strukturotwórczego – mającego w pewnym
stopniu stać się czynnikiem porządkującym chaos przestrzenny w strefie suburbanizacji,



stworzenie warunków dla integracji podsystemów transportu zbiorowego,



stworzenie warunków do zmian struktury przewozów poprzez pojawienie się oferty konkurencyjnej
do samochodu osobowego w relacjach Kaszuby – rdzeń metropolii oraz efektywnego sposobu
przemieszczania w miastach aglomeracji.

Obecnie przewozy kolejowe o charakterze metropolitalnym odbywają się na liniach nr
,
,
,
9,
8,
i
. Zgodnie z obowiązującym Planem zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego8 linie te mają kategorie linii szkieletowych
z wyjątkiem linii nr 9 linia uzupełniająca - Ryc. 1.
Rola kolei metropolitalnej w województwie pomorskim będzie wzrastała wskutek:


rozbudowy/modernizacji sieci kolejowej obsługującej przewozy metropolitalne,



intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej w zasięgu oddziaływania kolei, w tym w związku
z pozytywnymi prognozami demograficznymi dla obszaru metropolitalnego w perspektywie roku
2030,



wzrostu czasu dostępności rdzenia OM samochodem osobowym, a tym samym niezbędnych zmian
w polityce transportowej OM (np. wprowadzanie kolejnych stref płatnego parkowania, stref tempo ,
preferującej transport zbiorowy i mobilność aktywną.

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 788/XXXVII/ z dnia
lutego
r. w sprawie przyjęcia
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Pomorskiego” Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2014 r., poz. 1122)

8
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Ryc. 1. Kategorie linii kolejowych użyteczności publicznej w województwie pomorskim; źródło: Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego

1.3. Zasięg przestrzenny opracowania
Położenie obszaru analiz
Gminy obszaru analiz (gminy wiejskie: Chmielno, Kościerzyna, Przodkowo, Somonino, Stężyca,
miejsko-wiejskie: Kartuzy i Żukowo oraz gmina miejska Kościerzyna położone są w województwie
pomorskim na terenie dwóch powiatów: kartuskiego i kościerskiego. Niemal wszystkie te gminy, za
wyjątkiem dwóch: miejskiej i wiejskiej Kościerzyny, objęte są granicami Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego
obszaru analizowane w niniejszym opracowaniu tereny zawierają się w jednym z metropolitalnych pasm
rozwojowych – paśmie kartusko-kościerskim, wpisującym się w regionalny korytarz transportowy środkowopojezierny uwarunkowany przebiegiem drogi krajowej nr
i linii kolejowej nr
z odgałęzieniem w kierunku
Kartuz … ; linia
, dzięki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zapewnia bezpośrednie połączenia z rdzeniem
Obszaru Metropolitalnego i stymuluje rozwój tego pasma9.
Znaczna część omawianego obszaru w szczególności północna, bezpośrednio sąsiadująca
z Gdańskiem i Gdynią stanowi intensyfikującą się strefę podmiejską Trójmiasta. Poza dominującą funkcją
mieszkaniową oraz rozwijającą się funkcją gospodarczą obszar ten ma istotne znaczenie turystyczne,
przede wszystkim jako zaplecze rekreacyjne i wypoczynkowe dla mieszkańców miast rdzenia obszaru
metropolitalnego.

9

na podstawie Wizji zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego w Planie zagospodarowania
przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 603)
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Ryc. 2. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot;
źródło: PZP OM G-G-S 2030
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Zasięg przestrzenny opracowania, zasięg przestrzenny szczegółowych analiz, zasięg
oddziaływania kolei metropolitalnej
Zgodnie z tytułem niniejszego opracowania główny nacisk położony został na zdiagnozowanie,
następnie określenie scenariuszy rozwojowych i sformułowanie rekomendacji dla terenów w zasięgu
oddziaływania odcinka kartusko-kościerskiego kolei metropolitalnej.
W związku z powyższym szczegółowym analizom poddane zostały tereny położone na obszarach
ośmiu gmin z powiatów kartuskiego i kościerskiego: gm. Chmielno, gm. Kartuzy, gm. Kościerzyna,
m. Kościerzyna, gm. Przodkowo, gm. Somonino, gm. Stężyca, gm. Żukowo. Trudno jednak prowadzić
analizy dla tego obszaru bez uwzględnienia odcinka kolei metropolitalnej przebiegającego przez Gdańsk
i Gdynię. Jest on szczególnie istotny z punktu widzenia większości codziennych celów podróży
pasażerów wybierających kolej metropolitalną główne generatory ruchu), dlatego zasięg przestrzenny
opracowania obejmuje w sumie dziesięć gmin, przy czym poziom i zakres szczegółowości analiz
przeprowadzonych dla gdańskich i gdyńskich lokalizacji jest znacznie ograniczony w stosunku do odcinka
kartusko-kościerskiego (Ryc. 3.).
Na potrzeby szczegółowych analiz prowadzonych w ramach niniejszego opracowania zasięg
obszaru odziaływania kolei metropolitalnej przyjęto w granicach obrębów ewidencyjnych
wyodrębnionych ze względu na ich dostępność transportową do węzłów integracyjnych i przystanków
obsługujących linię kolei metropolitalnej10 na odcinku kartusko-kościerskim (ZM.1. Dostępność
transportowa węzłów i przystanków kolei metropolitalnej położonych w paśmie kartusko-kościerskim
i ZM.3. Dostępność węzłów i przystanków w obrębach ewidencyjnych). Jest to pasmo o długości ok. 6 km
i szerokości od kilkunastu do
km.
Wybór obrębów ewidencyjnych jako jednostek analitycznych, wynika z konieczności przyjęcia
podziału terytorialnego bardziej szczegółowego niż poziom gminny, jednocześnie dającego możliwość
pozyskiwania i analizowania w tym porównywania danych z różnych źródeł i odnoszących się do
obszaru o zasięgu wyznaczonego przebiegiem konkretnych granic (Ryc. 4.).
Obręb ewidencyjny jest jednostką powierzchniową podziału kraju wyodrębnioną dla celów
ewidencji gruntów i budynków11. Przebieg granic obrębów uwzględnia podział na rejony statystyczne
i obwody spisowe. Granice obrębów wiejskich powinny być zgodne z granicami wsi i sołectw, a na
obszarach miast z granicami dzielnic, osiedli i zespołów urbanistycznych oraz naturalnymi granicami
wyznaczonymi w szczególności przez cieki, ulice, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne.
Podział obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej na obręby ewidencyjne nie jest podziałem na
jednostki jednoznacznie porównywalne, co wymusza niejednokrotnie przyjmowanie indywidualnego
podejścia w prowadzonych analizach. Istnieje bardzo duże zróżnicowanie poszczególnych obrębów
związane przede wszystkim z ich wielkością, kształtem, a także sposobem i intensywnością
zagospodarowania.

Dostępność transportowa została wyznaczona za pomocą narzędzia Open Route Service. Maksymalny zasięg
dostępności został wyznaczony na
minut z interwałami co
minuty dla każdego z analizowanych
węzłów/przystanków z uwzględnieniem samochodu osobowego jako środka transportu. Izochrony czasowe
pokazują maksymalny obszar, jaki można osiągnąć z przystanku biorąc pod uwagę wszystkie dostępne drogi
z OpenStreetMap.org. Program rozróżnia rodzaj drogi po jakiej liczona jest dostępność, tzn. średnią prędkość na tej
drodze oraz przybliżone wartości natężenia ruchu. Dodatkowo po wygenerowaniu przez program warstw
dostępności w formacie shape, zostały one przeanalizowane pod kątem poprawności danych. Dostępności zostały
także ujednolicone do tego samego okresu w dobie, tzn. szczytu popołudniowego (15:00-17:00).
11
Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 9 marca
r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z
6 r. poz.
, z późn. zm.).
10
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Ryc. 3. Zasięg przestrzenny opracowania – gminy; źródło: opracowanie własne na podstawie SIP WP
20

Ryc. 4. Zasięg przestrzenny szczegółowych analiz – obręby ewidencyjne; źródło: opracowanie własne na podstawie SIP WP
21

Porównując powierzchnie obrębów widoczne jest istotne zróżnicowanie zarówno pomiędzy
poszczególnymi obrębami jak i pomiędzy obrębami wydzielonymi w miastach i poza nimi12. Ze względu
na wyraźne dysproporcje pomiędzy obrębami w miastach i poza nimi, a także zbliżony charakter jeśli
chodzi o sposób i intensywność zagospodarowania „miejskich” obrębów - do większości analiz tereny
w granicach miast przyjęto jako jednolite jednostki, bez rozróżnienia na poszczególne obręby
ewidencyjne13.
Zróżnicowany jest kształt obrębów. Część jest zwarta, obejmująca swym zasięgiem obszary
domykające się w jednolitych zasięgach dostępności transportowej do węzła np. do min., do 6 i do 9
min. , inne są bardzo rozległe, rozczłonkowane, zawierające w różnych proporcjach tereny o dostępności
transportowej w każdym z badanych zasięgów.
Znaczne jest również zróżnicowanie ze względu na sposób i intensywność zagospodarowania,
zarówno pomiędzy obrębami, jak i pomiędzy terenami wewnątrz poszczególnych obrębów obszary
w pełni zurbanizowane, obszary o rozproszonej zabudowie, obszary leśne, jeziora, itd. , a także ze
względu na odległość od Trójmiasta – co ma istotny wpływ na istniejące i potencjale potrzeby
transportowe poszczególnych jednostek.
Gęstość dróg i stopień ich „obudowania” jest ważnym czynnikiem kształtującym zasięg dostępności
drogowej. Obszary znacznie oddalone od węzła/przystanku mogą mieć do niego lepszą dostępność
czasową jeśli dojazd odbywa się drogą, wzdłuż której nie ma zabudowy np. droga przez las , ani licznych,
bezpośrednich zjazdów obsługujących przylegające do niej działki, niż obszary położone bliżej o gęstej
sieci dróg i intensywnej zabudowie. Jest to czytelna wskazówka dla zasadności kształtowania na terenach
wiejskich zwartych jednostek osadniczych, a także unikania obudowywania głównych dróg
tranzytowych. Sprzyja to większej efektywności obsługi transportem zbiorowym i wpływa na większą
dostępność transportową mieszkańców.
Porównując zasięgi dostępności transportowej węzłów i przystanków przyjęto umowny podział
obszarów w granicach obrębów ewidencyjnych na poziomy dostępności14:
poziom 1

obręby z terenami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej, o najdogodniejszym dostępie do nich,

poziom 2

obręby z terenami położonymi poza bezpośrednim sąsiedztwem węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej, ale w bliskiej odległości i o dogodnym dostępie drogowym,

poziom 3

obręby z terenami położonymi w większej odległości od węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej, ale o dogodnym dostępie drogowym.

Podstawą do klasyfikacji poszczególnych obrębów było przyjęcie maksymalnych wartości
dostępności transportowej węzła/przystanku dla każdego z poziomów (ZM. 3. Dostępność węzłów
i przystanków w obrębach ewidencyjnych). Biorąc pod uwagę zróżnicowanie m.in. w zakresie wielkości
oraz sposobu i intensywności zagospodarowania nie było możliwe przyjęcie sztywnych, jednolitych
przedziałów, ale konieczne było zastosowanie indywidualnego podejścia przy klasyfikowaniu części
obrębów. Konieczne było również pewne uogólnienie. Generalnie im bliżej węzła/przystanku – tym ta
dostępność jest lepsza, jednak im większa powierzchnia obrębu tym większe zróżnicowanie terenów
o kolejnych interwałach minutowej dostępności – stąd na różnych poziomach znajdują się niekiedy
tereny o takiej samej dostępności czasowej.

Na obszarach wiejskich ujętych w analizach średnia wielkość obrębu to 6,6 km2, a skrajne wartości wynoszą: ,
km2 – najmniejszy powierzchniowo obręb ob. ew. Kaliska, gm. Kartuzy i , km2 – największy ob. ew, Rybaki, gm.
Kościerzyna . W miastach średnia powierzchnia obrębu to km2, przy czym najmniejszy ma 0,3 km2, a największy –
3,6 km2.
13
Dotyczy to Kartuz i Kościerzyny, miasto Żukowo nie posiada wewnętrznego podziału na obręby ewidencyjne.
14
Szczegółowy opis poziomów dostępności w podrozdziale . . Obszar oddziaływania kolei metropolitalnej

12
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Co do zasady do obszaru oddziaływania włączone zostały wszystkie obręby, których większość
powierzchni znajdowała się w zasięgu maksymalnej dostępności transportowej dla samochodu
osobowego wynoszącej 5 minut.
Ostatecznie do szczegółowych analiz do obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej w paśmie
kartusko-kościerskim poza obszarem Trójmiasta włączone zostały
obręby ewidencyjne z obszaru
2
8 gmin, o łącznej powierzchni 8 9 km , zamieszkiwane przez ok. 7 tys. osób15, w tym:


obręby
jednostek 16 o najlepszej dostępności (poziom 1 , o łącznej powierzchni
78 tys. mieszkańców,



9 obrębów o dobrej dostępności (poziom 2 , o łącznej powierzchni
mieszkańców,



obręby o umiarkowanej dostępności (poziom 3 , o łącznej powierzchni
mieszkańców.

,6 km2 i ok.

9,7 km 2 i ok. 13 tys.
7,6 km2 i ok. 36 tys.

wg danych z urzędów gmin na podstawie meldunków na koniec 2016 r.
W związku z przyjęciem jednolitych jednostek dla obszarów miast, które posiadają wewnętrzne podziały na obręby
(Kartuzy –
obrębów i Kościerzyny –
obrębów , ostatecznie po ich scaleniu liczba analizowanych jednostek
o dostępności na poziomie wynosi .
15

16

23

2. UWARUNKOWANIA TRANSPORTOWE
2.1. Kolej metropolitalna w województwie pomorskim
Infrastruktura liniowa i przystankowa
Potencjalnie infrastrukturę liniową kolei metropolitalnej w paśmie kartusko-kościerskim tworzą linie
nr 201, 214, 229, 248, 250 i 253 (Ryc. 5.).

Ryc. 5. Schemat analizowanych odcinków linii kolejowych, na których realizowane są połączenia kolei
metropolitalnej; źródło: opracowanie własne.
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Linia kolejowa nr 201
Linia kolejowa nr
Nowa Wieś Wielka – Gdynia Główna jest linią pierwszorzędną, znaczenia
państwowego. Jest elementem sieci europejskiego korytarza towarowego nr Morze Bałtyckie – Morze
Adriatyckie).
Odcinek Kościerzyna – Gdynia obsługujący przewozy metropolitalne ma ponad 67km (Ryc. 6.).
Na odcinku Kościerzyna 137,344 km) – Gdańsk Osowa 86,
km linia jest niezelektryfikowana,
jednotorowa, zaś na odcinku Gdańsk Osowa
86,
km – Gdynia Główna (204,702 km)
niezelektryfikowana, dwutorowa.

Ryc. 6. Schemat linii kolejowej nr 201 na analizowanym odcinku stan istniejący ; źródło: opracowanie własne.

Ten drugi odcinek charakteryzuje się najtrudniejszymi parametrami geometrycznymi z uwagi na
duże pochylenie podłużne (ok. 9‰ na odcinku ok. 16 km) i występowanie łuków o promieniu poniżej
500 m (Ryc. 7.).
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Ryc. 7. Profil linii kolejowej nr

na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna; źródło: opracowanie własne.

W latach 2012 –
linia została poddana modernizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja
i modernizacja tzw. Kościerskiego Korytarza Kolejowego – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej
nr 201 – etap I”. Przeprowadzone działania inwestycyjne polegały na kompleksowej naprawie bieżącej
z wymianą podkładów oraz kompleksowej wymianie nawierzchni. Dzięki tym pracom uzyskano profil
prędkości zakładający maksymalną dopuszczalną prędkość pociągów pasażerskich wynoszącą
km/h
oraz maksymalną dopuszczalną prędkość pociągów towarowych 9 km/h (Ryc. 8.).

Ryc. 8. Profil prędkości na analizowanym odcinku linii 201; źródło: opracowanie własne na podstawie R. Gleba, „Analiza
i ocena warunków ruchu kolejowego w oparciu o mikrosymulacyjny model linii kolejowej nr
Nowa Wieś Wielka - Gdynia
Port (odcinek Kościerzyna - Gdynia Główna ”.

Szczegółowa charakterystyka linii nr

została przedstawiona w Tabl. 1.
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Tabl. 1. Charakterystyka linii kolejowej nr 201.
Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port, linia 201
Wartość

Parametr
długość linii
kategoria linii

212,158
magistralna
pierwszorzędna
jednotorowa

liczba torów
dwutorowa
elektryfikacja
szerokość toru
znaczenie linii

niezelektryfikowana
zelektryfikowana
normalnotorowa
państwowe
tor 1

klasa toru
tor 2
prędkości konstrukcyjne

140

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do zarządzenia Nr /
z dnia 9 lutego 2009 r., wg stanu na dzień 9 grudnia
7r.

1
2
1
1
2

Odległość
od km
do km
-1,395
210,763
-1,395
33
33
210,763
34,075
186,53
210,374
210,763
-1,395
34,075
186,53
210,374
34,075
204,529
-1,395
34,075
204,529
210,763
-1,395
210,763
-1,395
34,075
34,075
204,702
204,702
210,374
-1,395
34,075
186,53
210,763
-1,395
210,763
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Stan projektowany (2020 rok)
Linia kolejowa nr
Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna
ma zostać objęta pracami modernizacyjnymi, które pozwolą na ostateczne zamknięcie programu
związanego z budową Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz poprawę dostępu kolejowego do portu
w Gdyni – projektu pn. „II Etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją
urządzeń SRK oraz elektryfikacją odcinków linii kolejowych nr
,
,
9 i linii PKM”. W ramach
projektu wykonane zostaną m.in. prace związane z:







budową drugiego toru na odcinku Kościerzyna – Gdańsk Osowa linii kolejowej nr
;
elektryfikacją ok.
km linii kolejowych, w tym: linii kolejowej nr
Nowa Wieś Wielka – Gdynia
Port na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna, linii kolejowej nr 214 Somonino – Kartuzy, linii
kolejowej nr 9 Pruszcz Gdański – Łeba na odcinku Glincz – Kartuzy, linii kolejowej nr 8 Gdańsk
Wrzeszcz – Gdańsk Osowa, linii kolejowej nr
Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa;
zabudową nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na poszczególnych stacjach
i szlakach ww. linii kolejowych;
przebudową peronów;
zapewnieniem warunków do przejazdu pociągów z przekroczoną skrajnią.

W związku z elektryfikacją linii kolejowej nr
na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna oraz
dobudową drugiego toru 8,77 km na odcinku Kościerzyna – Gdańsk Osowa, na szlakach oraz
posterunkach ruchu zostanie przeprowadzona korekta oraz zmiana geometrii układów torowych.
Odpowiednio przebudowane zostaną perony w obrębie wszystkich punktów eksploatacyjnych. Ponadto
ponad 8 kilometrów istniejących torów szlakowych objętych zostanie kompleksową wymianą
nawierzchni. Na wszystkich posterunkach ruchu znajdujących się na odcinku Kościerzyna – Gdańsk
Osowa zostaną zabudowane nowoczesne, komputerowe urządzenia SRK. Prace modernizacyjne
zakładają również budowę Lokalnego Centrum Sterowania znajdującego się na stacji Kościerzyna LCS
Kościerzyna , z którego możliwe będzie sterowanie ruchem kolejowym na stacjach Kościerzyna, Gołubie
Kaszubskie, Somonino, Glincz, Żukowo Wschodnie, Kartuzy, a także na przyległych szlakach.
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Wszystkie działania inwestycyjne pozwolą na zwiększenie prędkości maksymalnej, która dla
pociągów pasażerskich będzie wynosiła
km/h, zaś dla pociągów towarowych
km/h (Ryc. 9.).

Ryc. 9. Profil prędkości na analizowanym odcinku linii kolejowej nr 201 – stan projektowany; źródło: opracowanie
własne na podstawie R. Gleba, „Analiza i ocena warunków ruchu kolejowego w oparciu o mikrosymulacyjny model linii
kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port odcinek Kościerzyna - Gdynia Główna ”.

Linia kolejowa nr 214
Linia kolejowa nr 214 Somonino – Kartuzy (Ryc. 10.) jest linią jednotorową, niezelektryfikowaną.
Pomiędzy stacją Somonino a stacją Kartuzy położony jest przystanek osobowy Leszno Kartuskie.
W projekcie modernizacji linii nr
przyjęto, że prędkość maksymalna dla pociągów pasażerskich
ma wynosić
km/h, natomiast towarowych – 100 km/h. W rejonie Kartuz, zaplanowano budowę
łącznicy o długości ok. , 6 km, która umożliwi połączenie linii kolejowych
i 9 w taki sposób, że
dla relacji Somonino – Kartuzy – Glincz nie będzie konieczności zmiany kierunku jazdy.

Ryc. . Schemat linii kolejowej nr
źródło: opracowanie własne.
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stan istniejący ;

Linia kolejowa nr 229
Linia nr 9 Pruszcz Gdański – Łeba (Ryc. 11.) - jednotorowa, niezelektryfikowana składa się z kilku
odcinków o różnym stopniu przejezdności i wykorzystania dla prowadzenia ruchu pociągów. Na odcinku
Pruszcz Gdański – Kartuzy ruch pociągów osobowych został zawieszony w 99 roku, natomiast na
odcinku Kartuzy – Lębork w
r. Na odcinku Lębork – Łeba ruch pasażerski prowadzony jest
sezonowo, a na odcinku Kartuzy – Glincz od 2015 r. odbywa się ruch regularny w ramach kolei
metropolitalnej. Na odcinku Kartuzy – Glincz zlokalizowany jest jeden przystanek osobowy – Dzierżążno.
W projekcie modernizacji linii 229 na odcinku Glincz – Kartuzy przewiduje się prędkość maksymalną
dla pociągów pasażerskich – 100 km/h, natomiast dla pociągów towarowych – 80 km/h. W rejonie
posterunku odgałęźnego Glincz zaplanowano łącznicę o długości ok. km, która ma na celu umożliwienie
bezkolizyjnego połączenia linii nr
i 9.

Ryc. 11. Schemat linii kolejowej nr 229 stan istniejący ; źródło: opracowanie własne.

Linie kolejowe nr 248 i 253
Przełomową inwestycją w zakresie rozwoju kolei na Pomorzu stanowi budowa tzw. Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej linia kolejowa nr 8 Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa polegająca na budowie
linii kolejowej w śladzie nieczynnej od 9 roku tzw. Kolei Kokoszkowskiej oraz wykonaniu całkowicie
nowego odcinka linii kolejowej od 9,8 kilometra do punktu włączenia w linię kolejową nr
w kierunku
Gdyni, a także budowie linii nr
Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Osowa jako łącznicy z linią kolejową
nr
w kierunku Kościerzyny.
Linia na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa jest dwutorowa, natomiast łącznica w kierunku
Kościerzyny jest jednotorowa. Na linii prowadzony jest przede wszystkim pasażerski ruch pociągów
o zasięgu metropolitalnym, które mogą kursować z prędkością maksymalną wynoszącą
km/h.
W stanie istniejącym linia kolejowa nr 248, podobnie jak linia kolejowa nr 201, 229 oraz 253, jest
niezelektryfikowana, jednakże elektryfikacja tej linii jest jednym z celów strategicznych Samorządu
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Województwa Pomorskiego (Ryc. 12. . Szczegółowa charakterystyka linii nr
w Tabl. 2.

8 została przedstawiona

Ryc. 12. Schemat linii kolejowych nr 248 oraz nr 253; źródło: opracowanie własne.
Tabl. 2. Charakterystyka linii kolejowej nr 248.
Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Osowa, linia
Parametr

Wartość

długość linii
kategoria linii

Odległość
od km

do km

1,927

-0,368

1,429

-0,368

1,429

pierwszorzędna

17,985

18,050

18,182

18,247

dwutorowa
liczba torów

elektryfikacja

szerokość toru

znaczenie linii

klasa toru

8

-0,266

1,204

-0,368

-0,266

1,204

1,429

17,985

18,050

18,182

18,247

zelektryfikowana

-0,368

1,106

1,106

1,429

niezelektryfikowana

17,985

18,050

18,182

18,247

jednotorowa

normalnotorowa

tor 2

30

1,429
18,050

18,182

18,247

-0,368

1,429

17,985

18,050

18,182

18,247

2

-0,368

1,204

2

-0,266

1,429

2

17,985

18,050

pozostałe

tor 1

-0,368
17,985

2
prędkości konstrukcyjne

18,182

18,247

80

-0,368

1,429

140

17,985

18,05

140

18,182

18,247

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do zarządzenia Nr /
z dnia 9 lutego
9 r., wg stanu na dzień 9 grudnia
7r.
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Tabor
Tabor kolejowy
Tabor kolejowy obsługujący przewozy metropolitalne w województwie pomorskim jest
zróżnicowany pod względem trakcji (elektryczna, spalinowa) oraz wieku (lat eksploatacji). Na liniach
w pasmie kartusko-kościerskim wykorzystywane są tylko jednostki spalinowe.
Na liniach kolejowych nr
, 9, 8 i
, czyli w relacjach Trójmiasto – Kartuzy/Kościerzyna,
eksploatowane są jednostki marki Newag SA 7 i SA 8 , zakupione w
roku oraz
jednostek
marki PESA (SA133 i SA136), zakupione w 2015 roku w ramach projektu budowy Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej.
Jednostki wyposażone są w m.in. w System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, toaletę oraz
klimatyzację. Szynobusy przystosowane są do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, m.in. posiadają
wysuwany stopień zewnętrzny, który ma ułatwić wejście i wyjście z pojazdu, bezprzewodową sieć
internetową, specjalne uchwyty na rowery, które mają zwiększyć komfort i bezpieczeństwo
rowerzystów.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż wykorzystywany tabor nie jest przystosowany do obsługi
przewozów miejskich/aglomeracyjnych, przede wszystkim ze względu na małą liczbę drzwi. Również
parametry dynamiczne trakcji spalinowej odstają od oczekiwanych wartości, w szczególności pod
względem przyspieszenia. Problemem jest także niewielka liczba miejsc przystosowanych do przewozu
rowerów, uniemożliwiająca tym samym przejazd większej liczbie rowerzystów. Problem ten jest
szczególnie zauważalny w sezonie wiosenno-letnim.
Tabl. 3. Charakterystyka taboru obsługującego kolej metropolitalną.
Wyposażenie
Typ
taboru

PESA
SA136
PESA
SA133
NEWAG
SA137
NEWAG
SA138

Liczba
pojazdów z
miejscem na
wózek
dziecięcy

Liczba
pojazdów z
klimatyzacją

Liczba
pojazdów z
monitoringie
m

Liczba
pojazdów z
zapowiedzia
mi
głosowymi

Liczba
pojazdów z
Wi-Fi

7

100%

100%

100%

100%

3

100%

100%

100%

2

100%

100%

1

100%
100%
posiada

Liczba
pojazdów

Średni
wiek
pojazdów

Liczba
miejsc
siedzących

100%

3

150

100%

100%

3

100

100%

100%

0%

8

127

100%

100%

100%

0%

8

190

100%
posiada

100%
posiada

100%
posiada

77%
posiada
23% nie
posiada

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie www.pkm-sa.pl, dane na 2017 r.
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Ryc. 13. Jednostka PESA SA136; źródło: www.pkm-sa.pl.

Ryc. 14. Jednostka Newag SA138; źródło: www.pkm-sa.pl.
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Ryc. 15. Jednostka Newag SA137; źródło: www.pkm-sa.pl.

Tabor autobusowy
Dla funkcjonowania kolei metropolitalnej znaczenie mają linie autobusowe wykorzystywane przez
podróżnych w dojazdach do przystanków i węzłów integracyjnych. Przewoźnicy na tych liniach
wykorzystują zróżnicowany tabor zarówno pod względem standardów technicznych, jakościowych jak
i wizualnych - obecnie nie ma ujednoliconych standardów oznaczeń linii, rozkładu jazdy, czy też schematu
malowania pojazdów. Spośród wszystkich pojazdów autobusowych jedynie 10% jest przystosowana do
przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazdy nowe w wieku do lat , stanowią zaledwie około 8% ogółu
wszystkich autobusów wykonujących przewozy regularne na terenie województwa pomorskiego.
Na obszarze powiatu kościerskiego w drogowych przewozach osób dominują przedsiębiorstwa: PKS
w Starogardzie Gdańskim – komunalne stanowiące własność powiatu starogardzkiego i PKS Gdańsk –
prywatne. Tabor posiadany przez PKS w Starogardzie Gdańskim to pojazdy o zróżnicowanej pojemności
i znacznym okresie eksploatacji średni wiek taboru wynosi ponad 8 lat . W strukturze taboru dominują
dwie marki: Autosan głównie typ H9-21 – o mniejszej pojemności i Mercedes-Benz. Firma stosuje
praktykę zastępowania wycofywanych zużytych pojazdów produkcji krajowej autobusami używanymi
renomowanych marek zachodnich.
Na terenie powiatu kartuskiego najwięcej autobusów w obsłudze przewozów powiatowych posiada
przewoźnik: Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. (PA GRYF) –
autobusy. Wynika to z faktu, iż
zdecydowaną większość komunikacji na terenie powiatu kartuskiego realizują PA GRYF z siedzibą
w Żukowie. Spośród .
.7 9,7 km wykonywanych w ciągu roku na liniach powiatowych aż . 6.
km wykonuje spółka PA GRYF. Średni wiek wykorzystywanego do tego celu taboru wynosi około
lata.
Szczegółowe wyposażenie poszczególnych autobusów zostało przedstawione w poniższej tabeli Tabl.
4).
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Tabl. 4. Charakterystyka taboru autobusowego przewoźnika PA GRYF w powiecie kartuskim.
Wyposażenie
Typ
taboru

S
M
K

Liczba
pojazdó
w

Liczba
pojazdów z
miejscem na
wózek
dziecięcy

45
1
7

100%
100%
100%
100%
Posiada

Liczba
pojazdów z
klimatyzacją

Liczba
pojazdów z
monitoringie
m

Liczba
pojazdów z
zapowiedziami
głosowymi

13,13%
100%
0%
12,96%
posiada
87,04% nie
posiada

100%
0%
100%
98,15%
posiada
1,85% nie
posiada

0%
0%
0%
100% nie
posiada

Liczba
pojazdów z
Wi-Fi

100%
0%
0%
83,33%
posiada
16,67% nie
posiada

Średni
wiek
pojazdów

Liczba
miejsc
siedzących

23
19
31

94
20
60

Źródło: opracowanie własne, na podstawie www.gryfkartuzy.pl, dane na 2017 r.

Ryc. 16. Tabor autobusowy obsługujący miejski transport zbiorowy w Kościerzynie; źródło: www.phototrans.eu, fot.
Krystian Jacobson.
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Ryc. 17. Tabor autobusowy obsługujący transport zbiorowy w powiecie kartuskim; źródło: www.gryfkartuzy.pl.

Rozkład jazdy i taryfy
Rozkład jazdy
Podstawą do kształtowania oferty przewozowej w postaci układu połączeń i częstotliwości ich
obsługi są plany transportowe. Na potrzeby planu transportowego dla województwa pomorskiego
przeprowadzona została ocena potrzeb transportowych i popytu, dzięki której między innymi określono
zalecane i minimalne przedziały godzinowe funkcjonowania przewozów użyteczności publicznej Tabl. 5.)
oraz zalecaną i minimalną rytmiczność funkcjonowania transportu zbiorowego Tabl. 6.).
Tabl. 5. Zalecane i minimalne przedziały godzinowe funkcjonowania przewozów użyteczności publicznej.
W obszarze aglomeracyjnym (SKM, PKM)
Zalecany czas funkcjonowania
Rodzaj połączeń
regionalnego transportu użyteczności
publicznej w dobie
4:00-23:00
w dni powszednie
nocna: 23:00-4:00*
5:00-24:00
w soboty
nocna: 24:00-5:00*
5:30-23:00
w niedziele i święta
nocna: 24:00-5:30*

Minimalny czas funkcjonowania
regionalnego transportu
użyteczności publicznej w dobie
4:30-23:00
nocna: 22:00-4:30*
5:00-23:00
nocna: 22:00-5:00*
6:00-23:00
nocna: 24:00-6:00*

* w miarę pojawiających się potrzeb, określonych na podstawie badań marketingowych
Źródło: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego”,
Gdańsk.
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,

Tabl. 6. Zalecana i minimalna rytmiczność funkcjonowania transportu zbiorowego ze względu na odległość od
celu dla obszarów obsługiwanych przez PKM.
Rytmiczność odjazdów
pociągów kolei PKM
dni robocze - godziny
szczytowe
dni robocze - godziny
pozaszczytowe
soboty
niedziele i święta

Rytmiczność zalecana (min)
Gdańsk Gł. - Gdynia Główna

Rytmiczność maksymalna min
Gdańsk Gł. - Gdynia Główna

15

30

30

30

30
30

30
30

Źródło: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego”,
Gdańsk.

,

Obecnie (do 10.03.2018 r.):
Kościerzyna – Borkowo: 22
Borkowo – Rębiechowo: 7
Rębiechowo – Gdańsk Rębiechowo:
Gdańsk Rębiechowo – Gdańsk Wrzeszcz: 87
Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Główny:
Rębiechowo – Gdańsk Osowa: 6
Gdańsk Osowa – Gdańsk Rębiechowo: 6
Gdańsk Osowa – Gdynia Główna:
Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz: 6
Ryc. 18. Natężenie ruchu pociągów pasażerskich w
7 roku par poc./doba ; źródło: opracowanie własne,
na podstawie rozkładów jazdy SKM obowiązujących na linii PKM do . .
8 r.

Taryfa
Przewoźnikiem kolejowym obsługującym połączenia o charakterze metropolitalnym
w województwie pomorskim jest PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o, w związku z tym na połączeniach
tych obowiązuje „taryfa przewozowa SKM TP-SKM zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie
osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. Z o.o.”. Wysokość opłat
za przewóz osób nie dotyczy niektórych biletów wydawanych wg ofert specjalnych ustalana jest
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w zależności od odległości taryfowej, wymiaru ulgi przysługującej podróżnemu oraz kanałów dystrybucji.
Istnieje możliwość zakupu jednego biletu uprawniającego do przejazdu „tam i z powrotem”, którego cena
stanowi podwójną wartość biletu za przejazd w jedną stronę, pod warunkiem, że przejazdy odbywają się
tą samą trasą. W przypadku, gdy przejazdy realizowane są różnymi trasami, istnieje możliwość zakupu
dwóch oddzielnych biletów „tam” i „z powrotem”.
Jeżeli chodzi o przysługujące ulgi, przewoźnik przyznaje ulgi ustawowe 33%, 37%, 49%, 51%, 78%,
9 %, 9 % i
% oraz handlowe. Ulgi obowiązują we wszystkich pociągach, które zostały uwzględnione
w rozkładzie jazdy. Do ustawowej ulgi
% uprawnione są dzieci do
roku życia, a także
funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Policji i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
oraz wojskowych organów porządkowych, którzy odbywają przejazdy służbowe. Dokładne informacje
dotyczące ulg ustawowych opisane są w ustawie z dnia
czerwca 99 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego t.j. Dz. U. z
r. poz.
8 z późn. zm.
Oferta biletowa SKM podzielona została na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią bilety okresowe,
drugą – bilety strefowe, trzecią – bilety odcinkowe (Tabl. 7. i 8.).
Tabl. 7. Cennik biletów odcinkowych.
odległość [km]
1-6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
25 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 220

Bilet odcinkowy jednorazowy

Bilet odcinkowy miesięczny

cena biletu

cena biletu

% [zł]

3,2
4,2
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
12,5
13,5
14,5
15,5
17,5
19,5
21,5
23,5
22,5
27,5

% [zł]

68
88
116
130
160
188
199
210
250
265
270
275
280
285
290
295
300
305

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obowiązującej taryfy SKM.
Tabl. 8. Cennik biletów okresowych i strefowych.
Bilety okresowe

cena biletu

Miesięczny Miejski Gdańsk - Sopot
Miesięczny Miejski Gdynia - Sopot
Miesięczny Trójmiejski przez Sopot
Miesięczny Trójmiejski przez Gdańsk

88
88
130
130

Bilety strefowe

cena biletu

Trzydobowy Gdańsk - Wejherowo
Trzydobowy Gdańsk - Lębork
Dobory Gdańsk - Wejherowo - Żukowo
Dobowy Gdańsk - Kartuzy - Kościerzyna - Lębork

28
64
14
32

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obowiązującej taryfy SKM.
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% [zł]

% [zł]

Na analizowanych połączeniach obowiązują również bilety emitowane przez Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. W pociągach kursujących na wskazanej linii obowiązują dwa rodzaje
biletów metropolitalnych:
– bilet metropolitalny kolejowo–komunalny dwóch organizatorów obowiązuje w pociągach
przewoźników kolejowych SKM i PR, a także w pojazdach ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK
Wejherowo)
– bilet metropolitalny kolejowo–komunalny wszystkich organizatorów obowiązuje w pociągach
przewoźników kolejowych SKM i PR, a także w pojazdach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK
Wejherowo).
MZKZG wprowadziło również możliwość zakupu biletu miesięcznego w niższej cenie, tzw. łączonego
(Tabl.9.). Bilet, jak sama nazwa wskazuje, stanowi połączenie dwóch innych biletów: biletu promocyjnego
MZKZG oraz biletu promocyjnego kolejowego. Należy jednak pamiętać, iż konieczny jest zakup dwóch
części biletu. MZKZG wprowadziło trzy rodzaje biletów łączonych:
– Gdańsk-Sopot lub Gdynia-Sopot obowiązuje w pociągach przewoźników kolejowych SKM i PR,
w ZTM w Gdańsku lub w ZKM w Gdyni tylko w granicach administracyjnych Gdańska i Sopotu lub
Gdyni i Sopotu),
– sieciowy jednego organizatora obowiązuje w pociągach przewoźników kolejowych SKM i PR, a także
w pojazdach ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo),
– na cały obszar MZKZG obowiązuje w pociągach przewoźników kolejowych SKM i PR, a także
w pojazdach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo).
Tabl. 9. Taryfa opłat za bilety MZKZG.
Cena biletu
normalnego
24-godzinnego

Cena biletu
normalnego
72-godzinnego

Cena biletu
normalnego
miesięcznego

20 zł

-

-

23 zł

46 zł

-

Łączony Gdańsk-Sopot lub Gdynia-Sopot

-

-

150 zł

Łączony sieciowy jednego organizatora

-

-

210 zł

Łączony na cały obszar MZKZG

-

-

230 zł

Rodzaj biletu
Metropolitarny kolejowo-komunalny dwóch
organizatorów
Metropolitarny kolejowo-komunalny wszystkich
organizatorów

Źródło: opracowanie własne na podstawie obowiązującej taryfy MZKZG.

Jak zostało już wspomniane, w przejazdach uwzględniane są bilety metropolitalne MZKZG.
Integracja taryfowo-biletowa umożliwia użytkownikom transportu zbiorowego, przy zakupie jednego
biletu, korzystanie z różnych środków transportu, różnych przewoźników. Niestety nie do końca
sprawdza się to przy połączeniach realizowanych przez SKM czy PR. W przypadku SKM, pomimo tego,
że pociągi kursują zarówno do Kościerzyny jak i do Kartuz, zasięg ich obowiązywania jest ograniczony
przystankami Borkowo z/do Kartuz i Babi Dół kierunek z/do Kościerzyny . Dokładny schemat
obowiązujących przystanków na całej trasie SKM przedstawiony jest na Ryc. 19.
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Ryc. 19. Zasięg obowiązywania kolejowo-komunalnego biletu metropolitalnego u przewoźników kolejowych; źródło:
www.mzkzg.pl.

W przypadku dojazdu do Kościerzyny, zasięgiem biletu metropolitalnego nie jest obejmowanych 8
stacji, są to: Kiełpino Kartuskie, Somonino, Sławki, Wieżyca, Krzeszna, Gołubie Kaszubskie, Skorzewo
i Kościerzyna. Natomiast w kierunku Kartuz, bilet nie obowiązuje tylko na dwóch stacjach: Dzierżążno
i Kartuzy.

Charakterystyka istniejącej sieci komunikacyjnej autobusowej
Przewozy autobusowe w powiecie kartuskim
Całkowita liczba linii, które prowadzone są przez obszar powiatu, wynosi 87, z tego 25 stanowi
liczbę zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego, natomiast
– przez Starostę
Kartuskiego, 4 – przez Prezydenta Miasta Gdyni, 33 – na mocy zezwoleń udzielonych przez: Urząd Miasta
Żukowo – 9 linii; Urząd Miasta Kartuzy – 7 linii; Urząd Gminy Sierakowice – 6 linii; Urząd Gminy Stężyca
– linii, Urząd Gminy Sulęczyno – linii oraz Urząd Gminy Przodkowo – 1 linia.17
Organizatorem przewozów transportu zbiorowego na terenie powiatu kartuskiego jest Starosta
Kartuski. Połączenia, na które zostały wydane pozwolenia przez starostę, realizowane są przez 3
przewoźników:
– Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Żukowa, ul. Armii Krajowej 1D, 83-330
Żukowo,
– Firma ALBATROS Mieczysław Tryba Mojusz 12B, 83-334 Miechucino,
– Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jana III Sobieskiego 31, 83Stężyca.
Relacje, na które wydane zostały pozwolenia przez Starostę Kartuskiego przedstawione są w Tabl.
10. i 11. a realizowane połączenia, opracowane na podstawie obowiązujących rozkładów jazdy
przedstawione zostały w Tabl. 12. Funkcjonowanie transportu zbiorowego pozwala na bezpośrednie
powiązanie miast powiatowych z miejscowościami gminnymi. Transport na terenie całego powiatu
uzupełniany jest przez rozwinięty system transportu gminnego, na który zezwolenie wydaje wójt danej
gminy. W planie transportowym powiatu kartuskiego określono, że transport gminny wykonuje ponad
, mln km rocznie. Najbardziej rozwinięty system transportu zbiorowego, obejmuje wschodnią część
powiatu, gdzie transport autobusowy dopełnia transport kolejowy, umożliwiający połączenia na trasie
Żukowo– Gdynia, Żukowo – Kościerzyna, Kartuzy – Gdynia oraz Kartuzy – Gdańsk.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Kartuskim, załącznik do uchwały
Nr XI/112/2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 22 grudnia 2015r., s. 86
17
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Tabl. 10. Wykaz zezwoleń wydanych przez Starostę Kartuskiego.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Zezwolenie
wydane
przez
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski
Starosta
Kartuski

Relacja

Rodzaj

Nr
Linii

Przewoźnik

KARTUZY - POMIECZYNO przez: PRZODKOWO

R

11

PA GRYF

KARTUZY - SIERKOWICE przez: KAMIENICA
SZLACHECKA

R

12

PA GRYF

KARTUZY - KARTUZY przez: STĘŻYCA, SZYMBARK,
OSTRZYCE

R

13

PA GRYF

KARTUZY - MŚCISZEWICE przez: SIERAKOWICE

R

14

PA GRYF

KARTUZY - SULĘCZYNO przez: SIERAKOWICE

R

14

PA GRYF

KARTUZY - SULĘCZYNO przez: SIERAKOWICE

R

14

PA GRYF

KARTUZY - OSTRZYCE przez: SOMONINO

R

2

PA GRYF

KARTUZY - KAMELA przez: SOMONINO,
EGIERTOWO

R

3

PA GRYF

PACZEWO - KARTUZY przez: SIERAKOWICE

R

4

PA GRYF

KARTUZY - KAMIENICA KRÓLEWSKA przez
SIERAKOWICE

R

4

PA GRYF

KARTUZY - GOWDLINO przez: SIERAKOWICE

R

4

PA GRYF

KARTUZY - HUTA BĄCKA przez: MIRACHOWO

R

5

PA GRYF

KARTUZY - SULĘCZYNO przez: BRODNICA DOLNA,
KAMIENICA SZLACHECKA, MŚCISZEWICE

R

7

PA GRYF

KARTUZY - ZAWORY przez: CHMIELNO

R

8

PA GRYF

KARTUZY - ŻUKOWO przez: DZIERŻĄŹNO

R

801

PA GRYF

KARTUZY - ŻUKOWO - BABI DÓŁ

R

806

PA GRYF

KARTUZY - ŻUKOWO przez: MEZOWO

R

9

PA GRYF

SULMIN - KARTUZY przez: ŻUKOWO

R

1

ALBATROS

ZAJEZIERZE - SIERAKOWICE przez: SZKLANA

R

15

ALBATROS

SZYMBARK - SZYMBARK przez: RYBAKI

R

1

GPK Stężyca

NOWA WIEŚ - STĘŻYCA przez: SMOKOWO

R

3

GPK Stężyca

STĘŻYCA - STĘŻYCA przez: KLUKOWA HUTA

R

5

GPK Stężyca

KAMIENICA SZLACHECKA - KAMIENICA
SZLACHECKA przez: BORUCINO

R

7

GPK Stężyca

STĘŻYCA - KAMIENICA SZLACHECKA przez:
ŁĄCZYNO

R

8

GPK Stężyca

Źródło: opracowanie własne, na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę Kartuskiego.

Według zezwoleń wydanych przez Starostę, liczba kursów powinna kształtować się wg wartości
wskazanych w Tabl. 11.
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Tabl. 11. Liczba kursów na które wydane zostały zezwolenia (w powiecie kartuskim).
L.p.

Przewoźnik

Relacja

liczba
Nr linii kursów z
zezwoleń

1

PA GRYF

KARTUZY - POMIECZYNO przez: PRZODKOWO

11

19

2

PA GRYF

KARTUZY - SIERKOWICE przez: KAMIENICA SZLACHECKA

12

13

3

PA GRYF

KARTUZY - KARTUZY przez: STĘŻYCA, SZYMBARK, OSTRZYCE

13

3

4

PA GRYF

KARTUZY - MŚCISZEWICE przez: SIERAKOWICE

14

5

5

PA GRYF

KARTUZY - SULĘCZYNO przez: SIERAKOWICE

14

4

6

PA GRYF

KARTUZY - SULĘCZYNO przez: SIERAKOWICE

14

10

7

PA GRYF

KARTUZY - OSTRZYCE przez: SOMONINO

2

38

8

PA GRYF

KARTUZY - KAMELA przez: SOMONINO, EGIERTOWO

3

9

PA GRYF

PACZEWO - KARTUZY przez: SIERAKOWICE

4

4

10

PA GRYF

KARTUZY - KAMIENICA KRÓLEWSKA przez SIERAKOWICE

4

35

11

PA GRYF

KARTUZY - GOWDLINO przez: SIERAKOWICE

4

30

12

PA GRYF

KARTUZY - HUTA BĄCKA przez: MIRACHOWO

5

34

13

PA GRYF

KARTUZY - SULĘCZYNO przez: BRODNICA DOLNA, KAMIENICA
SZLACHECKA, MŚCISZEWICE

7

44

14

PA GRYF

KARTUZY - ZAWORY przez: CHMIELNO

8

20

15

PA GRYF

KARTUZY - ŻUKOWO przez: DZIERŻĄŹNO

801

3

16

PA GRYF

KARTUZY - ŻUKOWO - BABI DÓŁ

806

17

PA GRYF

KARTUZY - ŻUKOWO przez: MEZOWO

9

2

18

ALBATROS

SULMIN - KARTUZY przez: ŻUKOWO

1

11

19

ALBATROS

ZAJEZIERZE - SIERAKOWICE przez: SZKLANA

15

5

20

GPK Stężyca

SZYMBARK - SZYMBARK przez: RYBAKI

1

1

21

GPK Stężyca

NOWA WIEŚ - STĘŻYCA przez: SMOKOWO

3

6

22

GPK Stężyca

STĘŻYCA - STĘŻYCA przez: KLUKOWA HUTA

5

4

23

GPK Stężyca

KAMIENICA SZLACHECKA - KAMIENICA SZLACHECKA przez:
BORUCINO

7

5

24

GPK Stężyca

STĘŻYCA - KAMIENICA SZLACHECKA przez: ŁĄCZYNO

8

1

Źródło: opracowanie własne, na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę Kartuskiego.

Na obszarze powiatu kartuskiego realizowane są również przewozy, które umożliwiają połączenia
siedzib gmin np. Chmielno – Sierakowice, Somonino – Żukowo czy Sierakowice - Sulęczyno. Liczba
połączeń jaka jest ustalona pomiędzy poszczególnymi gminami jest zależna nie tylko od odległości
w jakiej są od siebie oddalone, ale również od położenia przy drogach krajowych lub wojewódzkich.
Tabl. 12. Częstotliwość kursów w poszczególnych relacjach na terenie powiatu kartuskiego.
L.p.

1
2

3

Relacja
KARTUZY - OSTRZYCE
przez: SOMONINO
KARTUZY GORĘCZYNO
KARTUZY - NOWA
WIEŚ PRZYWIDZKA
przez: SOMONINO,
EGIERTOWO

Przewoźnik

Liczba kursów w
jednym kierunku
PnPt Sb Nd
Czw

Liczba kursów w
dobie
PnPt Sb Nd
Czw

2

PA GRYF

10

10

5

2

22

22

10

5

R

2

PA GRYF

7

7

1

0

13

13

2

0

R

3

PA GRYF

4

4

0

0

8

8

0

0

Rodzaj

Nr
Linii

R

41

4
5

6

7

8

9
11

12

15
16
18
19

21

22

23

24
25
26
27
28
29

KARTUZY - KAMELA
przez: SOMONINO,
EGIERTOWO
KARTUZY - PACZEWO
przez: SIERAKOWICE
KARTUZY KAMIENICA
KRÓLEWSKA przez
SIERAKOWICE
KARTUZY GOWDLINO przez:
SIERAKOWICE
KARTUZY - BĄCKA
HUTA przez:
MIRACHOWO
KARTUZY - NOWA
HUTA przez:
MIRACHOWO
KARTUZY - STARA
HUTA
KARTUZY SULĘCZYNO przez:
BRODNICA DOLNA,
KAMIENICA
SZLACHECKA,
MŚCISZEWICE
KARTUZY - ZAWORY
przez: CHMIELNO
KARTUZY - CHMIELNO
KARTUZY - MEZOWO ŻUKOWO
KARTUZY PRZODKOWO POMIECZYNO
KARTUZY SIERKOWICE przez:
KAMIENICA
SZLACHECKA
KARTUZY - KARTUZY
przez: STĘŻYCA,
SZYMBARK, OSTRZYCE
KARTUZY MŚCISZEWICE przez:
SIERAKOWICE
KARTUZY SULĘCZYNO przez:
SIERAKOWICE
KARTUZY - ŻUKOWO
przez: DZIERŻĄŻNO
KARTUZY - ŻUKOWO BABI DÓŁ
KARTUZY - LEŹNO
KARTUZY PRZODKOWO PĘPOWO
SULMIN - KARTUZY
przez: ŻUKOWO

R

3

PA GRYF

5

5

0

0

5

5

0

0

R

4

PA GRYF

3

3

0

0

6

6

0

0

R

4

PA GRYF

9

9

6

3

16

16

12

6

R

4

PA GRYF

10

10

6

5

22

22

13

11

R

5

PA GRYF

11

11

4

0

22

22

8

0

R

5

PA GRYF

2

2

0

0

6

6

0

0

R

5

PA GRYF

1

1

0

0

2

2

0

0

R

7

PA GRYF

10

10

8

2

19

19

12

4

R

8

PA GRYF

5

5

0

0

10

10

0

0

R

8

PA GRYF

6

6

0

0

15

15

0

0

R

9

PA GRYF

7

7

0

0

7

7

0

0

R

11

PA GRYF

8

8

0

0

16

16

0

0

R

12

PA GRYF

5

5

0

0

11

11

0

0

R

13

PA GRYF

1

1

0

0

2

2

0

0

R

14

PA GRYF

2

2

0

0

3

3

0

0

R

14

PA GRYF

3

3

0

0

7

7

0

0

R

801

PA GRYF

27

27

16

15

53

53

32

30

R

806

PA GRYF

5

5

1

0

5

5

1

0

R

800

PA GRYF

2

2

0

0

5

5

0

0

R

810

PA GRYF

11

11

4

0

17

17

5

0

R

1

ALBATROS

5

5

0

0

10

10

0

0

30

ŻUKOWO - SULMIN

R

2

ALBATROS

9

9

0

0

18

18

0

0

31

ŻUKOWO - PRZYJAŹŃ

R

3

ALBATROS

2

2

0

0

2

2

0

0

42

32

ŻUKOWO - GLINCZ OTOMINO - LNISKA

R

4

ALBATROS

4

4

0

0

4

4

0

0

33

ŻUKOWO - BORKOWO
R
- GLINCZ - OTOMINO

5

ALBATROS

9

8

0

0

9

8

0

0

34

ŻUKOWO - LEŹNO CZAPLE

R

6

ALBATROS

6

6

0

0

12

12

0

0

35

ŻUKOWO R
MAŁKOWO - PEPOWO

7

ALBATROS

3

3

0

0

8

8

0

0

36

ŻUKOWO RĘBIECHOWO

817

ALBATROS

7

6

0

0

14

12

0

0

R

Źródło: opracowanie własne na podstawie obowiązujących rozkładów jazdy.

W powiecie kartuskim realizowana jest również komunikacja międzyregionalna przez
przewoźników:
– PKS Bytów S.A. Wybickiego 2, 77-

Bytów ,

– PKS Chojnice Sp. z o.o. 2 Lutego 6, 89-632 Brusy,
– PKS Słupsk S.A. Boh. Warszawy 30, 76– PKS Starogard Gdański S.A. Pelplińska

Smołdzino,
, 83-200 Starogard Gd.,

– Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Hryniewickiego 6C/43, 81-340 Gdynia,
Żukowo,

– Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. s.k. Armii Krajowej 1D, 83-

– Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jana III Sobieskiego 31, 83– Boguś Bus Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak Słoneczna 6, 84– BOGUŚ BUS Sp. z o.o. Dworcowa 8, 84-

Stężyca,

Lębork,

Lębork,

– Firma ALBATROS Mieczysław Tryba Mojusz 12B, 83-334 Miechucino,
– WIOLKA Przewóz Osób Wiesław A. Jażdżewski Parchowo-Wiślany B, 77-124 Parchowo.
W Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w powiecie kartuskim, wskazana
została wielkość pracy przewozowej z uwzględnieniem przewoźników oraz organów które udzieliły
zezwoleń na realizację komunikacji regularnej. Dokładnie określono liczbę wozokilometrów, które
wykonane zostały w rocznym przedziale czasowym. Wartości pracy przewozowej przedstawione zostały
w Tabl. 13.
Tabl. 13. Praca przewozowa na terenie powiatu kartuskiego.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Praca przewozowa na terenie powiatu
Ogółem
Starosta Kartuski
Marszałek Województwa Pomorskiego
Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdańska
Wójtowie i Burmistrzowie
Gmina Przodkowo
Gmina Kartuzy
Gmina Żukowo
Gmina Sierakowice
Gmina Stężyca
Gmina Sulęczyno

Wozokm
3 524 646,00
1 553 709,70
722 382,90
15 453,00
663 708,10
569 392,30
4 048,00
151 187,50
207 001,50
100 101,40
69 123,90
37 930,00

Udział %
100,00%
44,08%
20,50%
0,44%
18,83%
16,15%

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w powiecie kartuskim.

Na podstawie danych przedstawionych w Tabl. 13. można zauważyć, iż prawie połowa komunikacji
realizowanej na obszarze powiatu wykonywana jest na podstawie zezwoleń wydawanych przez Starostę
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Kartuskiego, a liczba wozokilometrów wynosi .524.646 km/rok. Zestawione zostały również wyniki,
wskazujące na liczbę wozokilometrów wykonanych przez przewoźników Tabl. 14. . Największa ilość
przewozów na terenie powiatu kartuskiego została zrealizowana przez przewoźnika PA GRYF.
Tabl. 14. Praca przewozowa na terenie powiatu kartuskiego wg. przewoźników.
L.p.
Praca przewozowa na terenie powiatu
1. Ogółem
2. PA GRYF
3. Pozostali przewoźnicy

Wozokm
3 524 646,00
2 329 336,60
1 195 309,40

Udział %
100,00%
66,09%
33,91%

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w powiecie kartuskim.

Przewozy autobusowe w powiecie kościerskim
Podobnie jak w powiecie kartuskim, obsługa transportu zbiorowego na terenie powiatu
kościerskiego funkcjonuje głównie na postawie zezwoleń wydawanych przez Starostę Kościerskiego.
W roku
na realizację przewozów powiatowych pozwolenia wydane zostały 3 przewoźnikom:
1) PKS Starogard Gdański S.A. Pelplińska

, 83-200 Starogard Gd.,

2) ROBUS - Robert Synak Długa . 8 -440 Karsin,
3) WÓJCIK Andrzej. Usługowy przewóz osób Kazimierza Wielkiego 10a lok. 15 44- 9 Knurów.
Przewozy powiatowe stanowią przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego,
wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczający poza granice
powiatu. Liczba połączeń realizowanych w ramach pozwoleń wydanych przez Starostę Kościerskiego
wynosi
. Szczegółowe relacje, na które wydane zostały zezwolenia zostały zawarte w Tabl. 15.
Realizacja połączeń pozwala na integrację gmin w powiecie, ale również zaspokaja potrzeby przewozowe
w granicach tych gmin. Ważne jest, aby zapewnić połączenia nie tylko najważniejszych ośrodków
gminnych ze stolicą powiatu - Kościerzyną, ale również mniejszych miejscowości w gminach.
Tabl. 15. Wykaz zezwoleń wydanych przez Starostę Kościerskiego.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zezwolenie
wydane
przez
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski

Relacja

Rodzaj

Nr
Linii

Przewoźnik

KOŚCIERZYNA - ŁUBIANA - KORNE - TUSZKOWY

R

36412

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - CZARLINA - WDZYDZE KISZ. GOŁUŃ

R

36424

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - GRABOWO KOŚC. - SZTOFROWA
HUTA

R

36500

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - SOBĄCZ - LINIEWO - GARCZYN
LINIEWSKI

R

36512

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - N. KARCZMA - GARCZYN LINIEWSKI

R

36515

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - N. KARCZMA - LINIEWO - GARCZYN
LINIEWSKI

R

36518

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - LINIEWO - N. KARCZMA KOŚCIERZYNA

R

36530

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - SOBĄCZ - LINIEWO

R

36542

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - SARNOWY - FOSHUTA - ST.
KISZEWA - KONARZYNY

R

36609

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - W. KLINCZ - ST. POLASZKI - ST.
KISZEWA

R

36630

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - W. PODLEŚ - KOŚCIERZYNA

R

36650

PKS Starogard Gdański
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski
Starosta
Kościerski

KOŚCIERZYNA - GRABOWO - NOWA KARCZMA

R

36506

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - N.K. - WYSIN - SZATARPY - N.K. KOŚCIERZYNA

R

36545

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - BORSK - KARSIN - OSOWO

R

36420

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - ST. KISZEWA - LIPY - FOSHUTA KOŚCIERZYNA

R

36616

PKS Starogard Gdański

KOŚCIERZYNA - OLPUCH - WIELE - KARSIN OSOWO

R

36420

Robus

KOŚCIERZYNA - W. KLINCZ - ST. BUKOWIEC - ST.
POLASZKI - ST. KISZEWA

R

36635

PKS Starogard

KOŚCIERZYNA - SOBĄCZ - LINIEWO - GARCZYN
LINIEWSKI

R

36513

PKS Starogard

LINIEWO - NOWA KARCZMA - KOŚCIERZYNA

R

-

KOŚCIERZYNA - DRZEMIANY - TRZEBUŃ

R

36406

Wójcik
PKS Starogard

Źródło: opracowanie własne na podstawie zezwoleń wydanych przez starostę kościerskiego.

Na terenie powiatu realizowany jest również transport międzyregionalny obsługiwany przez 5
przewoźników:
1) PKS Starogard Gdański S.A.;
2) PKS Gdańsk Sp. z o.o.;
3) ROBUS Synak Robert z Karsina;
4) PKS Chojnice Sp. z o.o.;
5) PKS w Bytowie S.A.
W powiecie kościerskim funkcjonują zarówno linie zwykłe jak i przyspieszone. Na liniach zwykłych
swoje przewozy realizuje PKS Gdańsk, który umożliwia transport do kilku miejscowości w gminach Nowa
Karczma oraz Liniewo oraz z Kościerzyny do Gdańska. PKS Chojnice oraz PKS w Bytowie obsługują relacje
Chojnice – Gdańsk oraz Bytów – Gdańsk, realizując przewozy w powiecie kościerskim na trasie ich
przejazdu. Natomiast, przewoźnik Robus, wykonuje przewozy w relacji Kościerzyna – Czersk. Połączenia
przyspieszone realizowane są z Kościerzyny do Białego Boru, Bytowa, Chojnic, Darłówka, Gdańska, Łeby,
Grudziądza, Kalisza, Torunia, Warszawy oraz Włocławka. Przyspieszone połączenia posiadają również
mniejsze miejscowości takie jak: Dziemiany, Lipusz i Łubiana do Gdańska, Chojnic i Człuchowa.
Największa liczba kursów, realizowanych w granicach powiatu, odbywa się na trasie z/do
Kościerzyny (największa liczba kursów w ciągu doby na relacji Kościerzyna – Kłobuczyno). Dokładne
relacje i liczby kursów przedstawione zostały w Tabl.16. Kościerzyna stanowi najważniejszy ośrodek
w powiecie. Dwa przystanki zlokalizowane w mieście pełnią funkcję węzłów przesiadkowych: przede
wszystkim przystanek Kościerzyna, Galeria Wybickiego, który integruje komunikację autobusową
miejską, regionalną i dalekobieżną, oraz przystanek Kościerzyna, ul. Dworcowa, który integruje transport
kolejowy i miejski autobusowy. Przystanki zlokalizowane są od siebie w odległości ok. , km.
Tabl. 16. Częstotliwość kursów w poszczególnych relacjach na terenie powiatu kościerskiego.
L.p.

1
2

Relacja

Przewoźnik

PKS Starogard
Gdański
KOŚCIERZYNA - STĘŻYCA - SULĘCZYNO PKS Starogard
Gdański
- GOSTOMIE

KOŚCIERZYNA - ŁUBIANA - KORNE
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Liczba kursów
w jednym kierunku
PnPt Sb Nd
Czw

Liczba kursów
w dobie
PnPt Sb
Czw

6

6

0

0

12

12

0

0

8

8

0

0

16

16

0

0

Nd

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KOŚCIERZYNA - ŁUBIANA - LIPUSZ I TUSZKOWY - DRZEMIANY - RADUŃ
OSIEDLE - TRZEBUŃ

PKS Starogard
Gdański

10

10

1

1

21

21

3

3

6

6

0

0

12

12

0

0

3

3

0

0

3

3

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

9

9

2

0

21

21

4

0

8

8

0

0

13

13

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

PKS Starogard
Gdański

3

3

0

0

6

6

0

0

PKS Starogard
Gdański

9

9

0

0

17

17

0

0

PKS Starogard
Gdański

2

2

0

0

2

2

0

0

PKS Starogard
Gdański

2

2

0

0

5

5

0

0

4

4

0

0

9

9

0

0

12

12

5

7

23

23

10

14

7

7

2

2

14

14

4

4

5

5

0

0

10

10

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

PKS Starogard

KOŚCIERZYNA - WDZYDZE KISZEWSKIE Gdański
KOŚCIERZYNA - WIELKI KLINCZ PKS Starogard
Gdański
KOŚCIERZYNA
KOŚCIERZYNA - WIELKI KLINCZ - MAŁY PKS Starogard
Gdański
KLINCZ - KOŚCIERZYNA
KOŚCIERZYNA - WIELKI KLINCZ PKS Starogard
NIEDAMOWO - STARA KISZEWA - LIPY Gdański
KOŚCIERZYNA - STARE POLASZKI
PKS Starogard
SZKOŁA - STARA KISZEWA - LIPY Gdański
KONARZYNY K/STAREJ KISZEWY
STARA KISZEWA - LIPY - STARA
PKS Starogard
Gdański
KISZEWA
KOŚCIERZYNA - DEKA
KOŚCIERZYNA - NOWA KARCZMA LINIEWO - LINIEWO - GARCZYN
SZKOŁA
KOŚCIERZYNA - STARY WIEC KOŚCIERZYNA
KOŚCIERZYNA - SZTOFROWA HUTA NOWA KARCZMA
KOŚCIERZYNA - GRABOWO
KOŚCIERSKIE - GRABOWSKA HUTA
KOŚCIERZYNA - KŁOBUCZYNO

PKS Starogard
Gdański
PKS Starogard
Gdański

KOŚCIERZYNA - WIELE - OSOWO ROBUS
KARSIN
WDZYDZE KISZEWSKIE - KOŚCIERZYNA ROBUS
LINIEWO - NOWA KARCZMA Wójcik
KOŚCIERZYNA

Źródło: opracowanie własne, na podstawie obowiązujących rozkładów jazdy.

Analizując zezwolenia wydane przez Starostę, przewoźnikiem, który na terenie powiatu wykonuje
najwięcej przewozów jest PKS Starogard Gdański. Łączny przebieg, jaki został wykonany przez
przewoźnika wynosi
.6
km/rok co stanowi 8 , % wszystkich przewozów powiatowych.
Najmniejsza liczba przewozów wykonywana jest przez firmę Wójcik, której przewozy stanowią niecałe
%. Dokładne wyniki przedstawione zostały w Tabl. 17.
Tabl. 17. Praca eksploatacyjna wykonywana na terenie powiatu kościerskiego na podstawie zezwoleń.
L.p.

Praca przewozowa na terenie powiatu

Udział %

Wozokm

1

Ogółem

505 929

100%

2

PKS Starogard Gdański

431 625

85,31%

3

ROBUS

64 944

12,84%

4

Wójcik

9 360

1,85%

Źródło: opracowanie własne na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę kościerskiego.

Stolica powiatu – Kościerzyna – posiada również sieć komunikacji miejskiej. Szczegółowe trasy
przebiegu poszczególnych linii przedstawione zostały w Tabl. 18.
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Tabl. 18. Przebiegi linii miejskich w Kościerzynie.
Nr
relacji

Przebieg linii

1

(wybrane kursy: Mazurka Dąbrowskiego - Dworcowa) - Dworcowa (PKP) - Dworcowa - Szopińskiego - Kartuska Heykego - Szkolna - (wybrane kursy: Marchewicza) - Rogali - Strzelecka - Sikorskiego - Skłodowskiej - Piechowskiego
- Szpital

2

Dworcowa (PKP) - Dworcowa Fałata - Matejki (Kossaka) - Wita Stwosza - Przemysł/Bazowa - Drogowców Szopińskiego - Heykego - Szkolna - Marchewicza - Rogali - Strzelecka - Sikorskiego - Pichowskiego - Szpital

3

Dworcowa (PKP) - Dworcowa Fałata - Matejki - Skarczewska - Kapliczna - Wojska Polskiego - 8 Marca - Staszica Skłodowskiej - Piechowskiego - Szpital

4

Dworcowa (PKP) - Dworcowa Fałata - Matejki - Skarczewska - Kapliczna - Wojska Polskiego - Klasztorna Wierzysko - Chojnicka - Staszica - Skłodowskiej - Piechowskiego - Szpital

5

Dworcowa (PKP) - Dworcowa - Wojska Polskiego - 8 Marca - Staszica

Źródło: opracowanie własne, na podstawie istniejących rozkładów jazdy.

Częstotliwość kursowania linii zwiększa się w godzinach szczytów, jednakże pomiędzy nimi pojawia
się jej spadek. Zauważalny w rozkładzie jazdy komunikacji autobusowej jest brak rytmiczności
kursowania. Liczba kursów wykonywanych przez wszystkie linie autobusowe w kierunku Dworca oraz
Szpitala łącznie wynosi w dni robocze
kursów, natomiast w dni wolne od pracy –
kursów.
Największa liczba kursów realizowana jest na linii numer , która stanowi
,8% wszystkich
realizowanych kursów. Trzy połączenia poranne oraz jedno w południe odbywa się na zasadzie
połączenia dwóch linii: / , / oraz / . W Kościerzynie wprowadzony jest również system integracji
autobusowej i kolejowej. Godziny i numery linii zintegrowanych z poszczególnymi pociągami
przedstawione zostały w Tabl. 19.
Tabl. 19. Integracja autobusowa i kolejowa w Kościerzynie.
Przyjazd pociągu z:
Chojnic
Gdyni
Gdyni
Gdyni
Gdyni
Chojnic
Gdyni
Gdyni

06:30
07:01
09:16
10:28
12:14
15:00
15:14
15:49

Wyjazd autobusu z Kościerzyna,
Dworcowa (PKP):
06:35
07:10
09:25
10:35
12:20
15:10
15:25
15:55

Nr linii autobusowej
5
1/3
2
1
4
2
3
5

Źródło: opracowanie własne na podstawie istniejących rozkładów jazdy.

Połączenia autobusowe w rejonach przystanków kolei metropolitalnej w powiecie kartuskim.
Przystanek Rębiechowo zlokalizowany jest we wsi sąsiadującej ze stacją Gdańsk – Rębiechowo.
Najbliżej położonym przystankiem autobusowym jest Banino, Rębiechowo, obsługiwany przez
przewoźnika PA GRYF, linią 810 relacji Kartuzy – Dworzec PKS Gdańsk. Odległość pomiędzy przystankami
kolejowym i autobusowym wynosi ok. 300 m.
Pępowo Kartuskie jest nazwą przystanku kolejowego zlokalizowanego w miejscowości Pępowo,
położonej w gminie Żukowo. Przystanek z racji lokalizacji blisko centrum miejscowości, sprawia, że
transport kolejowy może być doskonałą alternatywą dla transportu indywidualnego w szczególności
w relacji z Trójmiastem). Jeżeli chodzi o komunikację autobusową kursują tutaj dwie linie: 8 oraz 8
na trasie pomiędzy Gdańskiem a Kartuzami. Odległość przystanku kolejowego od autobusowego wynosi
ok. 355 m.
Żukowo Wschodnie stanowi jeden z dwóch przystanków kolejowych w miejscowości Żukowo.
Najbliższy przystanek autobusowy to Żukowo, Osiedle Norbertanek. Odległość stacji kolejowej od
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przystanku autobusowego wynosi ok. 480 m. Przystanek obsługiwany jest przez dwóch przewoźników
Albatros (linie: 2, 3, 4, 5, 7) oraz PA GRYF linie: 8 , 9 , którzy wspólnie realizują 9 kursy w ciągu doby.
Przystanek kolejowy Żukowo położony jest w pobliżu Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących oraz Urzędu Gminy Żukowo. Najbliższym przystankiem autobusowym
sąsiadującym ze stacją jest Żukowo, Dworcowa. Przystanek, tak jak Żukowo, Osiedle Norbertanek,
obsługiwany jest przez dwóch przewoźników PA GRYF (na liniach: 801 oraz 9) oraz Albatros (na liniach:
, 7 i 8 7 . Odległość przystanku kolejowego od autobusowego wynosi ok. 66 m.
Przystanek kolejowy Borkowo znajduje się w odległości ok. 67 m od przystanku autobusowego
obsługiwanego przez jednego przewoźnika – PA GRYF na czterech liniach (800, 801, 806 oraz 9).
Z przystanku autobusowego można udać się m.in. do: Gdańska, Pępowa czy Leźna.
Dzierżążno położone jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr
. Miejscowość obsługiwana jest
przez przewoźnika PA GRYF, który umożliwia dojazd do Borkowa, Żukowa, Babiego Dołu, Skrzeszewa,
Kartuz, Leźna, Lnisk oraz Gdańska. Przystanek autobusowy oddalony jest od przystanku kolejowego o ok.
400 m.
W znacznej odległości od przystanku kolejowego Babi Dół – ponad 2600 m – zlokalizowany jest
przystanek autobusowy obsługiwany przez
przewoźników: PA GRYF, PKS Starogard Gdański, PKS
Chojnice, PKS w Bytowie. Dziennie odbywa się tutaj 7 kursów, w tym w szczycie porannym 8, natomiast
w szczycie popołudniowym .
Odległość przystanku kolejowego Kiełpino Kartuskie od przystanku autobusowego wynosi ok. 600
m. Pomimo tego, iż miejscowość Kiełpino posiada w porównaniu do innych miejscowości w tym obszarze,
stosunkowo dużą liczbę mieszkańców, to oferta połączeń autobusowych w pobliżu przystanku
kolejowego nie jest atrakcyjna. W ciągu doby realizowane jest 8 kursów, z czego w szczycie porannym
zaledwie , a w szczycie popołudniowym 7. Przewoźnikiem który wykonuje przewozy na tej trasie jest
PA GRYF, który kursuje na liniach: , i 9.
Przystanek kolejowy Somonino bezpośrednio sąsiaduje z przystankiem autobusowym. Niestety
pomimo fizycznej bliskości tych przystanków, możliwość integracji dwóch środków transportu jest
ograniczona z uwagi na to, że połączenia autobusowe w miejscowości gminnej Somonino realizowane są
przez jednego przewoźnika (PA GRYF) i tylko na jednej linii (2).
Odległość pomiędzy przystankiem kolejowym Sławki i najbliższym przystankiem autobusowym
przekracza 1000 m, a skromna oferta połączeń autobusowych jest tożsama z dostępną w pobliskim
Somoninie.
W otoczeniu przystanku kolejowego Wieżyca dostępna jest jedynie trasa przewoźnika PA GRYF, linii
numer 13, a przystanek autobusowy oddalony jest o ok. 300 m.
Krzeszna, jako jedyny ze wszystkich analizowanych w paśmie kartusko-kościerskim przystanków
kolejowych, nie jest obsługiwany przez komunikację autobusową.
W bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego w Gołubiu – przystanek Gołubie Kaszubskie zlokalizowany jest przystanek autobusowy, który jest jednym z elementów nowootwartego węzła
integracyjnego. Niestety, połączenia autobusowe, są bardzo ograniczone, w ciągu całej doby odbywają
się tutaj tylko trzy kursy.
Ważną stacją z punktu widzenia dostępności są Kartuzy. Kartuzy stanowią siedzibę gminy Kartuzy.
Z dworca autobusowego, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego w ramach
metropolitalnego węzła transportowego realizowane jest najwięcej kursów, w porównaniu z innymi
analizowanymi lokalizacjami. Obsługę połączeń zapewniają dwaj przewoźnicy: PA GRYF oraz ALBATROS,
a liczba realizowanych kursów w dobie przekracza
.
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Połączenia autobusowe w rejonach przystanków kolei metropolitalnej w powiecie
kościerskim.
Na terenie powiatu kościerskiego zlokalizowane są dwa przystanki obsługiwane połączenia mi kolei
metropolitalnej - Kościerzyna oraz Skorzewo.
Przystanek autobusowy położony najbliżej przystanku kolejowego Kościerzyna to przystanek Kościerzyna, ul. Dworcowa, który obsługuje jedynie system komunikacji miejskiej. Najważniejszy
przystanek autobusowy, z punktu widzenia połączeń ponadlokalnych dostępności do stolicy powiatu) to
przystanek Kościerzyna - Galeria Wybickiego. Obsługiwany jest on przez dużą liczbę przewoźników, a co
za tym idzie posiada szeroką ofertę przewozową. Niestety, przystanek autobusowy Kościerzyna –
Galeria Wybickiego położony jest w odległości ok , km od przystanku kolejowego, co zdecydowanie
utrudnia proces integracji tych środków transportu.
Skorzewo to miejscowość, która stanowi jedną z najbardziej zainwestowanych miejscowości
w powiecie po Łubianie i Wielkim Klinczu . Odległość przystanku autobusowego od przystanku
kolejowego Skorzewo wynosi 1 km. W ciągu doby przystanek autobusowy obsługiwany jest przez 6
kursów, linią 7 należącą do przewoźnika PKS Starogard Gdański. Dokładne dane dotyczące obsługi
przystanków zawarte zostały w Tabl.20.
Szczegółowe dane dotyczące przystanków kolejowych zawarte zostały w kartach węzłów
i przystanków stanowiących Załącznik do niniejszego opracowania.
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Tabl. 20. Dane dotyczące obsługi przystanków autobusowych położonych w pobliżu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej.

L.P.

Nazwa
przystanku
kolejowego:

Nazwa
przystanku
autobusowego:

Odległość
przystanku
autobusowego
od przystanku
kolejowego
[m]:

Liczba
kursów
w dobie:

Liczba
Liczba kursów
kursów do
z
miejscowości: miejscowości:

Liczba
kursów w
godzinach
porannych
(6:00 - 8:00):

Liczba kursów
popołudniowych
(15:00 - 17:00):

Przewoźnik:

Kursy autobusowe realizowane do:

1

Kościerzyna Kościerzyna Galeria
Wybickiego

1400

185

87

98

41

39

PA GRYF, PKS
Starogard
Gdański

Stężyca, Gostomie, Sulęczyno, Łubiana,
Korne, Tuszkowy, Dziemiany, Raduń Osiedle, Trzebuń, Wdzydze Kiszewskie,
Wielki Klincz, Niedamowo, Stara Kiszewa,
Stare Polaszki, Egiertowo, Lipy,
Konarzyny, Gdańsk - Dworzec PKS,
Grabowo Kościerskie, Sztofrowa Huta,
Stary Wiec, Garczyn Liniewski, Liniewo,
Nowa Karczma, Przywidz, Kolbudy,
Skarszewy, Starogard Gdański, Gdańsk

2

Skorzewo

1000

16

3

3

3

5

PKS Starogard
Gdański

Kościerzyna, Stężyca, Gostomie,
Sulęczyno

3

Rębiechowo Rębiechowo
Pępowo
Pępowo
Kartuskie

300

19

9

10

3

4

PA GRYF

Przodkowo, Pępowo, Gdańsk

355

77

39

38

14

12

PA GRYF

Przodkowo, Żukowo, Pępowo, Gdańsk

16

PA GRYF,
ALBATROS

Kartuzy, Żukowo, Pępowo, Leźno,
Małkowo, Glincz, Otomino, Lnisko, Piaski,
Skrzeszewo, Przyjaźń, Łapino,
Niestępowo, Sulmin, Niestępowo,
Gdańsk, Borowo, Dzierżążno, Banino,
Babi Dół, Miszewo Kiełpino
Pępowo, Małkowo, Lniska, Niestępowo,
Sulmin, Borkowo, Dzierżążno, Kaliska,
Kartuzy, Leźno, Kiełpino, Widlino, Banino,
Rębiechowo, Gdańsk

4

Skorzewo

Żukowo
Wschodnie

Żukowo Osiedle
Norbertanek

6

Żukowo

Żukowo Dworcowa

660

86

42

44

14

14

PA GRYF,
ALBATROS

7

Borkowo

Borkowo

675

72

35

37

12

14

PA GRYF

Żukowo, Borowo, Dzierżążno, Mezowo,
Kiełpino, Kartuzy, Lnisko, Leźno, Pępowo,
Babi Dół, Przyjaźń, Skrzeszewo, Gdańsk

8

Dzierżążno

Dzierżążno

400

70

35

35

13

13

PA GRYF,

Borkowo, Żukowo, Babi Dół, Skrzeszewo,
Kartuzy, Leźno, Lniska, Gdańsk

13

PA GRYF, PKS
Starogard
Gdański, PKS
Chojnice, PKS w
Bytowie.

Kartuzy, Gdańsk, Miastko, Kościerzyna,
Chojnice, Bytów, Skrzeszewo oraz Glincz

5

9

Babi Dół

Babi Dół

480

2620

92

57

46

30

46

16

27

8

50

10

Kiełpino
Kartuskie

Kiełpino

595

38

19

19

4

7

PA GRYF

Ostrzyce, Kartuzy, Goręczyno, Nowa
Wieś Przywidzka, Żukowo, Mezowo

11

Somonino

Somonino,
dworzec
kolejowy

170

24

13

11

6

6

PA GRYF

Sławki, Goręczyno, Ostrzyce, Kiełpino,
Kartuzy

12

Sławki

Sławki

1250

24

13

11

6

6

PA GRYF

Sławki, Goręczyno, Ostrzyce, Kiełpino,
Kartuzy

13

Wieżyca

350

3

2

1

1

1

PA GRYF

Ostrzyce, Brodnica Dolna, Rębeszowo,
Smętowo, Kartuzy, Szymbark, Gołubie,
Stężyca, Zgorzałe, Przewóz

14

Krzeszna

-

-

-

-

-

-

-

-

PA GRYF

Szymbark, Wiezyca, Ostrzyce, Brodnica,
Rębeszowo, Kartuzy, Stężyca, Zgorzałe,
Przewóz

PA GRYF,
ALBATROS

Ostrzyce, Somino, Goręczyno, Nowa
Wieś Przywidzka, Somonino, Egiertowo,
Kamela, Sierakowice, Kamienica
Królewska, Gowidlino, Bącka Huta,
Mirachowo, Sulęczyno, Brodnica Dolna,
Zawory, Chmielno, Mezowo, Żukowo,
Przodkowo, Pomieczyno, Stężyca,
Szymbark, Mściszewice, Sulmin, Gdańsk

15

16

Gołubie
Kaszubskie

Kartuzy

Wieżyca,
Dworzec
kolejowy
Gołubie,
Dworzec
Kolejowy

Kartuzy,
Dworzec

190

180

3

327

2

170

1

1

167

Źródło: opracowanie własne na podstawie obowiązujących rozkładów jazdy.
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58

1

55

Struktury przewozów
W latach
6 i
7 na zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz
Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego przeprowadzono pomiary natężenia ruchu pasażerskiego
na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście, wraz z badaniami
preferencji i zachowań transportowych podróżnych.

Struktura przestrzenna
Na podstawie badań dotyczących napełnienia pojazdów, określono dokładną liczbę pasażerów
w pojeździe, co pozwoliło na określenie natężenia na poszczególnych relacjach. Szczegółowe dane
przedstawione zostały w Tabl. 21. oraz w formie graficznej za pomocą kartogramów w podziale na
godziny szczytu porannego (Ryc. 20. i popołudniowego Ryc. 21.).
W godzinach szczytu porannego tj. w godzinach 6:00 – 9: , największe napełnienie odnotowano
w relacji Gdańsk Brętowo – Gdańsk Niedźwiednik –
osób, natomiast najmniejsze w relacji Gdańsk
Osowa – Rębiechowo, gdzie liczba osób wyniosła . W godzinach szczytu popołudniowego, czyli :
– 9: , największe napełnienie odnotowano w relacji Gdańsk Niedźwiednik – Gdańsk Brętowo – 2010
osób, natomiast najmniejsze – Sopot – Gdynia Główna – 7 osób.
Tabl. 21. Napełnienie pojazdów w godzinach szczytu porannego i popołudniowego.
Wyniki napełnienia w relacji
Odcinek międzyprzystankowy

6:00
- 7:00

7:00 8:00

8:00 9:00

SUMA

14:00
15:00

15:00
16:00

16:00
17:00

17:00
18:00

18:00
19:00

SUMA

54

87

28

169

83

171

145

58

45

502

Gdynia Wielki Kack - Gdynia
Główna

0

403

107

510

29

37

61

25

67

219

Gdynia Wielki Kack - Gdańsk
Osowa

81

66

83

230

87

170

150

60

48

515

Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki
Kack

237

171

111

519

29

43

91

40

79

282

Gdańsk Osowa - Gdańsk
Rębiechowo

100

166

128

394

18

37

109

53

44

261

Gdańsk Rębiechowo - Gdańsk
Osowa

31

123

93

247

33

50

179

0

48

310

Gdańsk Rębiechowo - Gdańsk
Port Lotniczy

229

660

466

1355

130

128

127

70

85

540

Gdańsk Port Lotniczy - Gdańsk
Rębiechowo

64

139

182

385

229

240

551

316

165

1501

Gdańsk Port Lotniczy - Gdańsk
Matarnia

199

630

373

1202

174

164

171

115

122

746

Gdańsk Matarnia - Gdańsk Port
Lotniczy

81

209

250

540

225

324

428

332

165

1474

Gdańsk Matarnia - Gdańsk
Kiełpinek

191

658

379

1228

177

72

271

120

107

747

Gdańsk Kiełpinek - Gdańsk
Matarnia

82

207

259

548

234

324

457

375

171

1561

Gdańsk Kiełpinek - Gdańsk
Jasień

251

924

458

1633

206

61

177

202

107

753

77

179

252

508

249

393

514

405

258

1819

Gdańsk Jasień - Gdańsk Brętowo

299

1123

566

1988

215

43

168

146

85

657

Gdańsk Brętowo - Gdańsk Jasień

62

170

206

438

322

154

613

588

194

1871

Gdynia Główna - Gdynia Wielki
Kack

Gdańsk Jasień - Gdańsk
Kiełpinek
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Wyniki napełnienia w relacji
Odcinek międzyprzystankowy
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SUMA
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15:00

15:00
16:00

16:00
17:00

17:00
18:00

18:00
19:00

SUMA

303

1137

581

2021

218

42

162

129

80

631

Gdańsk Niedźwiednik - Gdańsk
Brętowo

56

226

89

371

319

505

608

382

196

2010

Gdańsk Niedźwiednik - Gdańsk
Strzyża

263

1114

585

1962

223

38

163

94

103

621

Gdańsk Strzyża - Gdańsk
Niedźwiednik

54

212

77

343

318

510

598

370

199

1995

Gdańsk Strzyża - Gdańsk
Wrzeszcz

219

855

392

1466

193

51

142

75

93

554

Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk
Strzyża

52

173

44

269

259

403

467

258

137

1524

Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk
Główny

37

91

65

193

116

11

49

19

38

233

Gdańsk Główny - Gdańsk
Wrzeszcz

10

20

13

43

32

109

78

65

23

307

Gdańsk Rębiechowo Rębiechowo

25

56

128

209

195

180

303

308

105

1091

Rębiechowo - Gdańsk
Rębiechowo

91

416

313

820

109

107

29

30

56

331

Rębiechowo - Pępowo Kartuskie

26

56

127

209

247

181

376

295

100

1199

Pępowo Kartuskie - Rębiechowo

491

182

298

971

103

105

29

31

108

376

28

53

125

206

180

226

343

276

91

1116

Żukowo Wschodnie - Pępowo
Kartuskie

470

328

266

1064

61

87

61

43

64

316

Żukowo Wschodnie - Żukowo

50

43

125

218

180

188

298

257

77

1000

415

266

238

919

59

82

59

45

70

315

Żukowo - Borkowo

57

0

95

152

333

168

282

132

165

1080

Borkowo - Żukowo

302

283

240

825

64

79

62

49

70

324

Gdańsk Brętowo - Gdańsk
Niedźwiednik

Pępowo Kartuskie - Żukowo
Wschodnie

Wschodnie

Borkowo - Dzierżążno

45

0

26

71

128

154

0

134

142

558

Dzierżążno - Borkowo

123

124

119

366

30

80

35

46

16

207

Dzierżążno - Kartuzy

0

51

36

87

117

133

0

121

122

493

Kartuzy - Dzierżążno

109

103

113

325

35

81

33

54

15

218

Gdańsk Osowa - Rębiechowo

0

0

0

0

60

96

0

0

0

156

Rębiechowo - Gdańsk Osowa

201

0

0

201

0

0

0

0

53

53

Kościerzyna - Skorzewo

41

39

0

80

0

35

0

44

0

79

Skorzewo - Kościerzyna

36

0

0

36

0

64

23

17

67

171

Skorzewo - Gołubie Kaszubskie

120

40

0

160

0

29

0

46

0

75

Gołubie Kaszubskie - Skorzewo

33

0

0

33

0

70

25

20

75

190

Gołubie Kaszubskie - Krzeszna

162

67

0

229

0

21

0

40

0

61

Krzeszna - Gołubie Kaszubskie

20

0

52

72

68

28

40

27

69

232

Krzeszna - Wieżyca

167

69

0

236

0

19

0

42

0

61

Wieżyca - Krzeszna

19

0

58

77

78

30

75

0

73

256

Wieżyca - Sławki

179

0

73

252

0

22

0

43

0

65

Sławki - Wieżyca

19

0

59

78

87

34

85

78

0

284
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Wyniki napełnienia w relacji
Odcinek międzyprzystankowy
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15:00
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16:00
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17:00
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18:00
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Somonino - Sławki

17

0

61

78

91

35

92

78

0

296

Sławki - Somonino

185

0

77

262

30

22

0

43

0

95

Somonino - Kiełpino Kartuskie

125

92

90

307

33

22

0

48

0

103

Kiełpino Kartuskie - Somonino

18

0

63

81

101

43

92

100

0

336

Kiełpino Kartuskie - Babi Dół

143

113

105

361

38

24

0

54

0

116

Babi Dół - Kiełpino Kartuskie

16

0

66

82

117

53

116

118

0

404

Babi Dół - Borkowo

143

116

106

365

39

0

24

0

54

117

Borkowo - Babi Dół

16

0

66

82

119

53

117

120

0

409

Gdynia Główna - Sopot

0

72

0

72

0

0

68

0

51

119

Sopot - Gdynia Główna

41

0

30

71

0

28

0

19

0

47

Sopot - Gdańsk Oliwa

0

84

0

84

0

0

85

0

67

152

Gdańsk Oliwa - Sopot

45

48

0

93

0

28

0

25

0

53

0

83

0

83

0

0

95

0

68

163

47

52

70

169

29

0

49

0

0

78

Gdańsk Oliwa - Gdańsk
Wrzeszcz
Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk
Oliwa
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 20. Kartogram natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolei metropolitalnej w godz. 6:
55

– 9:00; źródło: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Ryc. 21. Kartogram natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolei metropolitalnej w godz.
56

:

– 19:00; źródło: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Przewozy w skali całego roku
Na podstawie danych z wyników badań przeprowadzonych przez Departament Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, można wskazać zmiany dotyczące liczby
pasażerów korzystających z przejazdów koleją metropolitalną na odcinkach: Kartuzy – Gdańsk
i Kościerzyna – Gdańsk – Gdynia oraz odcinek aglomeracyjny obejmujący Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk
Osowa – Gdynia Główna. Liczba pasażerów podróżujących na wszystkich odcinkach w ciągu roku
7
wzrosła o 6, %. Największy wzrost nastąpił pomiędzy lutym a marcem, gdzie liczba użytkowników
kolei zwiększyła się o
, % tj. z 9,6 tyś. na
, tyś. Zmiana liczby pasażerów we wszystkich
miesiącach została wskazana na Ryc. 22.
Zmiana liczby pasażerów na wszystkich odcinkach linii kolei metropolitalnej w roku

254 100
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265 200 269 400
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0

Ryc. 22. Zmiana liczby pasażerów na wszystkich odcinkach linii kolei metropolitalnej w roku 2017; źródło:
opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Infrastruktury UMWP.

Największy wzrost liczby pasażerów w ciągu roku nastąpił na odcinku Kartuzy – Gdańsk o 6,67%.
Na odcinku aglomeracyjnym udało się osiągnąć wzrost o %, niestety na trasie Kościerzyna – Gdańsk
– Gdynia tylko o 12,13%.
Zmiana liczby pasażerów na linii kolei metropolitalnej od stycznia do grudnia

7

8
152 400

6

107 000
8

66 000

6

47 000

45 000

52 700

0
Aglomeracja

Kartuzy - Gdańsk
styczeń

Kościerzyna - Gdańsk - Gdynia

grudzień

Ryc. 23. Zmiana liczby pasażerów na linii kolei metropolitalnej od 01.2017 do 12.2017; źródło: opracowanie własne
na podstawie danych Departament Infrastruktury UMWP.
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Przy uwzględnieniu poszczególnych miesięcy, największy wzrost, o , %, pojawił się na odcinku
aglomeracyjnym w miesiącach luty – marzec. Szczegółowe zmiany liczby pasażerów na poszczególnych
odcinkach przedstawione zostały na Ryc. 24.
Zmiana liczby pasażerów na poszczególnych odcinkach linii kolei metropolitalnej
w roku 2017
Aglomeracja

Kartuzy - Gdańsk

Kościerzyna - Gdańsk - Gdynia

8
6

8
6

0

Ryc. 24. Zmiana liczby pasażerów na poszczególnych odcinkach linii kolei metropolitalnej w roku 2017; źródło:
opracowanie własne na podstawie danych Departament Infrastruktury UMWP.

Bazując na najbardziej aktualnych wynikach, tj. dla grudnia
7, największy udział pasażerów
(ponad 56%) jest na odcinku aglomeracyjnym, o ponad połowę mniej stanowią pasażerowie na odcinku
Kartuzy – Gdańsk. Najmniejszy udział przypada na odcinek Kościerzyna – Gdańsk – Gdynia.
Udział pasażerów na poszczególnych odcinkach linii kolei metropolitalnej,
stan na grudzień
7

19,44%

56,22%
24,35%

Aglomeracja

Kartuzy - Gdańsk

Kościerzyna - Gdańsk - Gdynia

Ryc. 25. Udział pasażerów na poszczególnych odcinkach linii kolei metropolitalnej w grudniu 2017; źródło:
opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Infrastruktury UMWP.
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Wymiana pasażerska na przystankach kolei metropolitalnej
Na trasie Gdańsk Główny – Kartuzy największa wymiana pasażerska odnotowana została na
przystanku Gdańsk Wrzeszcz i na stacji końcowej – Kartuzy, najmniejsza natomiast na stacji Gdańsk
Niedźwiednik. Na odcinku Gdańsk Główny/Gdynia Główna – Kościerzyna największą wymianą
charakteryzuje się Gdynia Główna oraz Gdańsk Wrzeszcz, a najmniejszą – stacja Babi Dół oraz Sławki.
Na ostatniej analizowanej trasie, tj. Gdańsk – Wrzeszcz – Gdynia Główna, największą wartość wymiany
stanowi również Gdynia Główna i Gdańsk Wrzeszcz, a najmniejszą, podobnie jak w pierwszym przypadku
– Gdańsk Niedźwiednik Ryc. 26, 27, 28).

NATĘŻENIE WSIADAJĄCYCH I WYSIADAJĄCYCH [P/8H]

Wymiana pasażerska SKM Gdańsk Główny - Kartuzy)
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WSIADAJĄCY

Ryc. 26. Wymiana pasażerka na odcinku Gdańsk Główny – Kartuzy; źródło: „Raport z przeprowadzenia pomiarów
natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp.
z o.o. wraz z badaniem preferencji i zachowań komunikacyjnych podróżnych”.
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NATĘŻENIE WSIADAJĄCYCH I WYSIADAJĄCYCH [P/8H]

Wymiana pasażerska SKM Gdańsk Główny / Gdynia Główna - Kościerzyna)
1000

WSIADAJĄCY

Ryc. 27. Wymiana pasażerska na odcinku Gdańsk Główny/Gdynia Główna – Kościerzyna; źródło: „Raport
z przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej
Miejską w Trójmieście Sp. z o.o. wraz z badaniem preferencji i zachowań komunikacyjnych podróżnych”.

NATĘŻENIE WSIADAJĄCYCH I WYSIADAJĄCYCH [P/8H]
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Ryc. 28. Wymiana pasażerska na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Gdynia Główna; źródło: „Raport z przeprowadzenia
pomiarów natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejską
w Trójmieście Sp. z o.o. wraz z badaniem preferencji i zachowań komunikacyjnych podróżnych”.

60

Udział przewozów międzypowiatowych oraz wewnątrzpowiatowych
Udział przewozów kolejowych międzypowiatowych w powiecie kościerskim wynosi prawie
%.
Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w tym powiecie zlokalizowane są tylko dwie stacje Skorzewo
i Kościerzyna , a dopełnieniem sieci kolejowej na terenie powiatu jest transport autobusowy. W powiecie
kartuskim, udział przejazdów międzypowiatowych jest mniejszy i wynosi 6 %. Udział przejazdów
wewnątrzpowiatowych dla powiatu kartuskiego wynosi 6% natomiast dla kościerskiego – 1%.
Tabl. 22. Udział przejazdów międzypowiatowych i wewnątrzpowiatowych.
Udział przejazdów międzypowiatowych
Powiat

na liniach 202,
250

na liniach
201, 229,
248

Ogółem

Udział przejazdów wewnątrzpowiatowych
na liniach
202, 250

na liniach
201, 229,
248

Ogółem

0%
64%
64%
0%
36%
36%
Powiat kartuski
0%
99%
99%
0%
1%
1%
Powiat kościerski
Źródło: „Raport z przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez
PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o. wraz z badaniem preferencji i zachowań komunikacyjnych podróżnych”.

Udział przejazdów pasażerów SKM w powiecie kartuskim i kościerskim
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Ryc. 29. Udział przejazdów międzypowiatowych i wewnątrzpowiatowych; źródło: „Raport z przeprowadzenia
pomiarów natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejską
w Trójmieście Sp. z o.o. wraz z badaniem preferencji i zachowań komunikacyjnych podróżnych”.

Preferencje podróży użytkowników w powiecie kartuskim i kościerskim
Badanie dotyczące preferencji podróży wskazują. że najwięcej podróżnych wybiera kolej z powodu
krótszego czasu podróży, co może wynikać z licznych kongestii na drogach aglomeracji trójmiejskiej.
Nieco mniej wypowiada się za lepszą wygodą i komfortem podróży. Tylko , 9% respondentów wskazało
bezpieczeństwo podróży, a ,7 % łatwość przesiadki. Szczegółowe wartości przedstawione zostały
w Tabl. 23. i zobrazowane na Ryc. 30.
Tabl. 23. Preferencje wyboru środka transportu w powiecie kartuskim i kościerskim.
krótszy czas podróży
lepsza wygoda podróży, komfort
niższy koszt podróży
jest bezpieczniej
brak alternatywy
punktualność
łatwość przesiadki
inne
Suma
Źródło: opracowanie własne.

Preferencje wyboru środka transportu
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196
147
5
134
11
6
13
848
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39,62%
23,11%
17,33%
0,59%
15,80%
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0,71%
1,53%
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Ryc. 30. Preferencje wyboru środka transportu w powiecie kartuskim i kościerskim; źródło: opracowanie własne na
podstawie danych Departament Infrastruktury UMWP.

Motywacje podróży
Spośród motywacji podróży 98, % stanowią podróże związane z domem. Największy udział (43%)
mają podróże w relacjach Dom – Nauka – Dom. Najmniejszy udział (1,8%) mają podróże niezwiązane
z domem, które stanowią ,8 % wszystkich podróży. Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabl. 24. i na
Ryc. 31.
Tabl. 24. Motywacje podróży w powiecie kartuskim i kościerskim.
Motywacje podróży
dom - nauka - dom

336

43,30%

dom - praca - dom

281

36,21%

dom - rozrywka - dom

53

6,83%

dom - inne - dom

50

6,44%

dom - zakupy - dom

26

3,35%

dom - turystyka - dom

16

2,06%

nie związane z domem

14

1,80%

suma

776

100%

Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 31. Motywacje podróży w powiecie kartuskim i kościerskim; źródło: opracowanie własne na podstawie danych
Departament Infrastruktury UMWP.
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2.2. Obszar oddziaływania kolei metropolitalnej
Dostępność transportowa czas dotarcia do węzłów i przystanków a „zasięg obszaru
oddziaływania”
Przyjęcie w niniejszym opracowaniu pojęcia „obszar oddziaływania kolei metropolitalnej”
w stosunku do zasięgu wyznaczonego według granic wybranych obrębów ewidencyjnych ma charakter
umowny18. Obszar ten został przyjęty w celu przeprowadzenia szeregu analiz na konkretnie
zdefiniowanym (zdelimitowanym) obszarze. Oczywiście rzeczywisty obszar oddziaływania może być
różny w zależności od wziętych pod uwagę zmiennych: np. inaczej (szerzej) można określić zasięg obszaru
oddziaływania wokół węzła transportowego integrującego różne środki transportu, położonego
w obszarze miejskim, inaczej wokół małego przystanku kolejowego położonego w środku lasu.
Ostatecznie przyjmując konkretny obszar analiz kierowano się w szczególności wynikami
przeprowadzonej uprzednio analizy dostępności transportowej węzłów i przystanków. Do obszaru
oddziaływania włączone zostały obręby ewidencyjne, których większa część powierzchni znajdowała się
w zasięgu maksymalnej dostępności transportowej dla samochodu osobowego wynoszącej
minut.
Wspomniana analiza dostępności transportowej na potrzeby niniejszego opracowania wykonana
została za pomocą narzędzia Open Route Service (ZM. . Dostępność transportowa węzłów i przystanków
kolei metropolitalnej położonych w paśmie kartusko-kościerskim). Maksymalny zasięg dostępności został
wyznaczony na
minut z interwałami co minuty dla każdego z analizowanych węzłów/przystanków,
z uwzględnieniem samochodu osobowego jako środka transportu. Izochrony czasowe pokazują
maksymalny obsługiwany obszar, jaki można osiągnąć z węzła/przystanku, biorąc pod uwagę wszystkie
dostępne drogi na podstawie OpenStreetMap.org.). Program rozróżnia rodzaj drogi po jakiej liczona jest
dostępność, tzn. średnią prędkość na tej drodze oraz przybliżone wartości natężenia ruchu. Dodatkowo
po wygenerowaniu przez program warstw dostępności w formacie shp, zostały one przeanalizowane pod
kątem poprawności danych. Dostępności zostały także ujednolicone do tego samego okresu w dobie,
tzn. szczytu popołudniowego
: -17:00). Wyznaczone zostały również izochrony czasowe
określające zasięgi dostępności pieszej do
minut dla każdego z węzłów/przystanków.
W różnych częściach niniejszego opracowania wykorzystano również zasięgi w buforach
o promieniach: km, km i km, wyznaczonych jako okręgi z punktem środkowym w centralnym
miejscu lokalizacji węzła/przystanku. Wyniki analizy dostępności transportowej po drogach,
w porównaniu do geometrycznie wykreślonych buforów, pozwalają lepiej określić faktyczny potencjał
otoczenia poszczególnych węzłów integracyjnych i przystanków i dać odpowiedź do których z nich
okoliczne tereny mają najlepszy dostęp, przy uwzględnieniu istniejącej sieci drogowej i barier
topograficznych.
Biorąc pod uwagę bezpośrednie otoczenie węzłów/przystanków i dostępność, która jest najbardziej
dogodna do wykorzystania w codziennych podróżach głównie w relacjach dom - praca/szkoła - dom),
można zauważyć, że zasięg bufora o promieniu km odpowiada w dużym stopniu dostępności określonej
na podstawie czasu dotarcia do węzła/przystanku do
min pieszo i do min samochodem osobowym
czy do 10 min na rowerze19. Zakładając, że taka bezpośrednia dostępność jest i będzie najchętniej
wykorzystywana przez obecnych i potencjalnych regularnych użytkowników kolei metropolitalnej - bufor
o promieniu 1 km - został przyjęty jako podstawowy wyjściowy zasięg bardziej szczegółowych analiz,
koniecznych do ograniczenia (przestrzennie) w tak przekrojowym opracowaniu z uwagi na rozległość
całego obszaru m.in. analiza struktury własności, czy przeznaczenia terenów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego). Tak rozumiane bezpośrednie otoczenie zostało przeanalizowane dla
każdego z 6 przystanków w tym w ramach węzłów integracyjnych na odcinku kartusko-kościerskim
kolei metropolitalnej.

18
19

porównaj: 2.2.2. Poziomy dostępności do węzłów i przystanków w obrębach ewidencyjnych.
przy przyjęciu średniej prędkości ok.
km/ha
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Przy hipotetycznym założeniu, że rozkład jazdy uwzględnia postoje wszystkich pociągów na
każdym z analizowanych przystanków, należy spodziewać się, że użytkownicy będą wybierali ten
najbliższy. W praktyce, aby zapewnić szybkie i sprawne połączenia, poszczególne przystanki nie mogą
być traktowane jednolicie i konieczny jest wybór tych zazwyczaj o wyższej randze w hierarchii węzłów
transportowych , na których zatrzymują się wszystkie pociągi i ograniczenie oferty na pozostałych.
W związku z powyższym istotna jest nie tylko dostępność najbliższego przystanku, ale dostępność
najbliższego przystanku o dopasowanej do potrzeb ofercie przewozowej.
W analizowanym paśmie kartusko-kościerskim odległości pomiędzy poszczególnymi węzłami
i przystankami oraz układ sieci kolejowej są takie, że tereny położone w większej odległości od
węzła/przystanku20 mają podobną, a niekiedy identyczną dostępność kilku sąsiadujących ze sobą
węzłów/przystanków. Jest to wyraźnie widoczne przy porównaniu zasięgów dostępności transportowej
odrębnie rozpatrywanej dla każdego z węzłów/przystanków. Przykładem może być podobny zasięg
dostępności transportowej południowo-zachodnich terenów gm. Stężyca miejscowości Stężyca,
Zgorzałe, Żuromino, Gapowo, Dubowo, Borucino, Nowa Wieś i Klukowa Huta do przystanków –
Gołubie Kaszubskie i Skorzewo (Ryc. 32.).
Takie porównania mogą być pomocne przy wyborze lokalizacji, w których warto rozwijać infrastrukturę
o większym niż lokalne znaczeniu m.in. odpowiednio większą ilość miejsc P&R, B&R, dostępność usług,
w tym również niezwiązanych bezpośrednio z obsługą podróżnych , a także przy kształtowaniu rozkładu
jazdy uwzględniającego kursy niezatrzymujące się na wszystkich, ale na wybranych stacjach.

Ryc. 32. Porównanie zasięgów dostępności czasowej terenów w południowo-zachodniej części gminy Stężyca do
przystanków: Gołubie Kaszubskie i Skorzewo; źródło: opracowanie własne.

Dysponując wyznaczonymi izochronami czasowymi dostępności węzłów/przystanków oraz danymi
dotyczącymi liczby ludności zagregowanymi do punktów adresowych możliwe jest również wskazanie
lokalizacji, które posiadają największy potencjał ludnościowy w poszczególnych zakresach dostępności
czasowej (podrozdział . . Analiza istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego - Tabl. 34. Liczba
ludności w zasięgu dostępności czasowej/kilometrowej do węzłów i przystanków kolei metropolitalnej oraz
załączniki mapowe ZM.11. Liczba mieszkańców w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej i ZM.12.
Liczba mieszkańców w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej). W bezpośrednim sąsiedztwie

20

dostępność do

min i do 15 min w przeprowadzonej analizie
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– w izochronach do 15 minut dojścia pieszo i dojazdu samochodem do minut największy potencjał
ludnościowy powyżej , tys. mieszkańców mają, z racji specyfiki zagospodarowania, węzły
zlokalizowane w miastach. Wyjątkiem jest Kościerzyna, gdzie tereny koncentracji funkcji mieszkaniowej
(w tym w zabudowie wielorodzinnej) znajdują się poza tym zasięgiem. W odniesieniu do lokalizacji
pozamiejskich w izochronach tych najwięcej mieszkańców jest w otoczeniu przystanków położonych na
terenie gminy Kartuzy: Kiełpino Kartuskie i Dzierżązno oraz węzła Somonino.
Zasięgi przestrzenne izochron do 3 minut w miastach są bardzo małe, co wynika z większej gęstości
dróg i ich większego obciążenia niż w lokalizacjach pozamiejskich. Gęstość dróg i stopień ich
„obudowania” jest ważnym czynnikiem kształtującym zasięg dostępności drogowej. Obszary znacznie
oddalone od węzła/przystanku mogą mieć do niego lepszą dostępność czasową jeśli dojazd odbywa się
drogą, wzdłuż której nie ma zabudowy np. droga przez las , ani licznych, bezpośrednich zjazdów
obsługujących przylegające do niej działki, niż obszary położone bliżej o gęstej sieci dróg i intensywnej
zabudowie. Jest to czytelna wskazówka dla zasadności kształtowania na terenach wiejskich zwartych
jednostek osadniczych, a także unikania obudowywania głównych dróg tranzytowych. Sprzyja to
większej efektywności obsługi transportem zbiorowym i wpływa na większą dostępność transportową
mieszkańców.
W izochronach do 9 minut dojazdu samochodem największy potencjał ludnościowy powyżej
tys. mieszkańców , w lokalizacjach pozamiejskich, mają przystanki: Dzierżążno, Borkowo i Somonino.
W izochronach do 15 min dojazdu samochodem do grupy przystanków o największym potencjale, poza
ww., należy również Rębiechowo, co wynika prawdopodobnie z faktu iż izochrona ta obejmuje część
osiedli zlokalizowanych w południowych dzielnicach Gdańska.
Wyróżniające się w powyższych analizach przystanki Borkowo i Dzierżążno zlokalizowane są
w bezpośrednim sąsiedztwie wyższych rangą węzłów a co za tym idzie o większym programie
użytkowym i związanymi z tym lepszymi możliwościami przesiadkowymi – odpowiednio: węzła
lokalnego w Żukowie i węzła metropolitalnego w Kartuzach. Biorąc pod uwagę wyróżniające się wartości
potencjału ludnościowego wokół węzła w Somoninie i jednoczesny brak sąsiedztwa wyższego rangą
węzła warto zwrócić szczególną uwagę na tę lokalizację przy planowaniu i realizacji inwestycji mających
na celu rozwój infrastruktury integracji transportu w tym miejscu.
Biorąc pod uwagę wszystkie węzły i przystanki w każdym z analizowanych przedziałów dostępności
analizowanej zarówno w zasięgu izochron czasowych dojścia i dojazdu, jak i w buforach kilometrowych
wyznaczonych wokół węzłów i przystanków najwyższe wartości w zakresie liczby mieszkańców
w otoczeniu są charakterystyczne dla węzła Kartuzy. Najniższe zaś dla przystanków: Babi Dół, Krzeszna
i Wieżyca.
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Ryc. 33. Dostępność czasowa do regionalnego węzła transportowego Kościerzyna; opracowanie własne
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Ryc. 34. Dostępność czasowa do metropolitalnego węzła transportowego Kartuzy; opracowanie własne
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Ryc. 35. Dostępność czasowa do lokalnego węzła transportowego Żukowo Wschód; opracowanie własne
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Ryc. 36. Dostępność czasowa do lokalnego węzła transportowego Somonino; opracowanie własne
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Ryc. 37. Dostępność czasowa do przystanku zintegrowanego Gołubie Kaszubskie; opracowanie własne
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Poziomy dostępności węzłów i przystanków w obrębach ewidencyjnych
Porównując zasięgi dostępności transportowej węzłów i przystanków przyjęto umowny podział
obszarów w granicach obrębów ewidencyjnych na poziomy dostępności:
(ZM. . Dostępność do węzłów i przystanków w obrębach ewidencyjnych)
 poziom 1 – obręby z terenami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej, o najdogodniejszym dostępie do nich,
 poziom 2 - obręby z terenami położonymi poza bezpośrednim sąsiedztwem węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej, ale w bliskiej odległości i o dogodnym dostępie drogowym,
 poziom 3 - obręby z terenami położonymi w większej odległości od węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej, ale o dogodnym dostępie drogowym.
Podstawą do klasyfikacji poszczególnych obrębów było przyjęcie maksymalnych wartości
dostępności transportowej do węzła/przystanku dla każdego z poziomów. Biorąc pod uwagę
zróżnicowanie m.in. w zakresie wielkości oraz sposobu i intensywności zagospodarowania nie było
możliwe przyjęcie sztywnych, jednolitych przedziałów, ale konieczne było zastosowanie indywidualnego
podejścia przy klasyfikowaniu części obrębów. Konieczne było również pewne uogólnienie. Generalnie
im bliżej węzła/przystanku – tym ta dostępność jest lepsza, jednak im większa powierzchnia obrębu tym
większe zróżnicowanie terenów o kolejnych interwałach minutowej dostępności – stąd na różnych
poziomach znajdują się niekiedy tereny o takiej samej dostępności czasowej.
Co do zasady do obszaru oddziaływania włączone zostały wszystkie obręby, których większość
powierzchni znajdowała się w zasięgu maksymalnej dostępności transportowej dla samochodu
osobowego wynoszącej
minut.
Poziom 1 - najlepsza dostępność
Obręby z terenami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków i węzłów kolei metropolitalnej,
o najdogodniejszym dostępie do nich.
Poziom 1 przypisany został przede wszystkim obrębom ewidencyjnym, w granicach których znajdują
się tereny posiadające dogodną dostępność pieszą do węzła/przystanku - do
minut oraz dostępność
samochodem osobowym do , do 6 i do 9 minut. Pojedyncze obręby z terenami o maksymalnej
dostępności i 6 minut znajdują się wyłącznie w miastach oraz na obszarze bezpośrednio sąsiadującym
z Gdańskiem o. ew. Rębiechowo, gm. Żukowo . Większość obrębów, przez które przebiega linia kolei
metropolitalnej mają w swych granicach tereny zarówno o bezpośredniej dostępności pieszej do
min),
dostępności samochodem do , jak i do 6, 9 i
minut. Kilka obrębów obejmuje również tereny, dla
których ta dostępność osiąga wartość do
minut – jest to jednak mały ułamek ich powierzchni, dlatego
zostały one przypisane do poziomu 1.
Tereny, w granicach obrębów przypisanych do poziomu 1, położone w bezpośrednim otoczeniu
węzłów i przystanków mają najdogodniejsze warunki, jeśli chodzi o możliwość dojścia pieszego i dojazdu
rowerem.
Zdecydowanie mniejsze powierzchniowo obręby w granicach miast pozwalają na większą precyzję
w określeniu minutowej dostępności. Przyjęcie do dalszych analiz obszaru w granicach miasta jako jednej
jednostki bez podziału na obręby bardziej porównywalnej z obrębami na obszarach wiejskich czyli na
przeważającej części zakresu przestrzennego opracowania wmusza indywidualne podejście i włączenie
do poziomu 1 również wstępnie zidentyfikowanych obrębów poza bezpośrednim sąsiedztwem węzła,
o najmniejszej maksymalnej dostępności do 6 minut.
Poziom 2 - dobra dostępność
Obręby z terenami położonymi poza bezpośrednim sąsiedztwem przystanków i węzłów kolei metropolitalnej,
ale w bliskiej odległości i o dogodnym dostępie drogowym.
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Poziom 2 przypisany został obrębom ewidencyjnym, w granicach których większość terenów ma
dogodną dostępność węzła/przystanku samochodem osobowym do 6, do 9 i do 12 minut.
Dotarcie do węzła lub przystanku pieszo lub rowerem, zwłaszcza w przypadku terenów położonych
w bliższej odległości od węzła/przystanku, jest nadal możliwe i atrakcyjne z punktu widzenia codziennych
dojazdów, ale wymaga więcej czasu i wysiłku niż w przypadku terenów w bezpośrednim sąsiedztwie
miejsca przesiadki.
Poziom 3 - umiarkowana dostępność
Obręby z terenami położonymi w większej odległości od przystanków i węzłów kolei metropolitalnej,
ale o dogodnym dostępie drogowym.
Poziom 3 przypisany został obrębom ewidencyjnym, w granicach których większość terenów ma
dogodną dostępność węzła/przystanku samochodem osobowym do 9, do
i do
minut.
Wybór roweru jako sposobu dotarcia do węzła/przystanku może być nadal atrakcyjny z punktu widzenia
codziennych dojazdów, w szczególności dla terenów o dostępności do 9 minut samochodem.
Dla terenów położonych w największym oddaleniu od miejsca przesiadki najdogodniejsze może być
dotarcie do węzła/przystanku regularną linią transportu zbiorowego o dostosowanym do powiązań
koleją metropolitalna rozkładzie jazdy i zapewnionych odpowiednich warunkach przesiadki lub
transportem indywidualnym – motorem lub samochodem dla którego przy wybranych węzłach powinny
być zapewniona odpowiednia liczba miejsc parkingowych).
Ostatecznie do szczegółowych analiz do obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej w paśmie
kartusko-kościerskim poza obszarem Trójmiasta włączone zostały
obręby ewidencyjne z obszaru
8 gmin, o łącznej powierzchni 809 km2, zamieszkiwane przez ok. 127 tys. osób21, w tym:


obręby
jednostek 22 o najlepszej dostępności (poziom 1 , o łącznej powierzchni
78 tys. mieszkańców,



9 obrębów o dobrej dostępności (poziom 2 , o łącznej powierzchni
mieszkańców,



obręby o umiarkowanej dostępności (poziom 3 , o łącznej powierzchni
mieszkańców.

,6 km2 i ok.

9,7 km 2 i ok. 13 tys.
7,6 km2 i ok. 36 tys.

wg danych z urzędów gmin na podstawie meldunków na koniec 2016 r.
W związku z przyjęciem jednolitych jednostek dla obszarów miast, które posiadają wewnętrzne podziały na obręby
(Kartuzy –
obrębów i Kościerzyny –
obrębów , ostatecznie po ich scaleniu liczba analizowanych jednostek
o dostępności na poziomie 1 wynosi 31.

21

22
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Dostępność węzłów i przystanków w gminach
Analizowana linia kolei metropolitalnej przebiega przez obszar 6 gmin, w granicach których
zlokalizowana jest zróżnicowana liczba przystanków kolejowych: gm. Żukowo 6 , gm. Kartuzy (3), gm.
Stężyca , gm. Somonino , gm. miejska Kościerzyna
i gm. wiejska Kościerzyna . Do obszaru
oddziaływania kolei metropolitalnej, zgodnie z założeniami przyjętymi w niniejszym opracowaniu,
włączone zostały również obszary położone w granicach gmin Chmielno i Przodkowo, które posiadają
stosunkowo dogodny dostęp do węzłów i przystanków zlokalizowanych w sąsiadujących z nimi gminach.
gm. Żukowo
Do obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej włączona została cała gmina Żukowo (wszystkie
obręby ewidencyjne . W jej granicach znajduje się 6 przystanków, na których zatrzymuje się kolej
metropolitalna: przystanek w ramach węzła transportowego Żukowo Wschód ranga węzła zgodnie
z PZPWP 2030: lokalny) oraz przystanki: Babi Dół, Borkowo, Pępowo Kartuskie, Rębiechowo i Żukowo.
Dostępność obrębu Chwaszczyno związana jest przede wszystkim z przystankami w granicach
Gdańska: istniejącego w ramach węzła Gdańsk Osowa i planowanego (zgodnie z PZPWP 2030) Gdańsk
Kielnieńska. Północno-wschodnia część gminy posiada stosunkowo dobry (do 12-15 min dojazdu
samochodem dostęp do węzła transportowego rangi krajowej – Gdańsk Port Lotniczy, a południowozachodnia obręby Borkowo i Glincz do węzła transportowego rangi metropolitalnej – Kartuzy.

Ryc. 38. Dostępność węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w gminie Żukowo – obręby ewidencyjne; źródło:
opracowanie własne.
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gm. Somonino
Do obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej włączona została cała gmina Somonino. W jej
granicach znajdują się 2 przystanki, na których zatrzymuje się kolej metropolitalna: przystanek w ramach
węzła transportowego Somonino zgodnie z PZPWP 2030: węzeł lokalny) oraz przystanek Sławki.
Wysoki poziom dostępności obrębów położonych wzdłuż zachodniej granicy gminy (Rąty i Rybaki)
wynika z bliskiego sąsiedztwa przystanku Wieżyca, położonego tuż za granicą – na obszarze gminy
Stężyca. Podobnie tereny położone przy północnej granicy gminy obręby Somonino, Hopowo,
Wyczechowo, Borcz obsługiwane mogą być przez przystanki zlokalizowane w gminach: Żukowo
przystanek Babi Dół i Kartuzy przystanek Kiełpino Kartuskie .
Jeśli chodzi o dostępność węzła transportowego o randze wyższej niż lokalna – tereny położone w
granicach obrębów Goręczyno, Somonino, Hopowo, Sławki i Egiertowo mają stosunkowo dobry do 1215 minut dojazdu samochodem dostęp do węzła transportowego rangi metropolitalnej – Kartuzy.

Ryc. 39. Dostępność węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w gminie Somonino – obręby ewidencyjne; źródło:
opracowanie własne.
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gm. Kartuzy
Do obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej włączona została ponad połowa gminy Kartuzy
(miasto Kartuzy oraz
z
obrębów z obszaru wiejskiego, położonych w południowo-wschodniej
części gminy). W granicach gminy znajdują się 3 przystanki, na których zatrzymuje się kolej
metropolitalna: przystanek w ramach węzła transportowego Kartuzy zgodnie z PZPWP 2030: węzeł
metropolitalny) oraz przystanki: Dzierżążno i Kiełpino Kartuskie.
Dostępność kolei metropolitalnej zapewniają również przystanki zlokalizowane w sąsiednich
gminach: dla obrębów w południowo zachodnim fragmencie gminy - Brodnica i Brodnica Dolna przystanki Wieżyca i Krzeszna gm. Stężyca oraz dla obrębów Ręboszewo i Smętowo – przystanki
Somonino i Sławki gm. Somonino . Fragment gminy wysunięty najdalej na wschód obręby Borowo
i Sitno ma dostęp do przystanku Borkowo gm. Żukowo porównywalny do dostępności przystanku
Dzierżążno.

Ryc. 40. Dostępność węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w gminie Kartuzy – obręby ewidencyjne; źródło:
opracowanie własne.
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gm. Stężyca
Do obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej włączona została ponad połowa gminy Stężyca (11
z 7 obrębów ewidencyjnych). W granicach gminy znajdują się 3 przystanki, na których zatrzymuje się
kolej metropolitalna: Gołubie Kaszubskie, Krzeszna i Wieżyca. Dla wszystkich tych przystanków PZPWP
określił tę samą rangę – przystanek zintegrowany. W rzeczywistości przystanek Gołubie
Kaszubskie, w wyniku realizowanych w ostatnim czasie inwestycji sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję
i jest zdecydowanie lepiej przygotowany do obsługi podróżnych i integracji różnych środków transportu
w ramach zintegrowanego węzła transportowego niż dwa pozostałe. Istnieją wyraźne przesłanki do
zmiany jego rangi w zapisach ww. dokumentu w momencie jego aktualizacji.
Jeśli chodzi o dostępność węzła transportowego o wyższej randze – tereny położone
w południowo-zachodniej części gminy w granicach obrębu Stężyca oraz na części terenów w granicach
obrębów Gapowo, Żuromino, Zgorzałe i Gołubie mają stosunkowo dobry (do 12-15 minut dojazdu
samochodem dostęp do węzła transportowego rangi regionalnej – Kościerzyna.

Ryc. 41. Dostępność węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w gminie Stężyca – obręby ewidencyjne; źródło:
opracowanie własne.
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m. Kościerzyna i gm. Kościerzyna
Do obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej włączona została cała gmina miejska Kościerzyna
oraz
obręby ewidencyjne położone w granicach otaczającej jej gminy wiejskiej Kościerzyny.
W granicach każdej z tych gmin znajduje się po jednym przystanku obsługującym połączenia kolei
metropolitalnej: w gminie miejskiej przystanek w ramach węzła transportowego Kościerzyna zgodnie z
PZPWP 2030: węzeł regionalny) oraz w gminie wiejskiej – przystanek Skorzewo.
Tereny
położone przy
północnej
granicy
gminy
Kościerzyna
obręby
Kaliska
Kościerskie i Kłobuczyno mają lepszą dostępność przystanku Gołubie Kaszubskie gm. Stężyca niż do
zlokalizowanego w gminie Kościerzyna przystanku Skorzewo.

Ryc. 42. Dostępność węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w gminach: miejskiej i wiejskiej Kościerzyna –
obręby ewidencyjne; źródło: opracowanie własne.
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gm. Przodkowo
Do obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej włączona została większość gminy Przodkowo (10 z 14
obrębów ewidencyjnych). Południowo-zachodnia część wyróżnionych terenów obsługiwana jest za
pośrednictwem przystanków zlokalizowanych w gminie Kartuzy węzeł Kartuzy i przystanek Dzierżązno ,
południowo-wschodnia za pośrednictwem przystanków zlokalizowanych w gminie Żukowo węzeł
Żukowo Wschodnie i przystanki Borkowo, Pępowo Kartuskie .

Ryc. 43. Dostępność węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w gminie Przodkowo – obręby ewidencyjne; źródło:
opracowanie własne.
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gm. Chmielno
Do obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej włączony został północno-wschodni fragment gminy
Chmielno (4 z 10 obrębów ewidencyjnych) obsługiwany za pośrednictwem przystanku w ramach
lokalnego węzła transportowego Kartuzy (gm. Kartuzy).

Ryc. 44. Dostępność węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w gminie Chmielno – obręby ewidencyjne; źródło:
opracowanie własne.
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2.3. Analizowane węzły i przystanki
Wykaz analizowanych węzłów i przystanków
Tabl. 25. Typologia węzłów - porównanie standardów.

opi s n a podst aw i e:
rang a

węzeł krajowy
(K)

Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej *

obsługują znaczny obszar województwa i
przyległe obszary województw sąsiednich w
powiązaniach krajowych i międzynarodowych
oraz integrują transport regionalny autobusowy,
transport regionalny kolejowy, transport
ponadregionalny kolejowy, transport miejski,
transport pasażerski międzynarodowy

Zasięg: znaczny obszar województwa, a także województw
sąsiednich.
Integracja transportu: multimodalna (transport regionalny
autobusowy, transport regionalny kolejowy, transport
ponadregionalny kolejowy, transport miejski, transport
pasażerski międzynarodowy .
Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec kolejowy, duży
dworzec autobusowy w bezpośredniej bliskości dworca
kolejowego, parkingi P+R, B+R, K+R, przystanki transportu
miejskiego, poczekalnia, obiekty handlowe, gastronomia.
Elementy te powinny być powiązanie między sobą oraz
układem zewnętrznym możliwie krótkimi odcinkami jezdni i
chodników.

obsługują kilka powiatów i integrują transport
kolejowy, autobusowy regionalny i miejski oraz
transport indywidualny

Zasięg: kilka powiatów.
Integracja transportu: kolejowego, autobusowego regionalnego,
miejskiego i indywidualnego.
Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec kolejowy, regionalny
dworzec autobusowy w bezpośrednim sąsiedztwie dworca
kolejowego, przystanki transportu miejskiego, parkingi (min.50
miejsc) P+R, B+R, K+R, poczekalnia z funkcjami
gastronomicznymi.

węzeł
regionalny
(R)

Elementy te powinny być powiązanie między sobą oraz
układem zewnętrznym możliwie krótkimi odcinkami jezdni i
chodników.

węzeł
metropolitalny
(M)

węzeł lokalny
(L)

obsługują co najmniej dwie linie dowożące
pasażerów z innych gmin w ilości co najmniej
.
pasażerów w dobie lub jedną linię
dowożącą pasażerów z innych gmin w ilości co
najmniej .
pasażerów dojeżdżających
transportem indywidualnym z innych gmin

-

obejmują przyległe gminy i umożliwiają integrację
transportu kolejowego z transportem
autobusowym i transportem indywidualnym lub
regionalnego transportu autobusowego z
transportem indywidualnym

Zasięg: co najwyżej okoliczne gminy.
Integracja transportu: kolejowego z autobusowym oraz
indywidualnym.
Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec lub przystanek
kolejowy, dworzec lub przystanek autobusowy w
bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, przystanki
transportu miejskiego, parkingi P+R, B+R, K+R.
Elementy te powinny być powiązanie między sobą oraz
układem zewnętrznym możliwie krótkimi odcinkami jezdni i
chodników.
Wyróżniony przystanek transportu zbiorowego, który pełni
funkcje integracyjne.

przystanek
zintegrowany
(PZ)

Infrastrukturę przystanku zintegrowanego stanowią: przystanek
kolejowy lub autobusowy, parkingi P+R, B+R, K+R.
Elementy te powinny być powiązanie między sobą oraz
układem zewnętrznym możliwie krótkimi odcinkami jezdni i
chodników.
Przystanek nie dysponujący infrastrukturą służącą integracji lub
posiadający taką infrastrukturę w ograniczonym zakresie np.
wyłącznie parking dla samochodów i/lub stojaki dla rowerów

przystanek
(P)

* Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług
komplementarnych do komunikacji publicznej. Zespół Blue Ocean Business Consulting ds. transportu publicznego Warszawa
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Tabl. 26. Wykaz węzłów i przystanków na analizowanych liniach kolei metropolitalnej.

ODCINEK KARTUSKO-KOŚCIERSKI

ODCINEK TÓJMIEJSKI

lp.

nazwa

ranga*

stan realizacji**

uwagi
planowany okres realizacji zadania „Poprawa stanu technicznego infrastruktury
obsługi podróżnych w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM ”, etap II –
Gdańsk Główny: 2017-2019
zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”; w odl. ok. 1km planowana jest budowa kolejnego
przystanku: Gdańsk Firoga

1.

GDAŃSK GŁÓWNY

K

istniejący w trakcie
przebudowy

2.

GDAŃSK
PORT LOTNICZY

K

istniejący

3.

GDYNIA GŁÓWNA

K

istniejący

przebudowany w 2010-2013 r.

4.

Gdańsk Wrzeszcz

R

istniejący

przebudowany w 2014-2016 r., sukcesywnie poddawany kolejnym fazom
przebudowy

5.

Gdańsk Osowa

M

6.

Gdańsk Rębiechowo

M

7.

Gdynia Karwiny

M

istniejący w trakcie
przebudowy
istniejący w trakcie
przebudowy
istniejący w trakcie
przebudowy

8.

Gdynia Wzg. Św.
Maksymiliana

M

istniejący

9.

Gdańsk Brętowo

L

istniejący

10.

Gdańsk Jasień

L

istniejący

11.

Gdańsk Kielnieńska

L

projektowany

12.

Gdańsk Strzyża

L

istniejący

13.

Gdańsk Kiełpinek

PZ

istniejący

14.

Gdańsk Matarnia

PZ

istniejący

15.

Gdańsk Niedźwiednik

PZ

istniejący

16.

Gdynia Stadion

PZ

istniejący

17.

Kościerzyna

R

18.

Kartuzy

M

19.

Somonino

L

20.

Żukowo Wschodnie

L

istniejący w trakcie
przebudowy
istniejący w trakcie
przebudowy
istniejący w trakcie
przebudowy
istniejący w trakcie
przebudowy

21.

Żukowo

-

istniejący

zrealizowany w 2014 r.

22.

Babi Dół

PZ

istniejący

przebudowany w 2014 r.

23.

Borkowo

PZ

istniejący

przebudowany w 2014 r.

24.

Gołubie Kaszubskie

PZ

istniejący

przebudowany w 2017 r.

25.

Kiełpino Kartuskie

PZ

istniejący

przebudowany w 2014 r.

26.

Krzeszna

PZ

istniejący

przebudowany w 2014 r.

27.

Pępowo Kartuskie

PZ

istniejący

przebudowany w 2014 r.

28.

Rębiechowo

PZ

istniejący

przebudowany w 2014 r.

29.

Sławki

PZ

istniejący

przebudowany w 2014 r.

30.

Wieżyca

PZ

istniejący

przebudowany w 2014 r.

31.

Dzierżążno

-

istniejący

przebudowany w 2015 r.

32.

Skorzewo

-

istniejący

przebudowany w 2014 r.

przebudowany w 2014-2015 r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka”
planowany do dalszej rozbudowy do 2020
przebudowany w 2014r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka”
planowany do dalszej rozbudowy do 2020
zrealizowany w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka” i oddany do
użytkowania w grudniu
7 r.; do tego czasu połączenia obsługiwał peron na
stacji Gdynia Wielki Kack
planowany do przebudowy w celu umożliwienia obsługi połączeń koleją
metropolitalną
zrealizowany w zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach
inwestycji PKM „czerwona wstążka”
zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”
na podstawie PZPWP 2030
zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”
zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”
zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”
zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”
zrealizowany i oddany do użytkowania w 2017 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”
planowany okres realizacji projektu: 2017-2020
planowany okres realizacji projektu: 2016-2018
planowany okres realizacji projektu: 2017-2019
planowany okres realizacji projektu: 2017-2018; planowane nieznaczne
przesunięcie przystanku kolejowego

* w g P Z P W P 2 0 3 0 : K – k r a j o w y ; R – r e g i o n a l n y ; M - m e t r o p o l i t a l n y ; L- l o k a l n y ; P Z – p r z y s t a n e k z i n t e g r o w a n y
* * stan n a lu ty 2018r.

81

Przystanek a węzeł
Przez p rzy stan ek należy rozumieć miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów danej
linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków
transportu23.
Przez zin tegrowan y węzeł p rzes iad kowy należy rozumieć miejsce umożliwiające dogodną zmianę
środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca
postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające
zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną.
Większość analizowanych w niniejszym opracowaniu lokalizacji, w których w chwili obecnej
zatrzymuje się kolej metropolitalna, zgodnie z przywołanymi powyżej ustawowymi definicjami, pełni rolę
przystanków, na których zapewniony jest minimalny standard obsługi podróżnych (infrastruktura
peronowa wyposażona w elementy małej architektury, w tym gabloty informacyjne z rozkładem jazdy).
Rangi węzłów i przystanków również tych dopiero planowanych, czy będących w trakcie realizacji)
wskazane w ujętych w opracowaniu zestawieniach są w wielu przypadkach wyższe niż wynikające
z rzeczywistego stanu, a ich podstawę stanowią zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego
24
województwa pomorskiego
określające pewną wizję docelową w tym zakresie.

Ryc.

. Ranga węzłów i przystanków na podstawie PZPWP 2030; źródło: opracowanie własne.

23

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 13 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z
6 r. poz. 867 z późn. zm. .
24
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 603
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Ryc. 46. Węzły i przystanki na schemacie połączeń koleją metropolitalną; źródło: opracowanie własne na podstawie mapy turystycznej PKM i okolice.
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Karty węzłów i przystanków – Załącznik nr 1
W kolejnym podrozdziale
. . . znajduje się syntetyczny opis dotyczący infrastruktury
analizowanych przystanków i węzłów na odcinku kartusko-kościerskim będący podsumowanie treści
zawartej w Załączniku nr 1, gdzie każdy z przystanków z uwzględnieniem zarówno odcinka kartuskokościerskiego, jak i Trójmiejskiego) został opisany zgodnie z poniższym schematem, uzupełnionym mapką
sytuacyjną położenie wraz z najważniejszymi generatorami ruchu w otoczeniu i dokumentacją
fotograficzną:
1. Dane ogólne
wyszc zególn ienie

opis

Nazwa węzła/przystanku
Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)
Powiat; Gmina/Miasto
Linia kolejowa
Stan (etap realizacji)
Miejscowości
Mieszkańcy
Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km
w promieniu
do 5 km powyżej

km

Najważniejsze generatory ruchu w otoczeniu
Dominujące funkcje w otoczeniu
Perspektywy rozwojowe w otoczeniu wynikające
z polityki planistycznej
UWAGI:

2. Infrastruktura kolejowa
wyszc zególn ienie

opis

Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów
Liczba krawędzi peronowych
Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz z oceną
stanu technicznego
UWAGI:

3. Warunki obsługi pasażerów
wyszc zególn ienie

opis

Podstawowe warunki oczekiwania
Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych
Dostępność dla osób o ograniczonej mobilności i
percepcji
Powiązania peronów z istniejącą infrastrukturą i
pomiędzy peronami dostępność piesza
UWAGI:
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4. Integracja z innymi środkami transportu
wyszc zególn ienie

opis

Parkingi i zatoki postojowe
Drogi dojazdowe
Drogi rowerowe
Powiązania z siecią transportu zbiorowego
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do 300 m.)
Stanowiska i przystanki transportu zbiorowego,
postoje taxi, … w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej
Powiązania pomiędzy przystankami różnych
rodzajów transportu
UWAGI:

5. Przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną
6. Położenie przystanku
7. Dokumentacja fotograficzna
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Infrastruktura węzłów i przystanków i ich integracja z otoczeniem – podsumowanie
W okresie od lutego do października
7 r. w czasie wizyt terenowych wykonana została
dokumentacja fotograficzna i zebrane zostały wybrane informacje dotyczące infrastruktury węzłów
i przystanków oraz ich integracji z bezpośrednim otoczeniem
lokalizacji w Trójmieście i 6 na odcinku
kartusko-kościerskim , dla każdego według tego samego schematu. Okres przygotowania niniejszego
opracowania łączy się z okresem dynamicznych zmian związanych z realizacją projektów dotyczących
rozwoju transportowych węzłów integracyjnych finansowanych m.in. z RPO WP 2014. W związku
z powyższym stan uwieczniony na fotografiach oraz opisany w kartach węzłów i przystanków Załącznik
nr 1) już w trakcie przygotowywania opracowania ulegał zmianom. W najbliższych latach zaplanowane
są kolejne inwestycje m. in. związane z budową drugiego toru i elektryfikacją linii
, których realizacja
przyniesie następne transformacje.
Na podstawie zebranych informacji wyróżnić można zagadnienia i związane z nimi problemy oraz
deficyty, które w większości pozostają aktualne, pomimo realizowanych oraz planowanych w najbliższym
czasie inwestycji:
 standardy obsługi podróżnych – infrastruktura i usługi dostępne w ramach węzłów i przystanków
 integracja węzłów i przystanków z otoczeniem – dostępność piesza
 integracja połączeń koleją metropolitalną z transportem indywidualnym - dojazd do węzłów
i przystanków oraz warunki parkingowe
 integracja połączeń koleją metropolitalną z innymi środkami transportu zbiorowego w obrębie
węzłów i przystanków

Zagadnienia te, które są krótko omówione w dalszej części niniejszego podrozdziału 2.3.3.),
wymagają uwzględnienia zarówno przy okazji planowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych
bezpośrednio związanych z rozwojem kolei metropolitalnej, jak i w ramach integracji innych działań
różnych podmiotów na różnych poziomach zarządzania. Przykładem może być polityka planistyczna
gmin, rozumiana nie tylko jako sposób zagospodarowania terenów w otoczeniu węzłów i przystanków,
ale również, a może w szczególności, jako całościowe podejście do planowania rozwoju terenów
mieszkaniowych uwzględniające jako priorytet lokalizacyjny dobrą dostępność transportu zbiorowego
(w tym kolei metropolitalnej . Inny przykład to systemowe podejście do planów transportowych, które
determinując siatkę powiązań transportu zbiorowego mają kluczowy wpływ na racjonalne wykorzystanie
dostępnych możliwości np. połączenia autobusowe dowożące pasażerów do integracyjnych węzłów
transportowych i przystanków kolejowych, za pośrednictwem których mogą oni kontynuować podróż
koleją metropolitalną .
Dobra lokalizacja węzła integracyjnego względem źródeł ruchu w tym skupisk zabudowy
mieszkaniowej , odpowiednia infrastruktura obsługi podróżnych w tym warunki integracji z innymi
środkami transportu oraz organizacja transportu zbiorowego zapewniająca dogodne przesiadki
(synchronizacja rozkładów jazdy różnych środków transportu zbiorowego to jedne z kluczowych
warunków, których łączne spełnienie daje podstawy do zmiany zachowań transportowych gdzie realną
alternatywą dla indywidualnego transportu będzie transport zbiorowy.
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Tabl. 27. Porównanie wyposażenia węzłów i przystanków oraz stopnia integracji z innymi środkami transportu.
NAZWA
STACJI

WARUNKI O BSŁUG I PASAŻERÓ W

INTEGRACJA Z INNYMI Ś ROD KAMI TRANS PORTU

GDAŃSK
GŁÓWNY

K&R P&R B&R

GDAŃSK
PORT
LOTNICZY

K&F P B&R

GDYNIA
GŁÓWNA

K&R P&R B&R

Gdańsk
Wrzeszcz

P&R B&R

Gdańsk
Osowa

P&R B&R

Gdańsk
Rębiechowo

P&R B&R

Gdynia
Karwiny

P&R B&R

Gdańsk
Brętowo

P&R B&R

Gdańsk Jasień

P&R B&R

Gdańsk
Strzyża

P&R B&R

Gdańsk
Kiełpinek

P&R B&R

Gdańsk
Matarnia

P&R B&R

Gdańsk
Niedźwiednik

B&R

Gdynia
Stadion

P&R B&R

Kościerzyna

P&R B&R

K&R P&R B&R

Kartuzy
Somonino

P&R B&R

Żukowo
Wschodnie

K&R P&R B&R

Żukowo

B&R

Babi Dół

P&R

Borkowo

P&R B&R

Gołubie
Kaszubskie

P&R B&R

Kiełpino
Kartuskie

B&R

Krzeszna

B&R

Pępowo
Kartuskie

P&R B&R

Rębiechowo

B&R

Sławki

B&R

Wieżyca

B&R

Dzierżążno

B&R

Skorzewo

B&R

Źródło: opracowanie własne.
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Wykaz oznaczeń:
WARUNKI O BSŁUG I PASAŻERÓ W

INTEGRACJA Z INNYMI Ś ROD KAMI TRANS PORTU

DWORZEC KOLEJOWY/PORT LOTNICZY
BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH

SAMOLOT

ZADASZONA POCZEKALNIA

INNE LINIE KOLEJOWE

WIATY/ZADASZENIA PERONOWE
Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

AUTOBUS DALEKOBIEŻNY PKS /BUS REGULARNE
PRYWATNE LINIE PRZEWOZOWE

PUNKT SPRZEDAZY BILETÓW

AUTOBUS GMINNY (MIEJSKI)

BILETOMAT

TRAMWAJ/TROLEJBUS

PUNKT INFORMACYJNY

TAXI

INFORMACJA ON-LINE

SAMOCHÓD OSOBOWY

INFORMACJA WIZUALNA
GABLOTA Z ROZKŁADEM, TABLICA INFORMACYJNA

ROWER

INFOMACJA GŁOSOWA/NAGŁOŚNIENIE PERONÓW

K&R

WYZNACZONE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO POSTOJU
SYSTEM Kiss and Ride

ZEGAR PERONOWY

K&F

WYZNACZONE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO POSTOJU
SYSTEM Kiss and Fly

MONITORING

P&R

PARKING SAMOCHODOWY (WYZNACZONE MIEJSCA)
SYSTEM Park and Ride

OŚWIETLENIE PERONÓW

B&R

WYZNACZONE MIEJSCA PARKINGOWE DLA ROWERÓW
SYSTEM Bike and Ride

P

WINDA

PARKING SAMOCHODOWY (WYZNACZONE MIEJSCA)
wysokie opłaty wykluczające z użytkowania jako P&R

UDOGODNIENIA DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOSCI
UDOGODNIENIA DLA OSÓB O OGRANICZONEJ PERCEPCJI
SANITARIATY
PRZECHOWALNIA BAGAŻU
PUNKT GASTRONOMICZNY
AUTOMAT Z NAPOJAMI I PRZEKĄSKAMI
PUNKT HANDLOWY
BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

rozwiązania istniejące
rozwiązania docelowe w trakcie realizacji i projektowane z zapewnionym finansowaniem
budynek dworca – aktualnie pełni funkcje związane z obsługą podróżnych
budynek dworca – aktualnie pełni funkcje związane z obsługą ruchu kolejowego bez obsługi podróżnych
dawny budynek dworca – aktualnie w całości lub na znacznej powierzchni pełni funkcje mieszkalne lub inne niezwiązane z
funkcją transportową
dawny budynek dworca – aktualnie nieużytkowany, w bardzo złym stanie technicznym
udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności – minimum rozumiane jako pochylnia prowadząca na peron
RANGA:
(PZPWP 2030)

WĘZEŁ KRAJOWY

WĘZEŁ REGIONALNY

WĘZEŁ METROPOLITALNY
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WĘZEŁLOKALNY

PRZYSTANEK
ZINTEGROWANY

Standardy obsługi podróżnych – infrastruktura i usługi dostępne w ramach węzłów
i przystanków
Dworce
Warunki oczekiwania
zad aszone p oczekalnie ◦ inf rastru ktura p er onowa ◦ inf orm acja d la p od różny ch ◦
b ezp ieczeństwo osob iste ◦ zakup b iletów ◦ zagosp odarowanie p rzestrzeni p ub licznej

Dworce
Przez dw or zec należy rozumieć:
miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w szczególności: przystanki
komunikacyjne, punkt sprzedaży oraz punt informacji dla podróżnych25.
Przez dw or zec kol ej ow y należy rozumieć:
obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone
do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego, położony przy linii kolejowej26
Na odcinku kartusko-kościerskim na 6 lokalizacji zaledwie nie posiadają budynków dworcowych.
Większość z tych obiektów związana jest z historyczną rolą linii
- dawnej magistrali węglowej
i powstała w latach 30-tych XX w. Dworce zbudowane w tzw. stylu bydgoskim, charakterystycznym dla
północnej części magistrali węglowej, o niemal identycznej bryle znajdują się w: Skorzewie, Wieżycy,
Babim Dole, Żukowie Wschodnim oraz - poza odcinkiem kartusko-kościerskim - w Wielkim Kacku.
W Kiełpinie i w Krzesznej budynki dworcowe to obiekty parterowe, wzniesione w czasach PRL.
Stan techniczny obiektów dworcowych na analizowanym odcinku jest bardzo zróżnicowany.
Dworzec w Wieżycy to zrujnowany budynek, w którym po kompleksowej przebudowie, z racji
atrakcyjnego położenia, poza funkcjami związanymi z obsługą podróżnych mogłyby ulokować się funkcje
turystyczne. Problemem uruchomienia potencjału takich obiektów jest ich stan własnościowy.
W lokalizacjach, w których kubatura jest większa niż potrzeby lokalowe związane z obsługą podróżnych
PKP Nieruchomości nie inwestuje, a znalezienie prywatnego inwestora nie jest łatwe. Przedłużający się
okres „zawieszenia”, jak w przypadku Wieżycy, stopniowo pogarsza stan obiektu, który w konsekwencji
może okazać się nie do uratowania. Zły stan techniczny, związany z prawdopodobnie długotrwałym
brakiem użytkowania obiektu, jest też charakterystyczny dla dworca w innej turystycznej lokalizacji –
w Krzesznej.
Obiekty, które są obecnie użytkowane, czy to na cele mieszkaniowe Dzierżązno, Sławki , czy
związane z obsługą podróżnych Gołubie Kaszubskie, Somonino lub łączące te funkcje (Kiełpino
Kartuskie, Skorzewo), na podstawie wyglądu zewnętrznego można określić jako kwalifikujące się do
remontów, trudno jednak określić ich faktyczny stan techniczny. Część obiektów była w ostatnim czasie
poddana pracom remontowym Babi Dół, Żukowo Wschodnie , część jest w trakcie przebudowy
w ramach całościowych projektów rozwoju transportowych węzłów integracyjnych – w Kartuzach i w
Kościerzynie.

25

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 867 z późn. zm. .
26
Zgodnie z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727)
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funkcja mieszkaniowa

Babi Dół

Dzierżążno

ograniczone funkcje związane z obsługą podróżnych wraz z funkcją mieszkaniową

Skorzewo

Żukowo Wschodnie

Sławki

Kiełpino Kartuskie

ograniczone funkcje związane z obsługą
podróżnych lub tylko z obsługą ruchu
kolejowego

historyczne dworce w trakcie
kompleksowej przebudowy – docelowo
funkcje związane z obsługą podróżnych

dawne budynki dworcowe – aktualnie
nieużytkowane, w bardzo złym stanie
technicznym

Gołubie Kaszubskie

Kartuzy

Krzeszna

Somonino

Kościerzyna

Wieżyca

Ryc. 47. Budynki dworcowe na odcinku kartusko-kościerskim kolei metropolitalnej – klasyfikacja związana z pełnioną funkcją.
(Fot. Dzierżążno -Wikimapia, Kartuzy –UM. i Gm. Kartuzy, Kościerzyna – UM Kościerzyna
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Warunki oczekiwania
Zad aszone p oczekalni e znajdują się w budynkach dworcowych w: Kiełpinie Kartuskim,
Skorzewie, Somoninie, Kościerzynie i Żukowie Wschodnim. Wyposażenie tych pomieszczeń, a niekiedy
również ich rozmiar27 są często minimalistyczne. Nowe przestrzenie o takiej funkcji zyskają
przebudowane dworce w Kartuzach i Kościerzynie.
I nf rastru ktura p eronowa na wszystkich peronach na linii 201 zmodernizowana została w latach
2014-2015 w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „kościerskiego korytarza kolejowego”
– odcinka Kościerzyna-Gdynia linii kolejowej nr
”, stąd nawierzchnia peronów i ich wyposażenie,
w tym: pochylnie umożliwiające dostęp do peronów, wiaty przystankowe, miejsca do siedzenia,
pojemniki na odpady, tablice i gabloty informacyjne, a także stojaki rowerowe na poszczególnych
przystankach są niemal identyczne (Ryc. 48.). Nieznacznie wyróżniają się na ich tle przystanki na linii 229
- Dzierżążno i Kartuzy. Wszystkie perony wyposażone są w wiaty przystankowe z miejscami do siedzenia.
Częściowe zadaszenie peronu znajduje się w Kartuzach.

Ryc. 48. Pępowo Kartuskie. Typowy zestaw elementów infrastruktury przystankowej na linii 201; źródło:
opracowanie własne.

I nf orm acja d la pod różny ch standardowo zapewniona jest w postaci tablicy z nazwą peronu
oraz tablic i gablot informacyjnych zlokalizowanych na peronach, zawierających m.in. rozkłady jazdy,
schematy linii oraz bieżące komunikaty. Dodatkowo, na ważniejszych przystankach znajdują się tablice
kierunkowe i oznaczenia poszczególnych peronów. Głośniki umożliwiające nadawanie komunikatów
głosowych znajdują się również jedynie na niektórych przystankach Dzierżążno, Kartuzy, Kościerzyna,
Somonino, Żukowo Wschodnie). Tablice z informacją on-line, na bieżąco sygnalizujące godziny odjazdów
pociągów, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień i zmian w rozkładzie, wyszczególnione zostały
w zakresie planowanych elementów wyposażenia, które są lub wkrótce będą realizowane w ramach
rozwoju wybranych integracyjnych węzłów transportowych (np. w Gołubiu Kaszubskim czy Żukowie
Wschodnim). Zegary peronowe nie należą do standardowego wyposażenia, znajdują się tylko w kilku
lokalizacjach – Dzierżążno, Kartuzy, Kościerzyna, Gołubie Kaszubskie, Somonino, Żukowo Wschodnie .
w Skorzewie jest to małe pomieszczenie (ok. 4 m2) stanowiące zaślepiony przedsionek, kiedyś prawdopodobnie
wejście do budynku od strony peronu, w którym umieszczono gabloty na komunikaty, schematy oraz rozkłady jazdy
i które może w zasadzie stanowić namiastkę poczekalni dla - osób, bez miejsca siedzącego
27
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Ryc. 49. Warunki oczekiwania – zestawienie przykładów; źródło: opracowanie własne.
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Bezp ieczeństwo osob iste . Wszystkie perony posiadają oświetlenie. Kilka lokalizacji
wyposażonych jest w monitoring wizyjny lub planowane jest jego zainstalowanie i zintegrowanie
z funkcjonującym w miejscowości systemem np. w Somoninie i Żukowie Wschodnim).
Zakup b iletów możliwy jest jedynie w kasach biletowych w Kartuzach, Kościerzynie i Somoninie.
Na pozostałych przystankach umieszczona jest informacja o możliwości dokonania zakupu biletu
wyłącznie u kierownika pociągu/konduktora lub za pomocą aplikacji mobilnej.

Ryc. . Toaleta modułowa w Gołubiu;
źródło: www.kartuzy.naszemiasto.pl.

Dod atkow e usługi w obrębie analizowanych węzłów
i przystanków, w momencie przygotowywania niniejszego
opracowania nie były właściwe nigdzie dostępne. Toalety
publiczne funkcjonowały jedynie na dworcu w Kościerzynie
budynek dworca w Kartuzach był niedostępny w związku
z trwającą kompleksową modernizacją i rozbudową węzła .
W Gołubiu w ramach przebudowy węzła zrealizowany został
obiekt modułowy (Ryc. 50.), w którym zlokalizowano tę funkcję.
Przygotowane (częściowo będące już w trakcie realizacji
projekty modernizacji i rozbudowy węzłów transportowych28
zakładają rozwój usług, zarówno związanych z obsługą
podróżnych m.in. poczekalnie z dostępem do Internetu,
sanitariaty, kasy biletowe, punkty informacji), jak i innych,
w tym: gastronomicznych oraz kulturalnych i edukacyjnych
(przestrzenie muzealne i wystawiennicze, biblioteka).

Prace wykonane w Gołubiu Kaszubskim w 2017 r., poza realizacją infrastruktury umożliwiającej
integrację rożnych środków transportu29 a także ww. modułowej toalety, podniosły standard obsługi
podróżnych m.in. poprzez uporządkowanie i zagosp od arowanie p rzestrzeni p ub licznej
w obrębie przystanku. W ramach zrealizowanego projektu wyznaczone zostały utwardzone ciągi i place
piesze i pieszo-rowerowe, powstały miejsca do siedzenia oraz lekko wyniesiony punkt widokowy
(Ryc. 51.). Kompleksowe modernizacje przestrzeni w obrębie węzłów i przystanków zawsze powinny
uwzględniać rozwiązania mające na celu stworzenie spójnego systemu przestrzeni pieszych,
zapewniającego bezpieczeństwo i funkcjonalność poruszania się pomiędzy poszczególnymi elementami
infrastruktury transportowej oraz pomiędzy węzłem/przystankiem i najbliższym otoczeniem. Poza
kwestiami bezpieczeństwa i funkcjonalności odpowiednio zaprojektowana i zrealizowana infrastruktura
i przestrzeń publiczna związana z obsługą podróżnych wpływa na estetykę danego miejsca.

Ryc. 51. Gołubie Kaszubskie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej; źródło: strona internetowa gminy Stężyca.

28
29

w Kartuzach, Kościerzynie, Somoninie
zatoki postojowe, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i rowerów, przystanek i zatoka autobusowa

93

Tabl. 28. Usługi związane z obsługą podróżnych w obrębie węzłów transportowych i w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanków kolei metropolitalnej.
Ranga
(PZP
WP)

R

Warunki oczekiwania

Węzeł/
/przystanek

Kościerzyna

zakup biletów

poczekalnia
w budynku dworca, z miejscami
siedzącymi;
czynna w godz. 4:30 – 16:30

toalety

w budynku dworca (kasa);

w budynku dworca;

czynna w godz. 4:30 –16:30

bezpłatne

przewidziana przebudowa budynku dworca, w tym realizacja funkcji związanych z obsługą podróżnych
(z uwzględnieniem toalet oraz wprowadzenie dodatkowych usług*
brak (tymczasowo - stan na
wrzesień
7 r.

M

Kartuzy

kasa biletowa w boksie
handlowym w sąsiedztwie
węzła;
czynna w godzinach: 6:0018:00 (tymczasowo - stan na
wrzesień
7 r.

brak (tymczasowo - stan na
wrzesień
7 r.

budynek dworca w trakcie przebudowy, w tym realizacja funkcji związanych z obsługą podróżnych
(z uwzględnieniem toalet oraz wprowadzenie dodatkowych usług**

L

Somonino

w budynku dworca, z miejscami
siedzącymi

w budynku dworca (kasa);
czynna w dni robocze w godz.
5:00-14:05

brak

przewidziany remont budynku dworca, w tym realizacja toalet ***

L

Żukowo
Wschodnie

w budynku dworca, z miejscami
siedzącymi

brak

brak

-

Żukowo

brak

brak

brak

PZ

Babi Dół

brak

brak

brak

PZ

Borkowo

brak

brak

brak

brak

brak

toaleta modułowa

w budynku dworca, bez miejsc
siedzących

brak

brak

brak

brak

brak

PZ
PZ

Gołubie
Kaszubskie
Kiełpino
Kartuskie

PZ

Krzeszna

PZ

Pępowo
Kartuskie

brak

brak

brak

PZ

Rębiechowo

brak

brak

brak

PZ

Sławki

brak

brak

brak

PZ

Wieżyca

brak

brak

brak

-

Dzierżążno

brak

brak

brak

-

Skorzewo

w dawnym budynku dworca,
bez miejsc siedzących

brak

brak

*w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją rewitalizacją i adaptacją
dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”
** w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”
*** w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi”

Źródło: opracowanie własne szerszy opis w Załączniku nr

„Karty węzłów i przystanków” .
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Trasa kolei metropolitalnej na analizowanym odcinku przebiega przez tereny o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, bogatych w atrakcje turystyczne. Możliwość bezpośredniego
i szybkiego dotarcia koleją z serca metropolii do okolicznych lasów, jezior, szlaków kajakowych, czy
w okresie zimowym do stoków narciarskich, stanowi potencjał do stworzenia produktu turystycznego.
Bezpośrednie otoczenie przystanków, które podróżni widzą zaraz po opuszczeniu pociągu jest swego
rodzaju „wizytówką” tych miejsc i automatycznie jednym z elementów takiego produktu.

Ryc. 52. Bezpośrednie otoczenie przystanku Babi Dół i pobliski rezerwat przyrody „Jar Raduni”; źródło: opracowanie
własne.

Ryc. 53. Substandardowa zabudowa rekreacyjna i brzeg Jeziora Ostrzyckiego w bezpośrednim otoczeniu przystanku
Krzeszna; źródło: opracowanie własne.

Bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz estetyka węzłów i przystanków i ich bezpośredniego
otoczenia w lokalizacjach typowo mieszkaniowych są również istotnymi przesłankami wyboru kolei jako
alternatywy dla codziennych dojazdów do pracy czy szkoły samochodowym transportem
indywidualnym. Biorąc pod uwagę stan istniejący – powyższe zagadnienia są dużym wyzwaniem dla
większości z analizowanych przestrzeni.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru na linii 201,
a także m.in. przebudowa peronów w Kościerzynie, Skorzewie, Krzesznej, Wieżycy, Sławkach,
Somoninie, Kiełpinie Kartuskim, Babim Dole, Borkowie, Żukowie, Pępowie Kartuskim i Rębiechowie
harmonogram wg założeń PKP PLK S.A.: projekt:
7-2019 r., realizacja: 2020-2022 r.)30. Realizacja
ww. projektu może bezpośrednio przyczynić się do podniesienia standardu obsługi podróżnych w tych
lokalizacjach, a także stać się impulsem do podjęcia zintegrowanych działań ze strony samorządów gmin
i prywatnych inwestorów.

Na podstawie Informacji prasowej PKP PLK S.A. „Elektryfikacja kolei na Kaszuby i dwa tory z Trójmiasta do
Kościerzyny” z dnia
stycznia
7 r. http://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/elektryfikacjakolei-na-kaszuby-i-dwa-tory-z-trojmiasta-do-koscierzyny-3273/ - dostęp 7. 7.
7 r. :
30
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Integracja węzłów i przystanków z otoczeniem – dostępność piesza
Połączenia piesze przystanków i węzłów z bezpośrednim otoczeniem
Istotnym uwarunkowaniem, które może mieć wpływ na wybór transportu zbiorowego, jako realnej
alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, jest dostępność przystanków. Dostępność
rozumiana zarówno jako odległość, która jest dogodna do pokonania pieszo w ramach codziennych
podróży do pracy czy szkoły, jak i dostępność związana z możliwością bezpiecznego pokonania tej
odległości. Wśród atutów nowych osiedli mieszkaniowych realizowanych na analizowanym obszarze
deweloperzy chętnie wskazują „bliskość przystanku kolei metropolitalnej”. Bez zapewnienia warunków
bezpiecznego i wygodnego dotarcia do tego przystanku, jego „bliskość” pozostaje jedynie hasłem
reklamowym. Niestety połączenia piesze pomiędzy istniejącą i realizowaną zabudową (w szczególności
mieszkaniową) w otoczeniu węzłów i przystanków wciąż oczekują na dostrzeżenie jako istotny element
dostępności, zarówno przez lokalne samorządy, jak i przez inwestorów realizujących większe
przedsięwzięcia na tym obszarze. Połączenia te powinny stanowić ważny element struktury
funkcjonalno-przestrzennej miejscowości czy nawet gminy, uwzględniony w polityce planistycznej
i w planach inwestycyjnych. Wybór lokalizacji, w których gmina przewiduje nowe zainwestowanie,
w szczególności zabudowę mieszkaniową, usługi i zakłady pracy generujące ruch pracowników
i interesantów powinien być silnie uwarunkowany możliwością zapewnienia dogodnego dostępu
pieszego do przystanków transportu zbiorowego. Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni wokół
węzłów i przystanków integracyjnych może stać się sposobem na krystalizację sieci osadniczej,
szczególnie na obszarach podmiejskich, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa, często pozbawiona
usług i przestrzeni publicznych. Przestrzenie te - jako punkty przesiadkowe w codziennych podróżach oferujące dodatkowo możliwość zaspokojenia potrzeb konsumenckich i społecznych poprzez dostęp do
podstawowych usług, dogodnie powiązane z otacząjącą zabudową mieszkaniową - mają szanse stać się
swego rodzaju „centrami dzielnicowymi”.
Warunki dostępności pieszej do analizowanych węzłów i przystanków na podstawie wizyt w terenie
przeprowadzonych w okresie od lutego do października
7 r. można określić jako - wymagające
dostosowania do potrzeb użytkowników (Ryc. 55.). Są to zarówno istniejące chodniki lub ciągi pieszojezdne, które miejscami wymagają jedynie poprawy stanu technicznego lub uzupełnienia przebiegu, jak
również nieformalne dojścia prowadzone w pasie drogowym, często jako wąskie pobocze. W przypadku
dróg stanowiących jednocześnie powiązania tranzytowe o dużym natężeniu ruchu samochodowego brak
wydzielonego chodnika jest rozwiązaniem niebezpiecznym i wymagającym pilnej zmiany. Istotnym
problemem są również odcinki dojść o nieutwardzonej nawierzchni i niewystarczających parametrach
zbyt wąskie, o zbyt dużym nachyleniu, itp.) utrudniające lub wręcz uniemożliwiające dostęp osobom
o ograniczonej mobilności i percepcji.
W przestrzeni węzłów integracyjnych i w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków kolejowych
często zlokalizowane są przejazdy drogowo-kolejowe, będące również istotnym elementem
wpływającym na poziom bezpieczeństwa użytkowników, w tym pieszych. W najbliższym czasie,
w związku z realizacją projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
należy spodziewać się jego podniesienia – zakres ww. projektu obejmuje bowiem m.in. przebudowę 34
przejazdów kolejowo-drogowych, na których wymieniona będzie nawierzchnia, zamontowane zostaną
nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sygnalizacja i rogatki (Ryc. 54.).
Bezpośrednie otoczenie peronów
Problemem, który dotyczy większości analizowanych lokalizacji jest niedostateczne powiązanie
nowopowstającej infrastruktury peronowej z bezpośrednim otoczeniem (Ryc. 56.). Wskazuje on jak
istotna jest współpraca pomiędzy różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za zmiany w przestrzeni (i to
już od etapu projektu oraz czym skutkuje jej brak. Efekt kosztochłonnych inwestycji mających na celu
modernizację transportowej infrastruktury liniowej i punktowej, bez odpowiedniego (i równoległego
w czasie) powiązania jej z otoczeniem, będzie z dużym prawdopodobieństwem ograniczony.
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Przyglądając się zrealizowanym w ostatnich latach modernizacjom infrastruktury peronowej można
zauważyć, że granica inwestycji może stać się niekiedy granicą dostępności. Bezpośrednie wejście na
peron jest standardowo wyposażone w pochylnię, ale już dojście do tej pochylni będące poza granicami
zrealizowanej inwestycji) często nie spełnia podstawowych warunków dostępności i może okazać się
barierą nie do pokonania dla osób o ograniczonej mobilności, czyli np. dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, czy po prostu dla osób starszych (Ryc. 55. – przykład Borkowa, Ryc. 56. – przykład
Rębiechowa, czy Skorzewa . Zdarza się również, że usytuowanie wejścia na peron nie uwzględnia
powiązania z przebiegiem najważniejszych ciągów pieszych w najbliższym otoczeniu (Ryc. 56. – przykład
Dzierżążna i wyraźnie intensywnie wykorzystywanego „dzikiego” wejścia na peron w miejscu, w którym
nie zostało ono przewidziane).
Perony i pochylnie posiadają udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji –
fakturowe i kolorystyczne zróżnicowania nawierzchni w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu,
zmiany poziomów), czy poręcze wzdłuż pochylni. Jednocześnie w obrębie przystanku czy węzła zdarzają
się różne przeszkody i bariery terenowe przede wszystkim schody i nierówności nawierzchni, w tym na
przejściach przez torowiska – Ryc. 56.). Aby infrastruktura ta była powszechnie dostępna należy dążyć
do ich eliminacji i realizować rozwiązania zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego.

Ryc. 54. Przejazdy drogowo-kolejowe – zestawienie przykładów; źródło: opracowanie własne (fot. Dzierżażno – źródło:
Google Maps).
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Ryc. 55. Dostępność piesza węzłów i przystanków – zestawienie przykładów; źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 56. Dostępność peronów zestawienie przykładów; źródło: opracowanie własne.
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Integracja połączeń koleją metropolitalną z transportem indywidualnym - dojazd do węzłów
i przystanków oraz warunki parkingowe.
Dojazd
Drogi d ojazd owe . Większość analizowanych węzłów i przystanków położonych jest
w sąsiedztwie dróg krajowych i wojewódzkich. Odległość przystanku kolejowego od wjazdu na te drogi
jest bardzo zróżnicowana (Tabl. 29.). Przystanki: Borkowo i Żukowo posiadają niemal bezpośredni dostęp
do dróg o tych kategoriach odległość do
m . Węzły transportowe: regionalny Kościerzyna
i metropolitalny Kartuzy posiadają dogodną dostępność dróg wojewódzkich
,
, 221, 224, 228) –
wjazd na te drogi oddalony jest średnio o ok. 8 m. Bezpośredni dojazd w przypadku ww. węzłów oraz
węzłów i przystanków położonych w centrach miejscowości stanowią drogi gminne oraz krótkie odcinki
dróg wewnętrznych.
Zdecydowanie gorszą dostępność ważniejszych dróg tranzytowych, w tym krajowych
i wojewódzkich posiadają przystanki położone w otoczeniu kompleksów leśnych, do których dojazd
odbywa się drogami leśnymi i innymi pobocznymi drogami lokalnymi (przystanki Babi Dół i Wieżyca –
wjazd na DK 20 w odległości ok. 2500 m, Krzeszna – ok. 5000 m).
Część przystanków - Gołubie Kaszubskie, Pępowo Kartuskie i Rębiechowo - położona jest
w znacznym oddaleniu od dróg krajowych i wojewódzkich, ale ich dobrą dostępność zapewnia
bezpośrednie sąsiedztwo dróg powiatowych wjazd na drogę w odległości mniejszej niż
m.
Poziom dostępności do węzłów i przystanków, poza dostępnością przestrzenną do sieci drogowej
związany jest również ze stanem technicznym dostępnych w otoczeniu połączeń. Stan nawierzchni dróg
wojewódzkich w obszarze analizy, jest bardzo zróżnicowany, z przewagą złego stanu technicznego.
W trakcie realizacji jest projekt rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr
od m. Mojusz do m.
Kartuzy, który ma na celu m.in. doprowadzenie drogi do parametrów klasy G.

Ryc. 57. Stan techniczny dróg wojewódzkich w analizowanym obszarze; opracowanie własne na podstawie
„Weryfikacja struktury funkcjonalnej i technicznej sieci dróg w województwie pomorskim”, PBPR
7.
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Tabl. 29. Dojazd do węzła/przystanku kolei metropolitalnej.
Ranga
(PZP
WP)

Węzeł/
/przystanek:

Drogi dojazdowe:
ruch samochodowy

rowerowe

bezpośredni dojazd - ul. Dworcowa (droga
gminna);

R

M

Kościerzyna

Kartuzy

DK 20 wjazd na drogę w odległości ok. 6 m
od węzła
DW
wjazd na drogę w odległości ok. 1000
m od węzła
DW 221 wjazd na drogę w odległości ok.
m od węzła

Somonino

przewidziana budowa dróg rowerowych o łącznej
długości
km na odcinkach: Kościerzyna –
Skorzewo, Kościerzyna – Dobrogoszcz, Kościerzyna –
Wielki Klincz)*

bezpośredni dojazd - ul. Kolejowa (droga
gminna);

droga rowerowa w obrębie i w bezpośrednim
sąsiedztwie węzła - wydzielona, dwukierunkowa

DW 211 wjazd na drogę w odległości ok.
m od węzła
DW 224 wjazd na drogę w odległości ok. 8
m od węzła
DW 228 wjazd na drogę w odległości ok.
m od węzła

w pobliżu węzła przebiega regionalna trasa
rowerowa 111, a w odległości ok. 1000 m
międzyregionalna trasa rowerowa nr 15 (Trasa
Pałaców i Zamków

przewidziana jest rozbudowa i przebudowa dróg
dojazdowych do węzła częściowo już
zrealizowana)**

L

droga rowerowa w obrębie i bezpośrednim
sąsiedztwie węzła - w ciągu ul. Dworcowej,
prowadząca do DW

przewidziana jest budowa ścieżek rowerowych o
łącznej długości ok. 8 km na terenie miasta Kartuzy
część już zrealizowana oraz budowa kładki
rowerowej w ciągu ul. Maja**
w pobliżu planowana regionalna trasa rowerowa nr
137 (Kaszubska)

bezpośredni dojazd - ul. Kolejowa (droga
wewnętrzna ;

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie
węzła;

DW 224 wjazd na drogę w odległości ok. 6
m od węzła

w pobliżu węzła ok.
m przebiega regionalna
trasa rowerowa nr 111 (Szlak Kamiennych
Kręgów, istniejąca

przewidziana rozbudowa i przebudowa dróg
dojazdowych do węzła***

przewidziana budowa trasy rowerowej od węzła
Somonino przez Goręczyno do Ostrzyc o łącznej
długości ok. 6 km ***
w odległości około 6 m planowana jest regionalna
trasa rowerowa 137 (Kaszubska)

bezpośredni dojazd – obecnie ul. Dworcowa,
docelowo ul. Tuwima (droga gminna);

L

-

PZ

Żukowo
Wschodnie

DK 20 wjazd na drogę w odległości ok.
od węzła

m

przewidziana rozbudowa i przebudowa dróg
dojazdowych do węzła****

DK 20 wjazd na drogę w odległości ok. 8 m od
przystanku)
DW 211 wjazd na drogę w odległości ok.
m od przystanku)

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie
przystanku
w pobliżu w odl. ok.
m) przebiega regionalna
trasa rowerowa nr
istniejąca , prowadząca do
Trójmiasta oraz w kierunku Przodkowa oraz
przebiega planowana trasa rowerowa nr 137
(Kaszubska)
przewidziana budowa układu tras rowerowych
dojazdowych do węzła o łącznej długości ok.
km****

bezpośredni dojazd – droga leśna;

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku

Żukowo

Babi Dół

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie
węzła
w pobliżu węzła w odl. ok.
m przebiega
regionalna trasa rowerowa nr 133 istniejąca, na
tym odcinku zbieżna ze Szlakiem Zabytków
Hydrotechnicznych Raduni)
przewidziana budowa układu tras rowerowych
dojazdowych do węzła o łącznej długości ok.
km****

DK nr 20 (wjazd na drogę w odległości ok. 2600
m od przystanku)
DW 211 (wjazd na drogę w odległości ok. 4000
m od przystanku)
bezpośredni dojazd – droga wewnętrzna;

PZ

Borkowo

DW 211 (wjazd na drogę w odległości ok. 70 m
od przystanku)

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku;
w pobliżu w odl. ok.
m przebiega
regionalna trasa rowerowa nr
istniejąca
planowana jest również budowa ścieżek rowerowych
wzdłuż DW 11
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bezpośredni dojazd - ul. Dworcowa (droga
gminna);

PZ

Gołubie
Kaszubskie

PZ

Kiełpino
Kartuskie

PZ

Krzeszna

ul. Sambora droga powiatowa, wjazd na drogę
w odl. ok. 50 m od przystanku)

bezpośredni dojazd - ul. Dworcowa (droga
wewnętrzna ;

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku

DW 224 (wjazd na drogę w odległości ok. 1700
m od przystanku)
brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie
przystanku;

drogi dojazdowe do przystanku kolejowego
stanowią drogi leśne

w pobliżu przystanku przebiega lokalna trasa
rowerowa „Kaszubska Stegna”
bezpośredni dojazd – droga wewnętrzna;

PZ

PZ

PZ

Pępowo
Kartuskie

Aleja Lipowa droga powiatowa, wjazd na drogę
w odległości ok. 100 m od przystanku)

Rębiechowo

ul. Gdańska droga powiatowa, wjazd na drogę
w odległości ok. 100 m od przystanku)

Sławki

DK
wjazd na drogę w odległości ok.
od przystanku)

m

bezpośredni dojazd - droga wewnętrzna;

bezpośredni dojazd i drogi dojazdowe w
otoczeniu przystanku - drogi gminne

-

-

Wieżyca

Dzierżążno

Skorzewo

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie
przystanku
w pobliżu w odl. ok.
m przebiega regionalna
trasa rowerowa nr 133
brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku
brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku

DW
wjazd na drogę w odległości ok.
m od przystanku)
bezpośredni dojazd - droga wewnętrzna

PZ

w ramach inwestycji „Budowa węzła
integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca
wraz z trasami dojazdowymi” powstało kilkanaście
km ścieżek rowerowych na trasach: GołubieSzymbark - Wieżyca, Gołubie-Zgorzałe, StężycaGołubie, Stężyca-Zgorzałe;
w pobliżu planowana regionalna trasa rowerowa nr
137 (Kaszubska)

DK 20 (wjazd na drogę w odległości ok. 2500 m
od przystanku)
bezpośredni dojazd - ul. Kaszubska (droga
wewnętrzna);

brak wydzielonych dróg rowerowych w
bezpośrednim sąsiedztwie przystanku;
w buforze około km od stacji planowana jest
regionalna trasa rowerowa nr 137 (Kaszubska).
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku ścieżka
rowerowa z kostki brukowej wzdłuż DW

DW 211 (wjazd na drogę w odległości ok. 300
m od przystanku)
bezpośredni dojazd - ul. Peplińskiego (droga
gminna);

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku

DW
wjazd na drogę w odległości ok.
m od przystanku)

planowana jest realizacja drogi rowerowej na odc.
Skorzewo - Kościerzyna w odległości 1,2 km od
przystanku kolejowego

*w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją rewitalizacją i adaptacją dworca
kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”
** w ramach projektu Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”
*** w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi”
**** w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi”

Źródło: opracowanie własne szerszy opis w Załączniku nr

„Karty węzłów i przystanków” .

Przebudowa dróg w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów i przystanków, a także dróg dojazdowych
jest uwzględniana w zakresie realizowanych projektów mających na celu rozwój integracyjnych węzłów
transportowych (m.in. w Gołubiu, Kartuzach, Somoninie i Żukowie . Pierwszym takim projektem
zrealizowanym w analizowanym obszarze była „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy
Stężyca wraz z trasami dojazdowymi”. Integralną częścią tej inwestycji była budowa dróg rowerowych
wzdłuż istniejących dróg na odcinkach Stężyca – Gołubie, Gołubie – Szymbark – Wieżyca, Gołubie –
Zgorzałe i Zgorzałe – Stężyca.
Jeśli chodzi o d ostęp ność rowerową poszczególnych węzłów i przystanków – w większości
lokalizacji brak wydzielonych dróg rowerowych w ich bliższym i dalszym otoczeniu za wyjątkiem tych,
dla których realizowane są ww. projekty – Tabl. 29. Wydzielone drogi rowerowe realizowane są również
na pojedynczych, stosunkowo krótkich odcinkach, które należałoby uzupełnić w ramach spójnego
sytemu umożliwiającego bezpieczne dotarcie do węzłów i przystanków z ich otoczenia. Ruch rowerowy
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odbywa się głównie po istniejących drogach o różnym natężeniu ruchu samochodowego oraz
zróżnicowanej nawierzchni Ryc. 58.). Konieczność poruszania się po drogach będących jednocześnie
ciągami komunikacyjnymi o dużym natężeniu ruchu samochodowego (w tym tranzytowego, związanego
z dużymi prędkościami ogranicza dostępność osobom obawiającym się o bezpieczeństwo jazdy
rowerem. Istotnym ograniczeniem wykorzystania roweru jako sposobu dojazdu do węzłów i przystanków
i kontynuacji codziennych podróży w szczególności do pracy, szkoły koleją metropolitalną może być
również nawierzchnia dróg niedostosowana o ruchu rowerowego i wydłużająca czas dojazdu.
W analizowanym obszarze, w bliższym i dalszym otoczeniu węzłów i przystanków swój przebieg ma
kilka turystycznych tras rowerowych istniejących i planowanych), będących elementami sieci
o określonych standardach i randze, co najmniej regionalnej. Sieć ta nie jest w pełni ukształtowana
i wymaga dalszej rozbudowy. Najważniejszymi węzłami tej sieci mają być Kościerzyna, Kartuzy i Żukowo
. Infrastruktura turystyczna w obszarze oddziaływania kolei
(Tabl. 29., podrozdział . . . i ZM.
metropolitalnej). Trasy te mogą być jednym z potencjałów do wykorzystania atrakcyjności turystycznej
i rekreacyjnej analizowanego obszaru w połączeniu z dostępnością do kolei metropolitalnej. Mogą one
być również wykorzystywane przez mieszkańców w codziennych dojazdach do węzłów i przystanków.

Ryc. 58. Rowerowa mapa dróg z opisem nawierzchni i natężenia ruchu samochodowego (ostatnia aktualizacja:
26.12.2017); żródło: http://mapanawierzchni.blogspot.com/p/mapa.html.
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Ryc. 59. Poprawa dostępności rowerowej do węzłów transportowych, zdjęcie po lewej – inauguracja węzła Gołubie
Kaszubskie październik
7 r. , po prawej – budowa ścieżek rowerowych na obszarze miasta Kartuzy stan na
listopad 2017 r.); źródło: strona internetowa gminy Stężyca, www. kartuzy.pl.

Parkingi i zatoki postojowe
W analizowanym obszarze generalnie brak zorganizowanych parkingów z wyznaczonymi miejscami
d la sam ochodów osob owy ch (Tabl. 30.). Wyjątkiem są najwyższe rangą węzły: Kartuzy
i Kościerzyna, które są w trakcie rozbudowy część z planowanych parkingów w Kartuzach została już
zrealizowana) oraz przystanek Gołubie Kaszubskie, gdzie w ramach inwestycji zrealizowanej w latach
2016-2017 powstały m.in. 23 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Docelowo możliwe jest
zwiększenie pojemności tego parkingu w związku z działaniami podjętymi przez gminę Stężyca
zmierzającymi do przejęcia od PKP dodatkowego terenu. Kolejne lokalizacje, w których w ramach
rozwijania transportowych węzłów integracyjnych zaplanowana jest realizacja infrastruktury
parkingowej to Somonino i Żukowo Wschodnie.
W dużej części analizowanych lokalizacji samochody parkują „na dziko” na poboczach dróg oraz na
terenach, w większości o nawierzchni nieutwardzonej, w bezpośrednim otoczeniu peronów Ryc. 61. –
np. w Kiełpinie Kartuskim, Krzesznej czy Dzierżążnie . W Pępowie Kartuskim, bezpośrednio przy wejściu
na peron gmina przygotowała teren dla ok. 20 samochodów osobowych na nawierzchni utwardzonej
płytami Jumbo. Jest on już jednak niewystarczający w stosunku do potrzeb, gdyż samochody parkowane
są również poza wyznaczonym terenem.
Problemem rozwoju infrastruktury parkingowej może być struktura własności terenów
bezpośrednio sąsiadujących z przystankami, które w analizowanym obszarze są w większości terenami
prywatnymi. Ważna jest w tym kontekście polityka gminy, która powinna mieć odzwierciedlenie
w konkretnych działaniach planistycznych, umocowanych w planach finansowych. Problemy
z pogodzeniem potrzeb związanych z dostępnością do infrastruktury okołoprzystankowej i z prawami
prywatnych właścicieli terenów w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów i przystanków pojawiają się już
w chwili obecnej. Tuż przy przystanku Rębiechowo gm. Żukowo w bezpośrednim sąsiedztwie peronu
nieutwardzone miejsca dla ok. samochodów oznaczone są tabliczką: „teren prywatny, wstęp i wjazd
wzbroniony” (Ryc. 61.). Samochody parkowane są prawdopodobnie „na dziko”, wzdłuż nieutwardzonego
odcinka drogi dojazdowej do przystanku. W lokalizacjach, w których brak parkingów albo dostępna liczba
miejsc jest nieadekwatna do potrzeb gminy próbują pozyskać na ten cel tereny kolejowe np. Gmina
Kościerzyna dla przystanku Skorzewo , jednak prawdopodobnie z uwagi na planowaną w najbliższym
czasie rozbudowę infrastruktury kolejowej PKP wstrzymuje się z podejmowaniem działań w tym zakresie.
Konieczne jest zapewnienie odpowiednich rezerw terenowych dla parkingów P&R, w szczególności
w lokalizacjach, w otoczeniu których intensywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa (przy przystankach
Rębiechowo, Pępowo Kartuskie, Dzierżążno czy Kiełpino Kartuskie . Brak takiej infrastruktury będzie
skutkował ograniczeniem możliwości wykorzystania kolei metropolitalnej jako środka transportu
w codziennych podróżach dla mieszkańców istniejących i nowopowstających osiedli zlokalizowanych
w otoczeniu, ale poza zasięgiem dostępności pieszej do węzłów i przystanków. Efekty braku równoległej
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w czasie realizacji infrastruktury peronowej oraz parkingu o odpowiedniej pojemności31 można
zaobserwować przy węźle Gdańsk Rębiechowo - jednym z najchętniej wybieranych przez użytkowników
kolei metropolitalnej (Ryc. 60.). Zlokalizowany na granicy gmin Miasta Gdańska i Żukowo chętnie
wykorzystywany jest przez mieszkańców
okolicznych podmiejskich miejscowości, w tym
przede wszystkim Banina
miejscowości
o największej
dynamice
wzrostu
liczby
mieszkańców w ostatnich kilkunastu latach .
W wyniku współpracy pomiędzy tymi dwoma
gminami w perspektywie do 2020 roku
infrastruktura
tego
węzła
zostanie
rozbudowana m.in. o parking dla samochodów
osobowych na 387 miejsc wraz z drogami
dojazdowymi dla transportu indywidualnego
i zbiorowego oraz drogami rowerowymi32.
Ryc. 60. Warunki parkingowe - Gdańsk Rębiechowo stan na
czerwiec 2017 r.); źródło: opracowanie własne.
Tabl. 30. Warunki parkingowe w obrębie węzłów transportowych i w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków
kolei metropolitalnej.
Ranga
(PZP
WP)

R

M

L

Węzeł/
/przystanek:

Kościerzyna

Kartuzy

Somonino

Parkingi:
samochodowe

rowerowe

ok. 40 wyznaczonych miejsc
przewidziana budowa P&R (275 miejsc + 18 dla
osób niepełnosprawnych *

Żukowo
Wschodnie

przewidziana budowa B&R*

58 wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym
dla osób niepełnosprawnych

rozwiązania tymczasowe związane z trwającą
przebudową węzła

docelowo przewidziana realizacja**:
- w bezpośrednim otoczeniu dworca parkingów
typu P&R i K&R dla samochodów osobowych
łącznie ok. 8 miejsc
- przebudowa z rozbudową parkingu przy DW 11,
jako parkingu buforowego, odciążającego ruch w
rejonie węzła ok.
miejsc dla samochodów
osobowych, miejsca dla rowerów)

docelowo przewidziana realizacja B&R (2 wiaty
bezpłatne i monitorowane po
miejsc postojowych
w bezpośrednim otoczeniu dworca oraz miejsca
parkingowe w ramach parkingu buforowego**

kilka wyznaczonych miejsc parkingowych w
zatoce wzdłuż ul Kolejowej, pozostali
użytkownicy transportu indywidualnego parkują
w sposób nieuporządkowany w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku dworca

wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe –
stojak szeregowy na kilka rowerów na
utwardzonej nawierzchni, w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku dworca;

przewidziana budowa P&R (55 miejsc)***

L

ok.
stojaków typu barierka, ok. 6 miejsc
w stojaku szeregowym

brak wyznaczonych miejsc;
funkcję „dzikiego parkingu” pełni otoczenie pętli
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca,
samochody parkują również na dojściu do
peronu
przewidziana budowa P&R (99 miejsc, w tym 5 dla
osób niepełnosprawnych , K&R miejsc ****

przewidziana budowa częściowo zadaszonego B&R
dla 8 dla rowerów wraz z bezpłatnym
samoobsługowym punktem naprawczym***
wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojaki typu barierka na kilkanaście rowerów na
utwardzonej nawierzchni, bezpośrednio przy
wejściu na peron
przewidziana budowa zadaszonego B&R dla 20
rowerów****

zgodnie ze standardami określonymi w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1122) w programie użytkowym węzłów transportowych
zlokalizowanych poza centrami miejscowości należy zapewnić miejsca parkingowe w systemie P&R w ilości
odpowiadającej -6% wsiadających, w zależności od rangi węzła
32
w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami
dojazdowymi”

31
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-

Żukowo

brak wyznaczonych miejsc i brak miejsca na
realizację takiej funkcji w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku

wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na kilka rowerów na
utwardzonej nawierzchni, przy wejściu na peron
od strony zespołu szkół

PZ

Babi Dół

brak wyznaczonych miejsc;
funkcję „dzikiego parkingu” pełni otoczenie
budynku dawnego budynku dworca

wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe –
stojak szeregowy na kilka rowerów na
utwardzonej nawierzchni, przy wejściu na peron

PZ

Borkowo

w bezpośrednim sąsiedztwie brak
wyznaczonych miejsc - samochody parkują na
żwirowym podjeździe;
po drugiej stronie torowiska parking na ok. 30
miejsc wraz z dojazdem oraz dojściem pieszym
do chodnika wzdłuż DW nr

wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na kilka rowerów na
utwardzonej nawierzchni, bezpośrednio przy
wejściu na peron

PZ

Gołubie
Kaszubskie

23 wyznaczone miejsca parkingowe, w tym 1
dla osoby niepełnosprawnej

ok. 96 wyznaczonych miejsc parkingowych w
tym ok.
zadaszonych, większość stojaki typu
szeregowego (4 stojaki typu barierka)
wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe –
stojak szeregowy na kilka rowerów na
utwardzonej nawierzchni, przy wejściu na peron

Kiełpino
Kartuskie

brak wyznaczonych miejsc;
funkcję „dzikiego parkingu” pełni teren o
nawierzchni żwirowej w bezpośrednim
sąsiedztwie peronu (miejsce dla ok. 3
samochodów osobowych , pas terenu wzdłuż
peronu o nawierzchni z trylinki oraz teren
trawiasty pomiędzy torami a ul. Przy Torach,
pełniący prawdopodobnie funkcję parkingu dla
pobliskiej zabudowy mieszkaniowej;

PZ

Krzeszna

brak wyznaczonych miejsc;
funkcję „dzikiego parkingu” pełni droga
gruntowa wzdłuż peronu

wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak na kilka rowerów na utwardzonej
nawierzchni, przy ścianie budynku dawnego
dworca

PZ

Pępowo
Kartuskie

ok. 20 miejsc na utwardzonej nawierzchni płyty
Jumbo) w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku
(brak wyznaczenia konkretnych miejsc o
sprecyzowanych parametrach), samochody
parkowane są również „na dziko”

wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na kilka rowerów na
utwardzonej nawierzchni, bezpośrednio przy
wejściu na peron

brak wyznaczonych miejsc;

wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na kilka rowerów na
utwardzonej nawierzchni, bezpośrednio przy
wejściu na peron

PZ

PZ

Rębiechowo

PZ

Sławki

PZ

-

w bezpośrednim sąsiedztwie peronu przy ul.
Radosnej) nieutwardzone miejsca dla ok. 5
samochodów oznaczone tabliczką: „teren
prywatny, wstęp i wjazd wzbroniony”;
samochody parkowane są prawdopodobnie „na
dziko”, wzdłuż nieutwardzonego odcinka drogi
dojazdowej do przystanku

wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe –
stojak szeregowy na kilka rowerów na
utwardzonej nawierzchni, przy wejściu na peron

brak wyznaczonych miejsc

Wieżyca

brak wyznaczonych miejsc;
wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe –
samochody parkują w bezpośrednim sąsiedztwie 2 stojaki szeregowe na kilka rowerów na
utwardzonej nawierzchni, bezpośrednio przy
budynku dawnego dworca
budynku dworca i wejściu na peron

Dzierżążno

brak wyznaczonych miejsc;
funkcję „dzikiego parkingu” pełni droga
gruntowa wzdłuż peronu oraz odcinek ul.
Kaszubskiej, łączącej przystanek z DW nr

;

brak wyznaczonych miejsc;

-

Skorzewo

funkcję „dzikiego parkingu” pełni nieutwardzona
droga żwirowa w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku

wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe - 4
stojaki typu barierka na utwardzonej nawierzchni
przy wejściu na peron
wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe –
stojak szeregowy na kilka rowerów na
utwardzonej nawierzchni, przy ścianie budynku
dawnego dworca

gmina starała się o przejęcie od PKP S. A. terenu w
sąsiedztwie przystanku na cele parkingu, ale nie
uzyskała zgody
*w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją rewitalizacją i adaptacją
dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”
** w ramach projektu Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”
*** w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi”
**** w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi”

Źródło: opracowanie własne szerszy opis w Załączniku nr

„Karty węzłów i przystanków”
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Ryc. 61. Warunki parkingowe – zestawienie przykładów; źródło: opracowanie własne Gołubie – strona internetowa gminy Stężyca .
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Gmina Żukowo mając na celu poprawę trudnych warunków parkingowych w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku Borkowo Ryc. 61. zrealizowała pod koniec
7 r. budowę bezpłatnego
parkingu (Ryc. 62.). Z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne tego przystanku i brak miejsca
w bezpośrednim jego sąsiedztwie na rozwój tego typu infrastruktury, powstał on po drugiej stronie
torowiska. Parking o powierzchni ok. 0,1 ha ma nawierzchnię z tłucznia, droga dojazdowa do niego
wykonana została z płyt YOMB. Dojście piesze pomiędzy parkingiem a przystankiem poprowadzono
schodami w kierunku istniejącego tunelu pod wiaduktem kolejowym. Rozwiązanie to schody może
budzić wątpliwości z punktu widzenia powszechnej dostępności zrealizowanej infrastruktury.

Ryc. 62. Nowy parking i jego piesze powiązanie z przystankiem Borkowo; źródło: www.kartuzy.naszemiasto.pl,
www.expresskaszubski.pl)

Wyznaczonych miejsc parkingowych brakuje również przy przystankach położonych w otoczeniu
terenów o dominującej funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Planując rozwój infrastruktury w tych
lokalizacjach - np. Krzeszna czy Wieżyca (Ryc. 63.) - warto wykorzystać dostępną przestrzeń
w bezpośrednim sąsiedztwie peronów i budynków dworcowych zarówno na wyznaczenie miejsc
parkingowych jak i zorganizowanie miejsca integracji z transportem zbiorowym, w tym transportem,
który mógłby prowadzić w sezonie przewóz osób pomiędzy przystankami a ważniejszymi atrakcjami
turystycznymi w otoczeniu które nie są w zasięgu dostępności pieszej .

Ryc. 63. Otoczenie przystanków Krzeszna i Wieżyca po prawej ; źródło: opracowanie własne.
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Miejsca p arkingowe d la rowerów (Tabl. 30. i Ryc. 61.) w przeważającej części analizowanych
lokalizacji zostały zapewnione w jednolity sposób, w związku z przeprowadzoną w ostatnich latach
modernizacją linii kolejowej nr 201. Jest to standardowo niezadaszony stojak typu szeregowego
z miejscami na 6 rowerów, ustawiony na utwardzonej nawierzchni przy wejściu na peron (Ryc. 64.).

Ryc. 64. Standardowy stojak rowerowy typu szeregowego, przy wejściu na peron przykład Kiełpina Kartuskiego
i Rębiechowa ; źródło: opracowanie własne.

Wyjątek stanowią pojedyncze lokalizacje, w których realizowane są projekty związane z rozbudową
infrastruktury transportowej węzłów integracyjnych, w zakresie których ujęte zostały parkingi B&R
(Tabl. 30.). Żukowo Wschodnie wyposażone jest w stojaki typu barierka (Ryc. 61.), przewidziana jest także
budowa nowego zadaszonego parkingu rowerowego. Podobnie w Kartuzach i w Kościerzynie, w ramach
rozbudowy węzłów, docelowo powstaną miejsca parkingowe dla rowerów, w tym miejsca zadaszone
i monitorowane. Częściowo zadaszone miejsca wraz z bezpłatnym samoobsługowym punktem
naprawczym powstaną również w Somoninie.
W ramach ukończonej inwestycji w Gołubiu powstało 96 wyznaczonych miejsc parkingowych dla
rowerów, w tym ok.
zadaszonych (Ryc. 65.). Niestety większość stanowią powszechnie stosowane
w tym obszarze stojaki typu szeregowego, tzw. „wyrwikółka” (zaledwie 4 stojaki typu barierka).
Rozwiązanie to jest prawdopodobnie tańsze niż barierka, natomiast budzi wątpliwości jeśli chodzi
o bezpieczeństwo pozostawionego roweru. Obawy użytkowników ilustruje przykład Rębiechowa, gdzie
tuż obok niewykorzystanego stojaka typu szeregowego przypięto dwa rowery do sąsiadującego z nim
ogrodzenia (Ryc. 64.).
Infrastruktura parkingowa dla rowerów, w momencie przygotowywania niniejszego opracowania,
w większości analizowanych lokalizacji, była raczej o niskim standardzie w większości niezadaszone
stojaki, bez możliwości bezpiecznego przypięcia roweru za ramę). Ważne aby przy realizacji nowej
infrastruktury zapewnić jej jak największą funkcjonalność – wówczas można się spodziewać, że będzie
ona faktycznie wykorzystywana, a rower jako środek transportu umożliwiający dojazd do węzła lub
przystanku kolei metropolitalnej będzie bardziej powszechny.

Ryc. 65. Nowy parking B&R przy przystanku Gołubie Kaszubskie; źródło: strona internetowa gminy Stężyca.
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Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot we współpracy z zainteresowanymi
gminami realizuje projekt budowy Systemu Roweru Metropolitalnego (SRM), który ma na celu
popularyzację roweru jako jednego z podstawowych środków transportu miejskiego. Założeniem
projektu jest stworzenie systemu opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym
i teleinformatycznym, oferującego bezpłatną lub niskokosztową komunikację rowerową dla
mieszkańców kilkunastu miast i miejscowości OM G-G-S.
Docelowo w systemie uruchomionych zostanie ok. , tys. rowerów z zainstalowanym modułem
GPS, elektrozamkiem i alarmem. Wdrożenie systemu w
miejscowościach planowane jest na wiosnę
2018 r. System jest ściśle powiązany z realizacją nowoczesnych transportowych węzłów
przesiadkowych, w tym z węzłami i przystankami obsługującymi kolej metropolitalną. Rower
metropolitalny ma zwiększyć dostępność do nich, umożliwiając szybszą i bardziej komfortową przesiadkę
na inny środek transportu zbiorowego. Gminy, na terenie których zlokalizowane są węzły i przystanki
kolei metropolitalnej, przy których uruchomione zostaną stacje SRM poza Gdańskiem i Gdynią to:
Kartuzy, Somonino, Stężyca i Żukowo. Na terenie miast Kartuzy i Żukowo utworzone zostaną dodatkowe
punkty, w których będzie można wypożyczyć lub zwrócić jednoślad33.
Tabl. 31. System Roweru Metropolitalnego przy węzłach i przystankach kolei metropolitalnej.

ODCINEK TRÓJMIEJSKI

ODCINEK
KARTUSKO-KOŚCIERSKI

Odcinek

Węzeł/przystanek kolei
metropolitalnej:

Liczba zaplanowanych stojaków
(miejsc na 2 rowery)
w ramach SRM:

Gołubie Kaszubskie

5

Kartuzy

10

Somonino

5

Żukowo

5

Gdańsk Brętowo

5

Gdańsk Główny

18

Suma
dla odcinka:

25

Gdańsk Jasień

5

Gdańsk Kiełpinek

9

Gdańsk Matarnia

5

Gdańsk Niedźwiednik

9

Gdańsk Port Lotniczy

9

Gdańsk Strzyża

5

Gdańsk Wrzeszcz

14

Gdynia Główna

20

Gdynia Karwiny

45

144

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S (marzec 2018 r.)

33

na podstawie informacji ze strony http://www.metropoliagdansk.pl
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Integracja połączeń koleją metropolitalną z innymi środkami transportu zbiorowego w obrębie
węzłów i przystanków34
Generalnie można stwierdzić, że w momencie przygotowania niniejszego opracowania, w większości
analizowanych lokalizacji, nie było zapewnionych warunków umożliwiających integrację połączeń koleją
metropolitalną z innymi środkami transportu zbiorowego. Przesiadka pomiędzy koleją metropolitalną
a autobusem, bez konieczności pokonywania znacznych odległości, możliwa była zaledwie w kilku
lokalizacjach, w węzłach transportowych: Kościerzyna, Kartuzy, Somonino (Ryc. 66.) i w ramach
przystanku zintegrowanego Gołubie Kaszubskie. Kościerzyna i Kartuzy są w trakcie kompleksowej
przebudowy, docelowo w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków kolejowych znajdowały się będą
zatoki i wiaty autobusowe. W chwili obecnej w lokalizacjach tych również możliwa jest integracja
połączeń kolejowych z autobusowymi, przy czym o ile w Kartuzach funkcjonuje dworzec autobusowy
z szeroką ofertą połączeń w różnych kierunkach, w tym połączeń ponadlokalnych, to w Kościerzynie
przystanek autobusowy zlokalizowany przy dworcu kolejowym obsługuje wyłącznie połączenia
wewnątrzmiejskie i - w razie utrudnień w ruchu kolejowym - autobusową komunikację zastępczą.
Przystanek autobusowy obsługujący połączenia z bliższym i dalszym otoczeniem zlokalizowany jest
w odległości ok.
m od węzła integracyjnego Kościerzyna Kościerzyna, Galeria Wybickiego .
W Somoninie w odległości niespełna
m od dworca kolejowego zlokalizowany jest przystanek
autobusowy oferujący kilkanaście połączeń na dobę w kierunkach: Kartuzy i Ostrzyce. Węzeł ten
również objęty jest projektem modernizacji, którego realizacja zaplanowana została na lata
7-2019.

Ryc. 66. Integracja połączeń koleją metropolitalną z innymi środkami transportu zbiorowego – zestawienie
przykładów; źródło: opracowanie własne fot. Kartuzy – źródło: Google Maps .

Więcej informacji na temat połączeń autobusowych funkcjonujących w analizowanym obszarze przystanków,
kierunków połączeń, liczby kursów, przewoźników, taboru, itd. znajduje się w Rozdziale . . . niniejszego
opracowania - Charakterystyka istniejącej sieci komunikacyjnej autobusowej.

34
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Analizując powiązania przystanków kolejowych z autobusowymi w niniejszym opracowaniu przyjęto
odległość do
m, jako graniczną, w kontekście faktycznej integracji tych środków transportu w jednym
miejscu. Zidentyfikowano przystanki autobusowe położone najbliżej analizowanych przystanków
kolejowych, na których zatrzymuje się kolej metropolitalna, a także kierunki i liczbę dostępnych połączeń
autobusowych. (ZM. . Połączenia autobusowe wiążące przystanki kolei metropolitalnej z otoczeniem
i ZM. . Kartogram połączeń autobusowych w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej). Pomijając
wyżej opisane integracyjne węzły transportowe, odległości pomiędzy pozostałymi analizowanymi
przystankami kolei metropolitalnej a najbliżej położonymi przystankami autobusowymi wahają się od ok.
do 6 m odległości większe niż
m nie były brane pod uwagę – Tabl. 32. Dojścia piesze
pomiędzy przystankami stanowią wydzielone chodniki, a w niektórych lokalizacjach konieczne jest
poruszanie się poboczem drogi. Przejścia te są nieoznakowane, na przystankach również brakuje
informacji o dostępnych w otoczeniu innych przystankach komunikacji zbiorowej.
Możliwość integracji różnych środków transportu jest silnie uwarunkowana przestrzennie. W ujęciu
tym konieczne jest zapewnienie odpowiedniej rezerwy terenowej na rozwój programu użytkowego
węzła czy przystanku integracyjnego, adekwatnie do potrzeb danej lokalizacji. Planowanie i realizacja
infrastruktury integracji transportu docelowo zapewnić ma m.in. potrzebną liczbę stanowisk
o parametrach technicznych dostosowanych do wymogów dla określonych środków transportu, a także
warunki dogodnego i bezpiecznego przemieszczania się pomiędzy nimi.
Integracja transportu zbiorowego ma co najmniej kilka innych poza przestrzennym wymiarów,
w tym organizacyjny – rozumiany m.in. jako synchronizacja rozkładów jazdy, integracja biletowa, czy
spójny system informacji. Integracja uwzględniająca wszystkie aspekty wymaga szerokiej współpracy
pomiędzy różnymi podmiotami i jest nadal polem, na którym jest wiele do nadrobienia. W województwie
pomorskim podjęte zostały pierwsze działania w tym zakresie, m.in. poprzez realizację projektów rozwoju
integracyjnych węzłów transportowych.
Tabl. 32. Uwarunkowania przestrzenne integracji połączeń kolei metropolitalnej z transportem autobusowym.
Ranga
(PZP
WP)

Najbliższy przystanek autobusowy

Węzeł/
/przystanek:
DWORCOWA

R

Kościerzyna

przewidziana budowa 1 zatoki autobusowej i 4
miejsc postojowych dla autobusów z peronami
dla pasażerów*

w obrębie węzła
(do 300 m)

w obrębie węzła
przewidziana budowa zatok i wiat autobusowych (do 300 m)
przy budynku dworca**
KARTUZY, DWORZEC

M

Kartuzy

Somonino

L

Żukowo
Wschodnie

PZ
PZ
PZ
PZ

Żukowo
Babi Dół
Borkowo
Gołubie
Kaszubskie
Kiełpino
Kartuskie

3 stanowiska

4 stanowiska (w odl. ok.
300 m od dworca
kolejowego)
przewidziana budowa
stanowisk w jego
bezpośrednim
sąsiedztwie**
brak

przewidziana budowa zatoki autobusowej***

w obrębie węzła
(do 300 m)

ŻUKOWO, OS. NORBERTANEK

ok. 480 m

brak

SOMONINO, DWORZEC KOLEJOWY

L

Taxi

odległość od przystanku
kolejowego (m)

nazwa

przewidziana budowa
zatoki postojowej na 3
miejsca, np. taxi***
przewidziana budowa 3
stanowisk****

ŻUKOWO, DWORCOWA

ok. 660 m

brak

BABI DÓŁ

ok. 2600 m

brak

BORKOWO

ok. 675 m

brak

GOŁUBIE, DWORZEC KOLEJOWY

w obrębie węzła
(do 300 m)

brak

KIEŁPINO

ok. 600 m

brak

112

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
-

Krzeszna
Pępowo
Kartuskie
Rębiechowo
Sławki
Wieżyca
Dzierżążno
Skorzewo

brak przystanków autobusowych w bliższym i
dalszym otoczeniu

-

brak

PĘPOWO

ok. 355 m

brak

BANINO, RĘBIECHOWO

ok. 300 m

brak

SŁAWKI

ok. 1300 m

brak

WIEŻYCA, DWORZEC KOLEJOWY

ok. 350 m

brak

DZIERŻĄŻNO

ok. 400 m

brak

SKORZEWO

ok. 1000 m

brak

*w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją rewitalizacją i adaptacją
dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”
** w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”
*** w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi”
**** w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi”

Źródło: opracowanie własne szerszy opis w Załączniku nr

„Karty węzłów i przystanków” .

Forum Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie SWP wykonało badanie pomiaru natężenia ruchu
pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp.
z o.o. oraz preferencji i zachowań komunikacyjnych podróżnych. Badanie przeprowadzono w dwóch
edycjach – pierwszą w grudniu
6 r. i drugą na przełomie października i listopada
7 r. i obejmowało
35
ono m.in. odcinki linii kolejowych będące przedmiotem niniejszego opracowania . Wśród metod
badawczych uwzględniono w nim m.in. przeprowadzenie ankiet wśród podróżujących. Wnioski, które
wydają się być istotne do wypunktowania w tym miejscu, jako swego rodzaju podsumowanie tego
podrozdziału odnoszą się do trzech kwestii:
– motywacji podróży,
– preferencji wyboru tego środka transportu i
– sposobu dotarcia do przystanku lub kontynuowania podróży (Ryc. 67.-69.),
Zdecydowana większość podróży związana jest z domem (80%) w relacjach dom-nauka-dom i dompraca-dom. Dla polityki planistycznej gmin jest to wyraźny sygnał, że warto wyznaczać nowe tereny
inwestycyjne i rozwijać istniejące w silnym powiązaniu z dostępnością do transportu zbiorowego, w tym
tam gdzie jest to możliwe do kolei.
Według respondentów wybór kolei podyktowany jest przede wszystkim krótszym czasem podróży
(40%) oraz lepszą wygodą i komfortem
% . Istotne zatem jest zapewnienie dogodnego dostępu do
węzłów i przystanków w tym m.in. funkcjonalne i bezpieczne dowiązanie ciągów pieszych i dróg
rowerowych, synchronizacja rozkładów różnych środków transportu zbiorowego i zapewnienie dobrych
warunków przesiadki .
Połowa pasażerów dociera do węzła/przystanku pieszo (55% ogółem, 67% na odcinku kartuskokościerskim – Ryc. 67.). Być może związane jest to z preferencjami najkrótszy czas) – jeśli mam blisko
i bezpośredni dostęp - to chętniej korzystam, albo po prostu z dużymi jeszcze niedostatkami w zakresie
dostępności do węzłów i przystanków i ich programów użytkowych. Interesujące jest jak zmieniłby się
rozkład odpowiedzi gdyby były bardziej dogodne połączenia miejskim i regionalnym transportem
zbiorowym, lepsze warunki dla obsługi ruchu rowerowego, czy odpowiednia lokalizacja i pojemność
parkingów P&R? Odpowiedzi na to pytanie będzie można prawdopodobnie udzielić przy okazji
ewentualnej kolejnej edycji ww. badania, które mogłoby zostać wykonane po okresie realizacji szeregu
inwestycji związanych z szeroko rozumianą integracją transportu w analizowanym obszarze.

35

więcej w podrozdziale . . . Struktury przewozów
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SPOSÓB DOTARCIA DO PRZYSTANKU KOLEI METROPOLITALNEJ

PIESZO

AUTOBUS
MIEJSKI
TROLEJBUS

AUTOBUS
REGIONALNY

POCIĄG

TRAMWAJ

1% 2%

ROWER

PASAŻER
SAMOCHODU

KIEROWCA
SAMOCHODU

SAMOLOT

poniżej
%

12%

INNE

18%

7%

ODCINEK
TRÓJMIEJSKI

46%

Gdańsk StrzyżaGdynia Wielki Kack)

ODCINEK
KARTUSKOKOŚCIERSKI

15%

67%

6%

3%
1%
3%
2%

8%
1% 8%
1%
14%

7%
1%

OGÓŁEM
9%
55%
6%
5%
1%1%

Ryc. 67. Sposób dotarcia do przystanku kolei metropolitalnej – ogółem; źródło: opracowanie własne na podstawie badania
ankietowego przeprowadzonego przez Forum Rozwoju Inżynierii Lądowej w październiku i listopadzie
7 r.
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SPOSÓB DOTARCIA DO PRZYSTANKU KOLEI METROPOLITALNEJ

PIESZO

AUTOBUS
MIEJSKI
TROLEJBUS

AUTOBUS
REGIONALNY

TRAMWAJ
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PASAŻER
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SAMOCHODU

SAMOLOT
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200

150
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0

Ryc. 68. Sposób dotarcia do przystanku kolei metropolitalnej –na poszczególnych przystankach na odcinku kartusko-kościerskim;
źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez Forum Rozwoju Inżynierii Lądowej
w październiku i listopadzie
7 r.
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SPOSÓB DOTARCIA DO PRZYSTANKU KOLEI METROPOLITALNEJ
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Ryc. 69. Sposób dotarcia do przystanku kolei metropolitalnej –na poszczególnych przystankach na odcinku trójmiejskim;
źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez Forum Rozwoju Inżynierii Lądowej w
październiku i listopadzie 2017 r.
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INNE

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ISTNIEJĄCEGO
I POTENCJALNEGO ZAGOSPODAROWANIA
3.1. Analiza istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego
Uwarunkowania demograficzne36
Liczba ludności
Wg stanu na koniec 2016 r. w 8 analizowanych gminach zameldowane było łącznie
,9 tys. osób
wg GUS i
, tys. osób wg danych z urzędów gmin (Tabl. 33.). Liczba wg GUS to liczba ludności
wg bilansów, natomiast dane urzędów gmin są danymi bezpośrednimi, ewidencyjnymi, wg stałych
i czasowych meldunków. Dane gminne nie uwzględniają ludności mieszkającej w danej gminie, ale
niedopełniającej obowiązku meldunkowego. Bilanse GUS mają na celu oszacowanie rzeczywistej liczby
mieszkańców uwzględniając niedoszacowanie ewidencji. Od lat 90-tych liczba ludności w analizowanym
obszarze wzrasta, a wzrost ten jest różny wg miejscowości.
Obszar w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej w granicach wybranych obrębów
ewidencyjnych) na odcinku kartusko-kościerskim liczył w
6 r., wg meldunków37, około
7, tys.
osób, co stanowi 9 % mieszkańców całych 8 gmin analizowanego odcinka. W strefie o najlepszej
dostępności do węzłów i przystanków (poziom 1) zamieszkiwało 77,8 tys. osób 6 % ogółu , w strefie o
dobrej dostępności poziom
tys.
% , zaś w strefie o umiarkowanej dostępności poziom 3) – 36,5
tys. osób 9% .
Tabl. 33. Liczba ludności w gminach.
Liczba ludności w gminach (osoby)
gmina
Żukowo - obszar wiejski

wg GUS
1995

2000

2005

2010

wg UG
2012

2015

2016

2016

1995 r.
= 100%

13751

16156

18708

23237

24914

27796

29104

27336

212

5978

6440

6890

7859

8165

8824

8969

8968

150

13504

14390

15699

17351

17871

18583

18903

18240

140

7628

8084

8684

9536

9835

10131

10239

10149

134

11640

12361

13206

14871

15209

15550

15617

15413

134

Chmielno

5808

6206

6478

7030

7238

7426

7505

7602

129

Somonino

8153

8651

9165

9820

9978

10304

10409

10325

128

Żukowo - miasto

5192

5861

6294

6432

6500

6552

6567

6423

126

Kościerzyna - gm. miejska

23174

22916

23031

23755

23779

23744

23847

22922

103

Kartuzy - miasto

16128

15692

15303

15201

15007

14817

14716

14315

91

110956

116757

123458

135092

138496

143727

145876

Przodkowo
Kartuzy - obszar wiejski
Stężyca
Kościerzyna – gm. wiejska

SUMA

Źródło: „Prognoza liczby ludności dla obszaru w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej do

r.”, M. Turzyński.

M. in. na postawie ekspertyzy wykonanej na potrzeby niniejszego opracowania: Prognoza liczby ludności dla obszaru
w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej do
r., M. Turzyński
37
Wg danych z urzędów gmin.

36
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Najliczniejszą jednostką samorządową analizowanego obszaru jest gmina miejsko-wiejska Żukowo,
w całości wchodząca w skład obszaru w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej. W
6 r. osiągnęła
38
ona wielkość ponad
tys. mieszkańców wg danych GUS podobnie wg danych UGŻ . Miejscowości
ww. gminy należą też do obszarów o największej gęstości zaludnienia. Spośród
obrębów całego
obszaru w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej o gęstości zaludnienia powyżej 200 os./km2 aż 7
to obręby ewidencyjne gminy Żukowo: Żukowo miasto (1358 os./km2), Banino (707 os./km2) oraz
Borkowo, Chwaszczyno, Pępowo, Niestępowo i Rębiechowo po około
-300 os./km2 . Większą
gęstością zaludnienia od miasta Żukowo charakteryzują się pozostałe miasta: Kartuzy (2108 os./km2)
i Kościerzyna
7 os./km2)39.
Średnią i niską gęstością zaludnienia obszaru w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej
charakteryzują się obręby wiejskie gmin położonych dalej od Trójmiasta - miejscowości położone
w gminach Chmielno, Somonino, Stężyca, w północno-zachodniej część gminy Kartuzy oraz w gminie
wiejskiej Kościerzyna. 6 ze
obrębów ewidencyjnych obszaru analizy (stanowiące ≈ 30,1%
powierzchni obszaru odnotowało w
6 r. gęstość zaludnienia poniżej
os./km 2.

Ryc. 70. Gęstość zaludnienia w obrębach ewidencyjnych w 2016 r.; źródło: „Prognoza liczby ludności dla obszaru
w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej do
r.”, M. Turzyński.

38
39

Urząd Gminy Żukowo
Wg danych meldunkowych urzędów gmin.
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Ryc. 71. Rozmieszczenie ludności w obrębach ewidencyjnych w

6 r.; źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gmin.
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Ryc. 72. Zmiany liczby ludności w obrębach ewidencyjnych porównanie danych dla
120

r. i 2016 r.); źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gmin.

Tabl.

. Liczba ludności w zasięgu dostępności czasowej/kilometrowej do węzłów i przystanków kolei metropolitalnej.

Węzeł/przystanek

Liczba ludności

Zasięg:

Dostępność:

Czasowy

Kilometrowy

Czas dojścia/dojazdu do węzła/przystanku

Bufor wokół węzła/przystanku

pieszo:
do
15 min

samochodem:
do
3 min

do
6 min

do
9 min

o promieniu:
do
12 min

do
15 min

1 km

3 km

5 km

1.

Babi Dół

22

22

113

1599

7045

17364

32

6183

17 041

2.

Borkowo

812

1 653

10 981

20 335

43 799

85 571

1 109

9 792

19 194

3.

Dzierżążno

1 836

3 124

6 652

22 310

62 183

73 783

2 106

7 693

37 400

4.

Gołubie
Kaszubskie

848

863

1 865

4 863

7 641

14 006

858

1 818

3 662

5.

Kartuzy

15 638

12 009

33 291

50 366

64 372

77 741

14 402

32 230

44 535

6.

Kiełpino
Kartuskie

3 354

1 866

8 160

13 862

49 073

62 610

3 412

11 269

27 233

7.

Kościerzyna

2 991

1 235

15 173

24 993

28 462

37 905

3 485

23 791

27 761

8.

Krzeszna

111

119

582

2 406

7 370

14 943

135

1 640

6 386

9.

Pępowo
Kartuskie

860

1 292

6 078

17 390

35 747

58 108

935

9 219

21 070

10.

Rębiechowo

499

819

5 464

15 214

40 140

78 739

929

7 753

18 696

11.

Skorzewo

1 258

1 245

2 272

7 970

25 746

33 148

1 204

2 522

15 754

12.

Sławki

282

410

3 509

7 815

16 642

36 524

907

5 378

12 576

13.

Somonino

1 694

2 019

8 797

21 869

48 588

63 755

1 906

7 408

15 820

14.

Wieżyca

135

104

316

2 486

12 507

18 560

198

1 964

6 963

15.

Żukowo

3 275

2 330

9 430

18 051

34 681

52 927

4 448

10 428

19 702

16.

Żukowo
Wschód

3 158

4 675

9 431

14 440

36 314

54 670

4 058

10 740

21 071

17.

15. i 16.
łącznie

4 688

4 778

10 152

18 960

39 313

57 570

5 639

11 918

22 472

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Bazy PESEL oraz urzędów gmin | stan na kwiecień
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7 r.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie liczby mieszkańców na poziomie obrębów ewidencyjnych
(Ryc. 71.), wg danych za rok 2016, w obszarze w zasięgu oddziaływania kolei na odcinku kartuskokościerskim, obrębami położonymi na obszarach wiejskich, wyróżniającymi się na tle innych (w granicach
których zamieszkiwało ponad
tysiące osób) były: ob. Banino gm. Żukowo – 5,5 tys. mieszk.,
ob. Kiełpino (gm. Kartuzy) – ,8 tys. mieszk., ob. Chwaszczyno gm. Żukowo – 3,5 tys. mieszk.,
ob. Somonino (gm. Somonino) – 3,0 tys. mieszk., ob. Przodkowo (gm. Przodkowo) – 2, 7 tys. mieszk.,
obręby Łubiana i Wielki Klincz gm. Kościerzyna – po 2,3 tys. mieszk., ob. Stężyca gm. Stężyca – 2,2
tys. mieszk. i ob. Leźno gm. Żukowo – 2,0 tys. mieszk.
W ramach przeprowadzonych analiz wyznaczone zostały izochrony czasowej dostępności do
węzłów/przystanków. Dane dotyczące liczby ludności pozyskane z Bazy PESEL zostały zagregowane do
punktów adresowych, dzięki czemu możliwe było m.in. wskazanie lokalizacji, które posiadają największy
potencjał ludnościowy w poszczególnych zakresach dostępności czasowej Tabl. 34., opis w podrozdziale
2.2.1. Dostępność transportowa czas dotarcia do węzłów i przystanków a „zasięg obszaru oddziaływania”,
oraz załączniki mapowe ZM.11. Liczba mieszkańców w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej
i ZM.12. Liczba mieszkańców w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej).

Zmiany liczby ludności
W latach 1995–2016 liczba ludności całych 8 gmin wzrosła o około
tys. osób. Obserwowany
wzrost przybrał na sile po
r. W okresie
6 wzrost liczby ludności wg GUS wyniósł około
7, tys. osób na terenie całych 8 gmin, zaś w analizowanym obszarze wybranych obrębów ewidencyjnych
liczba ludności w tym okresie wzrosła o ,8 tys.

35000

Żukowo
- obszar wiejski

w osobach

30000

25000

Kościerzyna - miasto

20000

Kartuzy
- obszar wiejski
Kościerzyna
- obszar wiejski
Kartuzy - miasto
Stężyca
Somonino
Przodkowo
Chmielno
Żukowo - miasto

15000

10000

5000

0

1995 r.

2000 r.

2005 r.

2010 r.

2015 r.

2016 r.

Ryc. 73. Zmiany liczby ludności w gminach obszaru oddziaływania kolei metropolitalnej w latach 1995– 2016; źródło:
„Prognoza liczby ludności dla obszaru w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej do 2030 r.”, M. Turzyński.

Analizowany obszar charakteryzuje się w przeważającej części dodatnią dynamiką zmiany liczby
ludności, choć zmiany te nie są równomierne. W ujęciu gminnym, porównując dane dla 99 i
6 r.,
największą dynamiką charakteryzowała się gmina Żukowo, gdzie liczba ludności wg GUS wzrosła ponad
dwukrotnie (DZLL40=
. Dużą dynamiką odznaczała się także gmina Przodkowo (150) oraz obszar
40

Dynamika zmiany liczby ludności
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wiejski gminy Kartuzy
. Najniższa dynamika zmiany liczby ludności jest charakterystyczna dla miast.
Gmina miejsko-wiejska Kartuzy odnotowała łącznie wzrost na poziomie DZLL=
, ale samo miasto
Kartuzy, stanowiące niemal połowę potencjału tej jednostki, skurczyło się DZLL=9 . Obszar wiejski
gminy Kartuzy osiągnął jednak trzeci, co do wielkości poziom rozwoju ludnościowego obszaru analizy
DZLL=
. Niskim wzrostem charakteryzuje się też miasto Kościerzyna DZLL=
. W tym przypadku
mamy do czynienia ze stagnacją liczby ludności w okresie ponad dwóch dekad.
W analizie prowadzonej na poziomie obrębów ewidencyjnych (Ryc. 72.) strefą najbardziej
intensywnych procesów urbanizacyjnych w okresie 2012-2016, gdzie widoczny jest wyłącznie wzrost
liczby mieszkańców, jest bezpośrednie sąsiedztwo Trójmiasta, w szczególności obręby w gminie Żukowo,
w południowej i centralnej części gminy Przodkowo oraz na większości obszaru gmin Kartuzy i Somonino.
Obręby o najwyższych wartościach wskaźnika odzwierciedlającego przyrost liczby mieszkańców to
w kolejności od najwyższej wartości wskaźnika : ob. Banino gm. Żukowo , ob. Warzenko, ob. Tokary,
ob. Kobysewo, ob. Załęże gm. Przodkowo), ob. Piotrowo (gm. Somonino), ob. Czeczewo
(gm. Przodkowo), ob. Otomino gm. Żukowo .
Na potrzeby niniejszego opracowania porównano również dane dotyczące liczby mieszkańców
w latach 2012 i 2016 w Gdańsku i Gdyni – odpowiednio: w jednostkach urbanistycznych i w dzielnicach.
Wyraźnie widoczna jest tendencja wzrostowa – jeśli chodzi o liczbę mieszkańców w dzielnicach
i jednostkach położonych w południowych i zachodnich częściach obydwu miast, czyli na obszarach,
gdzie nadal rozwijają się nowe struktury mieszkaniowe Gdańsk – przede wszystkim: Jasień-Szadółki,
Zakoniczyn-Łostowice, Kokoszki Mieszkaniowe, Osowa-Barniewice, Klukowo-Rębiechowo i Gdynia –
Mały Kack, Wielki Kack, Redłowo . Przebieg linii kolei metropolitalnej i zasięg jej oddziaływania
w znacznym stopniu wpisuje się w zasięg tego pasma rozwojowego dając realne szanse na istotny udział
podróży koleją metropolitalną w ogóle codziennych dojazdów obecnych i przyszłych mieszkańców tych
terenów.

Struktura wieku ludności
Społeczeństwo analizowanych 8 gmin jest względnie młode, szczególnie na obszarach wiejskich.
W przypadku miast: Kartuzy, Kościerzyna i - w mniejszym stopniu Żukowo - widać postępujący proces
starzenia i zjawisko tzw. starości demograficznej41.
W 99 r. w wieku emerytalnym tj. poprodukcyjnym M>6 , K>6 w gminach było około
%
mieszkańców, w
już
,6 %, a w
6 r.
%. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym
w okresie 19956 spadł z około
, % do
, %. Udział osób w wieku produkcyjnym uległ
zwiększeniu z około
,6% do 6 , %. Sytuacja taka jest powodowana stałym napływem nowych,
młodych mieszkańców oraz przechodzeniem osób z grupy przedprodukcyjnej do produkcyjnej.
Mieszkańcy są jeszcze na tyle młodzi, że nie zasilają wyraźnie grupy poprodukcyjnej, która wzrosła od
1995 r. z poziomu 11% do ponad 15%.
Najmniejszy odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w
6 r. odnotowano w gminach
wiejskich Żukowo i Somonino
% . Największy odsetek tej grupy wiekowej odnotowano w miastach
Kartuzy
% , Kościerzyna 8% i Żukowo
% . Miasto Kartuzy przekroczyły granicę % udziału
ludności w wieku poprodukcyjnym, a zatem to pierwsza miejscowość obszaru, w której można mówić
o tzw. starości demograficznej. Taki poziom w sąsiedztwie przekroczyły też miasta centrum obszaru
metropolitalnego tj. Gdańsk, Gdynia i Sopot.

41

Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi co najmniej

123

% ogółu społeczeństwa danej jednostki.
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Ryc. 74. Ludność w gminach wg grup wiekowych w latach 99 – 2016; źródło: źródło: „Prognoza liczby ludności dla
obszaru w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej do
r.”, M. Turzyński.

Według podziału na strefy dostępności w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej wg obrębów
ewidencyjnych najstarszą strukturą wiekową wykazuje się strefa „centralna” o najlepszej dostępności do
węzłów i przystanków (poziom 1). Niemal 6% ludności tej strefy w
6 r. stanowiły osoby w wieku
poprodukcyjnym, co bezpośrednio związane jest z położeniem w jej granicach miast, które mają
największą liczbę mieszkańców i jednocześnie charakteryzują się najstarszym społeczeństwem.

Prognozowana liczba ludności w

r. – synteza42

Najniższym poziomem agregacji, w granicach jednostek samorządu terytorialnego, dla którego
prognozy demograficzne prowadził do
7 r. GUS są powiaty. W sierpniu
7 r. (w trakcie
sporządzania prognozy demograficznej zleconej na potrzeby niniejszego opracowania po raz pierwszy
GUS przeprowadził pilotażową, wstępną prognozę ludności dla gmin43. Prognozy GUS są pochodną
prognozy ogólnokrajowej, opartą o bilanse, uogólnienia i bieżące trendy. Prognozy publikowane w
ostatnich
latach są względem siebie bardzo różne. Aktualnie obowiązująca prognoza z
r. 44 mówi
o znacznym wzroście liczby ludności powiatu kartuskiego z
, tys. do
,6 tys. mieszkańców w
r. Przyrost ludności w powiecie kościerskim ma być znacznie niższy i wyniesie wg GUS około tys. osób
– wzrost z 7 ,8 tys. w
6 r. do 7 ,9 tys. w
r. Według najnowszej Prognozy ludności gmin na lata
2017-2030 z
7 r. powiat kartuski osiągnie w
r. poziom ponad
8, tys. mieszkańców, zaś
kościerski 7 , tys. Analizowane 8 gmin ma mieć udział wg GUS w ponad 90% prognozowanego
wzrostu liczby ludności powiatów kościerskiego i kartuskiego.
Wg obserwacji zjawisk demograficznych, urbanizacji terenów wiejskich oraz zapisów PZP OM G-GS 203045 z
6 r. można wnioskować, że największy przyrost w powiecie dotyczyć będzie gminy
Szczegółowe informacje, tabele, zestawienia i wykresy z konkretnymi danymi liczbowymi dla poszczególnych
obrębów ewidencyjnych znajdują się w ekspertyzie stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania: Prognoza
liczby ludności dla obszaru w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej do
r., M. Turzyński
43
Prognoza ludności gmin na lata
7-2035, GUS, Warszawa 2017.
44
Najmniejsza jednostka samorządowa prognozy to powiat.
45
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030
42
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Żukowo, stanowiacej bezpośrednie otoczenie Trójmiasta. Gmina Żukowo położona jest w strefie
nazywanej w PZP OM G-G-S 2030 obszarem intensywnej urbanizacji. Zachodzą tu najintensywniejsze
procesy suburbanizacji, które generowane są przede wszystkim przez mieszkańców dużych miast –
głównie Gdańska i Gdyni –osiedlających się w gminie Żukowo, ale w dużej mierze prowadzą nadal
poprzedni tryb życia, pracujac, ucząc się i korzystając z usług w Trójmieście. Obszar intensywnej
urbanizacji jest wskazywany, jako predystynowany do dalszej urbanizacji, na rzecz ograniczania
suburbanizacji w bardziej odległych od rdzenia metropolii miejscowościach.
Niezależnie od prognoz GUS i innych założeń rozwojowych analizowanych gmin na podstawie stanu
istniejącego ludności wg płci i wieku, obserwowanych trendów migracji oraz rozwoju budownictwa
mieszkaniowego, a także współczynnika dzietności kobiet, prawdopodobieństwa zgonów, wskazano
liczbę ludności ww. gmin do
r. W obszarze gmin wyodrębniono obręby ewidencyjne znajdujące się
w strefach dostępności do wezłów i przystanków kolei metropolitalnej.
Liczba ludności całych 8 analizowanych gmin po
6 r. nadal będzie rosła, choć w wybranych
miejscowościach tych gmin odnotowywany będzie także spadek. Najbardziej widoczny proces stagnacji
i spadku liczby ludności obserwowany będzie w miastach, szczególnie w Kościerzynie i Kartuzach. Spadek
i stagnacja liczby ludności będzie także domeną obrębów położonych poza zasięgiem oddziaływania kolei
metropolitalnej, tj. poza trzema wyznaczonymi strefami dostępności. Wzrost liczby mieszkańców
generowany ruchem migracyjnym będzie powoli wyhamowywał już w około
r.
Dotychczasowe migracje, szczególnie napływ ludzi młodych, będzie powodował względnie wysoki
przyrost naturalny. Po
r. można oczekiwać dalszego wyhamowywania wzrostu i stabilizacji liczby
mieszkańców, z czasem zaś powolne starzenie się społeczenstwa. Zjawisko starości demograficznej już
w
6 r. było odnotowane w mieście Kartuzy. W
r. będzie ono dotyczyło także miasta Kościerzyny
i miasta Żukowa oraz obrębu Borowo w gm. Kartuzy.
Na potrzeby prognozy założono dwa warianty rozwoju ruchu migracyjnego. W przypadku gmin,
w których decydującą rolę w zmianie liczby ludnosci ma ruch naturalny, zaś migracje liczone w liczbach
bezwzględnych są niskie, wyniki obu wariantów będą do siebie bardziej zbliżone. W przypadku gmin
takich jak Żukowo, czy obszar wiejski gm. Kartuzy, wpływ zrożnicowanych opcji migracyjnych będzie
bardziej widoczny.
Pewnym jest intensywne zagospodarowanie miejscowości stanowiących bezpośrednie zaplecze
Gdańska i Gdyni tj. w szczególności obrębów leżących w gm. Żukowo: Banina, Pępowa, Chwaszczyna,
gdzie zaczyna pojawiać się, nieobecna wcześniej zabudowa intensywna, jednorodzinna szeregowa
i wielorodzinna. Rynek wyznacza granice zainwestowania miejskiego, które na terenie gminy Żukowo
rozwija się bardzo intensywnie. Duże znaczenie mają inwestycje deweloperskie, zaczynające dominować
nad inwestycjami indywidualnymi w najbardziej urbanizujących się miejscowościach. W pozostałych
gminach wiejskich dominuje budownictwo jednorodzinne - indywidualne, ale pojawiają się też inwestycje
deweloperskie oferujące całe osiedla domków jednorodzinnych, np. w gm. Przodkowo Tokary,
Warzenko , gm. Somonino Egiertowo , gm. Stężyca Czaple , gm. Kartuzy Dzierżążno , itp.46
W 2030 r. obszar analizy (tj. wybrane obręby geodezyjne) osiągnie wielkość ponad
tys.
mieszkańców wg prognozy maksymalnej (wyprowadzonej z liczby ludności wg meldunków). Według
prognozy minimalnej liczba ta wyniesie około 140 tys. Za bardziej prawdopodobny wariant uznano
wersję maksymalną, co potwierdza także prognoza ludności GUS z
7 r. o podobnym kierunku zmian.
Najliczniejszymi jednostkami podziału terytorialnego będą, według wariantu maksymalnego, miasta
Kościerzyna i Kartuzy, a następnie obręby: Banino > ,5 tys. mieszkańców , Żukowo obszar miejski
i wiejski >8 tys. mieszkańców , Kiełpino i Chwaszczyno po ok. tys. mieszkańców .
Największym bezwzględnym przyrostem liczby mieszkańców charakteryzować będą się
miejscowości gminy Żukowo. Najprężniej rozwijające się Banino po
r. wyprzedzi znacznie pod
względem wielkości ośrodek gminny Żukowo, które zostanie drugim co do wielkości ośrodkiem w gminie.
46
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Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim ograniczona chłonność terenów Żukowa względem
Banina, a także bardzo dogodne położenie Banina względem Gdyni i Gdańska i bogata oferta
deweloperów na tym terenie.
Dynamiczny rozwój ww. miejscowości, ale też pozostałych, które prawdopodobnie w większości
będą się rozwijały, poparty będzie strategicznymi inwestycjami dla gminy jak m.in. uruchomiona w
r. linia kolei metropolitalnej, planowana budowa Obwodnicy Metropolitalnej przebiegającej przez gminę,
itp. Prawdopodobnie rozwój podobnej infrastruktury w otoczeniu Kartuz, czy Kościerzyny (obwodnice
miast nie wpłyną znacząco na zmianę liczby ludności, która będzie w większym stopniu kształtowana
przez niższą chłonność terenów mieszkaniowych oraz znaczną odległość od Trójmiasta.

Ryc. 75. Prognoza dynamiki zmiany liczby ludności na lata 2016-2030; źródło: „Prognoza liczby ludności dla obszaru
w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej do
r.”, M. Turzyński.

Do szacowania liczby mieszkańców gminy, przyjęto skorygowaną liczbę = wg meldunków +
szacunek niezameldowanych. Zakładając 7, % ludności bez meldunku w
r. w obszarze analizy
zamieszkiwałoby zatem nawet 6, tys. osób.
Analizując zmiany liczby ludności wg stref dostępności do węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej można zauważyć, że najwięcej mieszkańców osiągnie obszar o najlepszej dostępności do
infrastruktury przesiadkowej poziom . W
r. obszar ten będzie zamieszkiwać ponad 86,8 tys. osób
(93,3 tys. os. wg prognozy skorygowanej).

Prognoza ludności

wg meldunków

Skorygowana Prognoza ludności
wg meldunków + szacunek niezameldowanych

6, tys. osób

, tys. osób
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W strefie nr 1, tj. o największej dostępności do węzłów i przystanków PKM przybędzie 9 tys.
mieszkańców (wg skorygowanej prognozy w wariancie max – 15,5 tys.), w strefie nr 2 – 2,5 tys. (wg
skorygowanej prognozy w wariancie max - 3,7 tys.), zaś w strefie nr około 6,7 tys. (wg skorygowanej
prognozy w wariancie max –
tys. osób. Łącznie w analizowanym obszarze w zasięgu oddziaływania
kolei metropolitalnej, maksymalnie, zgodnie z szacunkami wynikającymi z prognozy, liczba mieszkańców
może wzrosnąć o ok.
tys.
Struktura ludności w
r. będzie wynikiem postępujących procesów starzenia się społeczeństwa.
Struktura wieku różnić będzie się w poszczególnych miejscowościach. Osoby w wieku poprodukcyjnym
będą stanowiły grupę od 8,8 do 6, % w zależności od obrębu. Średnio, we wszystkich analizowanych
obrębach geodezyjnych z obszaru analizy, grupa poprodukcyjna będzie stanowiła 8, % społeczeństwa.
Taka struktura wieku wskazuje na zbliżanie się do poziomu starości demograficznej. Najmłodsze
społeczeństwo, o najmniejszym udziale emerytów w
r. zamieszkiwać będzie obręby, które
charakteryzują się największym przyrostem liczby mieszkańców tj. m.in. Banino w gm. Żukowo 8,8%
ludności poprodukcyjnej , Gapowo w gm. Stężyca oraz Barwik i Tokary w gm. Przodkowo poniżej % .
Tylko 4 obręby przekraczać będą granicę tzw. starości demograficznej, są to miasta Kartuzy 6, %
ludności poprodukcyjnej , Kościerzyna
,8% , Żukowo
, % i obręb Borowo w gm. Kartuzy
,7% .
Blisko poziomu % będą też obręby Sitno i Dzierżążno w gm. Kartuzy, oraz Pierszczewo w gm. Stężyca.

Ryc. 76. Prognoza liczby ludności do 2030 r. wg stref poziomów dostępności do węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej; źródło: „Prognoza liczby ludności dla obszaru w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej do
r.”,
M. Turzyński.
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Tereny mieszkaniowe
Przyrost zabudowy mieszkaniowej
Analizując dane dotyczące liczby oddanych mieszkań w gminach w województwie pomorskim na
przestrzeni ostatnich lat zauważyć można utrzymującą się tendencję dynamicznego rozwoju terenów
mieszkaniowych w bezpośrednim otoczeniu Trójmiasta i Słupska. Ponadto, wyróżniającymi się obszarami
jednak o zdecydowanie mniejszym natężeniu są tereny położone wzdłuż najważniejszych pomorskich
szklaków komunikacyjnych, w otoczeniu większych i średniej wielkości ośrodków miejskich układu
Chojnice-Człuchów, Tczewa, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny, Lęborka, Kwidzyna, czy
Bytowa).
W zestawieniu danych w zakresie sumy bezwzględnej liczby mieszkań oddanych w latach
82016 (wg GUS) cztery najwyżej plasujące się gminy to: dwa największe miasta w województwie: Gdańsk
niemal
tys. mieszkań i Gdynia (nieco ponad 10,4 tys.), następnie dwie gminy ościenne: wiejska
Pruszcz Gdański ,1 tys.) i miejsko-wiejska Żukowo (3,7 tys.). Ryc. 77.
Porównując to zestawienie z danymi odniesionymi do liczby mieszkańców (za okres od 2012 do
2016 r.) gminy te również utrzymują się w ścisłej czołówce Pruszcz Gdański - 9 mieszkań na tys.
mieszkańców, Żukowo – 7 ustępując jedynie sąsiadującej z Gdynią gminie Kosakowo
mieszkań na
tys. mieszkańców . Ryc. 79.
W analizowanym obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej porównując dynamikę oddawanych
mieszkań w okresach
8-2012 i 20126 gdzie rok
przyjmujemy jako początek realizacji
i promocji projektu związanego z koleją metropolitalną w województwie pomorskim nie zauważa się
wpływu lokalizacji w pobliżu przystanku obsługiwanego koleją metropolitalną na decyzję co do miejsca
realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Prawdopodobnie okres od jej uruchomienia (2015 r.) jest
zbyt krótki do prowadzenia tego typu analizy. Dopiero kilkuletni okres regularnego kursowania tego
środka transportu może przyczynić się do zmian zachowań transportowych i do zaistnienia realnej
przesłanki wyboru lokalizacji uwarunkowanej dostępnością do kolei metropolitalnej.
Lokalizacje o największej liczbie oddanych mieszkań w analizowanym obszarze pasmo kartuskokościerskie związane są ewidentnie z położeniem w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta gm. Żukowo
i w otoczeniu miasta średniej wielkości gm. Kościerzyna . Prawidłowość ta jest również zauważalna przy
porównywaniu ilości oddawanych mieszkań w poszczególnych miejscowościach.
Wg danych GUS dotyczących bezwzględnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania w latach
2008-2016 w miejscowościach w skali całego województwa wśród jednostek, w których oddano
najwięcej ponad tysiąc mieszkań znalazło się
miast i miejscowości wiejskie: Borkowo gm. Pruszcz
Gdański – 1,6 tys., Straszyn gm. Pruszcz Gdański – , tys., Banino gm. Żukowo i Pogórze (gm.
Kosakowo) – , tys. Wszystkie te miejscowości wiejskie położne są w bezpośrednim otoczeniu
Trójmiasta i dynamika ich rozwoju związana jest z suburbanizacją. Porównując dane w zakresie poniżej
1 tys. oddanych mieszkań tendencja ta się utrzymuje i można zauważyć, że najwyższe bezwzględne
wartości charakterystyczne są dla miast i miejscowości w otoczeniu największych z nich Ryc. 77.).
Ponadto, na tle pozostałych, wyróżniają się również miejscowości turystyczne położone nad morzem na
Mierzei Helskiej i Mierzei Wiślanej, gdzie realizowana jest zabudowa wielorodzinna wykorzystywana
przede wszystkim w okresie letnim jako apartamenty na wynajem.
Analogicznie jak w porównaniu danych na poziomie gmin w analizowanym obszarze oddziaływania
kolei metropolitalnej - w odniesieniu do miejscowości nie jest zauważalny wpływ realizacji kolei
metropolitalnej na wzrost liczby mieszkań oddawanych w miejscowościach o najlepszym dostępie do
kolei. Miejscowości wiejskie, w których oddano najwięcej mieszkań w okresie 20086 to dokładnie
te same miejscowości co w wyodrębnionym z niego okresie
-2016. Absolutnym liderem w skali
całego województwa jest Banino gmina Żukowo . W analizowanym obszarze wyróżniają się również
inne miejscowości w gminie Żukowo: Chwaszczyno, Pępowo i Przyjaźń, a w gminie Kartuzy: Kiełpino.
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Ryc. 77. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w województwie pomorskim w latach
źródło: opracowanie własne
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8-2016 – bezwzględna liczba mieszkań w gminach i w miejscowościach;

Ryc. 78. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w gminach i w miejscowościach w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej w latach 2008-2016;
źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 79. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w województwie pomorskim w latach
źródło: opracowanie własne.
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-2016 – w gminach w odniesieniu do liczby mieszkańców;

Ryc. 80. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w gminach i w miejscowościach w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej w latach
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-2016; źródło: opracowanie własne.

Ryc. 81. Liczba pozwoleń na budowę dla budynków mieszkalnych wydanych w powiatach kartuskim i kościerskim w latach
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-2016; źródło: opracowanie własne

Dane dotyczące liczby pozwoleń na budowę wydanych dla budynków mieszkalnych w latach 20132016 w powiatach kartuskim i kościerskim zagregowane do obrębów ewidencyjnych potwierdzają
wcześniejsze wnioski wskazujące na dokonywanie wyboru lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej
podyktowane przede wszystkim bliskością Trójmiasta, a niekoniecznie bliskością przystanku kolei
metropolitalnej. Wyraźnie wyróżniający się na tle reszty jest obręb Banino (podobnie jak w poprzednich
analizach dotyczących demografii jak i przyrostu liczby mieszkań . Duże zainteresowanie choć na
mniejszym poziomie niż w ob. Banino , jeśli chodzi o procesy inwestycyjne związane z rozwojem
mieszkalnictwa, w ostatnich trzech latach zauważyć można również w innych obrębach na obszarze
gminy Żukowo przede wszystkim ob. Chwaszczyno, ob. Pępowo, ob. Przyjaźń, obręby wiejski i miejski
Żukowo , a także w obrębie Kiełpino gm. Kartuzy i w mieście Kościerzyna (Ryc. 81.).
Analiza liczby wydanych pozwoleń na budowę, w porównaniu do analizy liczby oddanych mieszkań
w ostatnich latach, wybiega w przyszłość, daje pojęcia o procesach inwestycyjnych, które, przynajmniej
w pewnej części dopiero się rozpoczęły. W tym kontekście pozwala lepiej ocenić prawdopodobne
tendencje, które mogą się pojawić czy utrwalić w najbliższej przyszłości. Być może nieco większe
zainteresowanie terenami w pobliżu przystanku Gołubie Kaszubskie ob. Gołubie i ob. Stężyca związane
jest z rozwojem zintegrowanego węzła transportowego w tym miejscu wraz z realizacją ścieżek
rowerowych poprawiających jego dostępność. Jednocześnie stosunkowo większe zainteresowanie
terenami w północno-zachodniej części gminy Kartuzy ob. Prokowo, ob. Łapalice, ob. Kartuzy , w gminie
Chmielno (ob. Chmielno i ob. Miechucino) oraz w gminie Sierakowice (ob. Sierakowice i ob. Kamienica
Królewska , częściowo pokrywającymi się z przebiegiem linii kolejowej
9 na odcinku KartuzySierakowice, można brać pod uwagę w dyskusjach dotyczących jej reaktywacji.
Podsumowując, w chwili obecnej nie obserwuje się jeszcze wyraźnego wpływu lokalizacji o dobrym
dostępie do kolei metropolitalnej na intensyfikację rozwoju zabudowy mieszkaniowej w analizowanym
obszarze.

Typy i rozmieszczenie zabudowy mieszkaniowej
W dużej części poddanego analizom obszaru zabudowa mieszkaniowa jest rozproszona, mozaikowo
przenikająca się z innymi funkcjami, głównie z funkcją rolniczą (ZM.6. Tereny zabudowane w otoczeniu
węzłów i przystanków – funkcje i główne obszary koncentracji).
W centrach wybranych miejscowości zabudowa jest bardziej skupiona, rozwija się przede wszystkim
wzdłuż dróg. Największe skupiska zabudowy mieszkaniowej to oczywiście miasta Kartuzy, Kościerzyna,
Żukowo . Tereny silnych przekształceń i dynamicznego przyrostu mieszkańców to bezpośrednie
sąsiedztwo Trójmiasta, w szczególności miejscowości Banino i Chwaszczyno w gminie Żukowo (rejon
przystanków Rębiechowo i Pępowo Kartuskie .
W miejscowościach wiejskich w bezpośrednim otoczeniu przystanków większe koncentracje
zabudowy mieszkaniowej można zaobserwować w: Pępowie gm. Żukowo , Dierżążnie i Kiełpinie
(gm. Kartuzy , Gołubiu gm. Stężyca , Skorzewie gm. Kościerzyna i miejscowości gminnej Somonino,
a w nieco większym oddaleniu w miejscowościach gminnych Chmielno i Stężyca. Na obszarach
atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo w otoczeniu przystanków Borkowo, Gołubie Kaszubskie,
Krzeszna i Wieżyca istotny udział w zabudowie mieszkaniowej mają powierzchnie wykorzystywane jako
kwatery agroturystyczne, a także zabudowa letniskowa, tzw. drugie domy (przede wszystkim
mieszkańców Trójmiasta).
W większości przypadków przystanki kolei metropolitalnej zlokalizowane są w pewnym oddaleniu
od centralnych części miejscowości. Na obszarach wiejskich przystanek zwykle przylega do terenów
zabudowy położonych na skraju miejscowości, a po drugiej stronie linii kolejowej znajdują się
niezabudowane tereny użytkowane rolniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie przystanków, w szczególności
tych położonych na obszarach dynamicznego rozwoju osadnictwa zauważyć można sukcesywny przyrost
zabudowy mieszkaniowej. Dotyczy to zarówno terenów kontynuujących zabudowę od strony
miejscowości, jak i tych położonych po drugiej stronie linii kolejowej, dotychczas niezabudowanych
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(przypadek Pępowa Kartuskiego i Kiełpina Kartuskiego – Ryc. 83. i 84.). Większość terenów
w bezpośrednim otoczeniu przystanków jest własnością osób prywatnych. W przypadku dalszego
przyrostu zabudowy możliwości rozwoju infrastruktury okołoprzystankowej służącej poprawie
dostępności pieszej oraz infrastruktury integracji transportu (w tym np. parkingów, czy zatok
autobusowych mogą zostać istotnie ograniczone. Aby w szczególności w takich lokalizacjach,
w otoczeniu których dynamicznie rozwijają się tereny mieszkaniowe możliwe było kształtowanie
integracyjnych węzłów transportowych konieczne jest podjęcie pilnych i aktywnych działań ze strony
gmin - w pierwszej kolejności w zakresie planowania (w tym zapewnienia odpowiednich rezerw
terenowych), następnie realizacji odpowiednich inwestycji.

Ryc. 82. Widok na otaczającą zabudowę z peronu przystanku Rębiechowo gm. Żukowo . Wśród zabudowań
mieszkalnych widoczny zarówno stary obiekt z cegły, prawdopodobnie z przełomu XIX i XX w., jak i nowsze
zabudowania, w głębi dom w trakcie budowy; źródło: opracowanie własne.

Ryc. 83. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozwijająca się w otoczeniu przystanku Pępowo Kartuskie (gm.
Żukowo ; zdjęcie wyżej – zabudowa bezpośrednio sąsiadująca z peronem od strony miejscowości Pępowo, zdjęcie
niżej - po północno-wschodniej stronie linii kolejowej; źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 84. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozwijająca się w otoczeniu przystanku Kiełpino Kartuskie gm.
Kartuzy) południowej stronie linii kolejowej, na obszarach dotychczas użytkowanych rolniczo; źródło: opracowanie
własne.

W otoczeniu analizowanego odcinka kolei metropolitalnej zdecydowanie dominuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, przede wszystkim wolnostojąca. Istniejąca zabudowa wielorodzinna
zlokalizowana jest niemal wyłącznie w miastach - w Kartuzach i w Kościerzynie (ZM.7. Zabudowa
mieszkaniowa w otoczeniu węzłów i przystanków – rozmieszczenie). Są to zarówno mieszkania
w zabudowie śródmiejskiej, tworzącej tkankę centralnych dzielnic, jak i osiedla mieszkaniowe, w tym
z wielkiej płyty, realizowane w różnych latach. Nawet w Żukowie, generalnie zdominowanym przez
zabudowę jednorodzinną, zrealizowano takie osiedle w tzw. systemie szczecińskim Osiedle Norbertanek
położone w sąsiedztwie przystanku Żukowo Wschód . W ostatnich latach, w miarę rozwoju zabudowy
deweloperskiej, oferty w zabudowie wielorodzinnej realizowane są również w obszarze podmiejskim
Trójmiasta więcej na ten temat w dalszej części podrozdziału Mieszkaniowe inwestycje deweloperskie).

Ryc. 85. Zabudowa śródmiejska (w tym o funkcji mieszkaniowej) w Kościerzynie; źródło: opracowanie własne.

Ryc. 86. Osiedle Norbertanek w Żukowie; źródło: Wikimapia.
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Ryc. 87. Tereny rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zachodniej części miasta Kościerzyna;
źródło: GoogleMaps.

Ryc. 88. Przykład zabudowy wielorodzinnej w Kartuzach; źródło: http://www.mieszkaniakartuzy.pl/osiedlemajkowskiego-4a-galeria/.
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Mieszkaniowe inwestycje deweloperskie
Przyglądając się lokalizacjom deweloperskich inwestycji mieszkaniowych powstających w ostatnich
latach w analizowanym obszarze (m.in. na podstawie stron internetowych z mapami tego typu inwestycji),
zauważyć można, że ich koncentracja wyraźnie pokrywa się z zasięgiem strefy najbardziej intensywnych
procesów suburbanizacji wokół Trójmiasta. Rejon miejscowości Banino i Rębiechowo, w którym
zanotowany w ostatnich latach przyrost mieszkańców jest zdecydowanie najwyższy w porównaniu
z innymi rejonami analizowanego obszaru, posiada niemal porównywalną ofertę jak rozwijające się
dzielnice Gdańska i Gdyni (ZM.8. Zabudowa mieszkaniowa w otoczeniu węzłów i przystanków –
koncentracje inwestycji deweloperskich . Im dalej od Trójmiasta tym mniej ofert, a za rejonem Kiełpina,
w kierunku Kościerzyny są one wręcz incydentalne. Pojedyncze oferty, w tym w zabudowie
wielorodzinnej pojawiają się w miastach, w ramach uzupełniania istniejących struktur.
Dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej w rejonach podmiejskich jest głównym motorem
zmian ich fizjonomii i funkcjonowania. Analiza coraz obszerniejszej literatury opisującej fenomen polskiej
suburbanizacji wyraźnie wskazuje, że w większości nie są to zmiany na lepsze.

Ryc. 89. Tereny nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu przystanku Pępowo Kartuskie „urbanistyka
łanowa” ; źródło: opracowanie własne.
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Bliskość Trójmiasta i stosunkowo dobre z nim skomunikowanie w połączeniu z niższymi niż
w mieście cenami za dom lub mieszkanie u dewelopera i za działkę w przypadku budownictwa
indywidualnego to kusząca propozycja dla osób, które są związane zawodowo z Trójmiastem i/lub chcą
na co dzień korzystać z jego oferty usługowej47. Propozycja ta niejednokrotnie obarczona jest jednak
ryzykiem zamieszkania w zabudowie o niskim standardzie48. Dodatkowo osiedla często nie są bezpiecznie
powiązane w ruchu pieszym z bezpośrednim otoczeniem - np. aby pokonać drogę do najbliższego sklepu
spożywczego, czy przystanku transportu zbiorowego konieczne jest poruszanie się wydeptanymi
ścieżkami w ramach wąskiego pobocza. Złudne wydają się być również zabiegi marketingowe –
wizualizacje i nazwy – sprzedawane niejednokrotnie jeszcze przed realizacją zabudowy, często rozmijają
się z rzeczywistością Ryc. 90.).

„Sąsiedzi mówią, że to kurnik położony między błotami i samolotami” – jedna z opinii na stronie internetowej pod opisem inwestycji…

Ryc. 90. Inwestycje deweloperskie, wizualizacje i stan faktyczny; źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem:
https://dom.trojmiasto.pl/Tuchomska-i354.html, https://dom.trojmiasto.pl/Osiedle-na-Wspolnej-i286.html, Google
Earth.
Inwestorzy często tak kalkulują koszty realizacji osiedla maksymalna do uzyskania powierzchnia mieszkalna przy
minimalnym nakładzie aby dotychczasowy mieszkaniec Trójmiasta za wartość sprzedanego mieszkania w mieście
mógł kupić nowy dom lub mieszkanie w obszarze podmiejskim i je wykończyć.
48
niska jakość wykończenia budynków, rozkład pomieszczeń nieuwzględniający położenia względem kierunków
świata, ciasne rozmieszczenie zabudowy na działce, brak infrastruktury i elementów zagospodarowania terenu
chodniki, drogi dojazdowe, zieleń i rekreacja itd.
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Przykłady inwestycji, w których zasadniczym założeniem była kalkulacja ceny, to charakterystyczne
układy długich, dość ciasno położonych względem siebie segmentów zabudowy jednorodzinnej
szeregowej realizowanej w otoczeniu pól uprawnych - pewnie dlatego przez niektórych nazywane
żartobliwie „urbanistyką łanową” lub „leżącymi wieżowcami” Ryc. 89. i 91. . Powstają długie szeregi
powtarzalnych elementów, bez przestrzeni publicznych i bez charakteru. Przy akceptacji organów
odpowiedzialnych za politykę przestrzenną projektanci powielają „projekty typowe” w kolejnych
lokalizacjach, bez uwzględnienia uwarunkowań i kontekstu danego miejsca. Liczne inicjatywy
obywatelskie oraz zmiany legislacyjne zmierzające do kształtowania harmonijnego krajobrazu
i przyjaznego środowiska zamieszkania wydają się wciąż zbyt słabe, aby zmienić te tendencje. Niskie
standardy rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych przekładające się na standard życia
mieszkańców i na nieodwracalne negatywne zmiany w krajobrazie będą się utrzymywały dopóki będzie
popyt na tego typu rozwiązania.

Ryc. 91. Przykład zabudowy jednorodzinnej szeregowej zrealizowanej w Baninie –
w sumie aż
domów w jednej linii „leżący wieżowiec” ; źródło: Google Earth.

sąsiadujące ze sobą segmenty,

Chęć zamieszkania poza miastem, ale w jego bezpośrednim sąsiedztwie49 jest przyczyną fenomenu
Banina gm. Żukowo , które jest miejscowością plasującą się na czołowych pozycjach we wszelkich
zestawieniach dotyczących przyrostu ludności i zabudowy mieszkaniowej w ostatnich kilkunastu latach
zarówno w analizowanym obszarze, jak i w całym województwie - podrozdział . . . Uwarunkowania
demograficzne i podrozdział niniejszego rozdziału - Przyrost zabudowy mieszkaniowej). Skala i dynamika
tych procesów wynika również z faktu, że jest to lokalizacja bardzo popularna jeśli chodzi o mieszkaniowe
inwestycje deweloperskie, w tym duże osiedla mieszkaniowe (Ryc. 93.). Bezpośrednie sąsiedztwo Portu
Lotniczego im. Lecha Wałęsy i związane z tym uciążliwości Ryc. 92. wydają się nie stanowić przeszkody
dla kolejnych osób decydujących się na zamieszkanie na tych terenach. Z obserwacji dyskusji
dotyczących wyboru tej lokalizacji jako miejsca do zamieszkania prowadzonych na forach internetowych
wynika, że najczęściej powtarzającymi się argumentami są: bliskość Trójmiasta i jednocześnie koszty
konkurencyjne w stosunku do ofert w Trójmieście. Nowi i potencjalni mieszkańcy cenią sobie również
dostęp do rozwijającego się zaplecza usługowego (kolejne sieci handlowe otwierają sklepy
samoobsługowe, w ostatnich latach powstała nowoczesna szkoła podstawowa), a także duże
zróżnicowanie oferty deweloperskiej. Realizowane są zarówno duże osiedla przede wszystkim
w zabudowie jednorodzinnej szeregowej), jak i pojedyncze domy jednorodzinne wolnostojące sytuowane
w ramach uzupełniania istniejącej zabudowy indywidualnej.
„Dobry dojazd do centrum Gdańska za sprawą linii komunikacji miejskiej, kolei metropolitalnej i obwodnicy oraz
zielona okolica, pozwalają na połączenie aktywnej pracy w mieście ze spokojnym życiem w bezpiecznej strefie
przedmiejskiej” – fragment opisu inwestycji zlokalizowanej w Baninie ze strony internetowej dewelopera.
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Ryc. 92. Szacunkowy obraz przyrostu zabudowy w latach 20107 na fragmencie miejscowości Banino
i Rębiechowo, w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska; źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDOT i Google
Earth.

W kolejnej części rozdziału przedstawione są przykłady mieszkaniowych inwestycji deweloperskich
zrealizowanych w ostatnich latach, bądź będących w trakcie realizacji, w obszarze oddziaływania kolei
metropolitalnej na analizowanym odcinku (na obszarach wiejskich: zestawienie lokalizacji - Ryc. 94.
i przykłady - Ryc. 95. – 106. oraz w miastach: zestawienie - Ryc. 107. i przykłady - Ryc. 108. - 110.).
Są one bardzo zróżnicowane, zarówno jeśli chodzi o skalę całych założeń, jak i standard mieszkań
oraz infrastruktury towarzyszącej. Przeglądając materiały prezentujące ofertę rynku deweloperskiego
zauważyć można, że bez względu na to zróżnicowanie, powszechnie stosowany jest w nich termin
„osiedle mieszkaniowe”. Z analizy literatury wynika, że termin ten jest niejednoznaczny. Definicja
ustawowa „osiedla”50 również nie precyzuje jego znaczenia, określając jedynie, że jest to „zespół
mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi” i dając w ten sposób sugestię, że termin
„osiedle” może być stosowany wymiennie z „zespołem mieszkaniowym”. W praktyce stosowany jest on
w różnym znaczeniu, w zależności od aspektu inwestycyjnego, urbanistycznego, administracyjnego, czy
socjologicznego). W ujęciu inwestycyjnym mianem osiedla mieszkaniowego określana jest więc po prostu
inwestycja mieszkaniowa, bez względu na jej rozmiar, zakres, czy charakter. W ujęciu urbanistycznym,
osiedle rozumiane jest jako pewna kompozycyjna i funkcjonalna całość, obejmująca zarówno zabudowę
mieszkaniową, jak i odpowiedni udział obiektów, urządzeń i terenów związanych z jej obsługą51.
Większość powstających inwestycji, określanych przez deweloperów mianem osiedli mieszkaniowych
zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia
r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.)
51
„Osiedle mieszkaniowe to strukturalna jednostka mieszkaniowa obejmująca zgrupowanie budynków mieszkalnych
oraz związanych z nią funkcji obiektów usługowych i terenów zieleni, tworzące całość pod względem terytorialnym
kompozycji przestrzennej. Osiedle mieszkaniowe jest wyposażone w usługi podstawowe szkołą przedszkole, żłobek,
ogródek jordanowski oraz inne w zasięgu dojścia pieszego.” J. M. Chmielewski „Teoria urbanistyki w projektowaniu
i planowaniu miast” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
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uwzględnia jedynie zabudowę mieszkaniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stąd dysonans
pomiędzy tymi dwoma ujęciami. Obowiązujące niegdyś normatywy urbanistyczne i zasada planowania
całościowo zakomponowanych jednostek mieszkaniowych o odpowiednim udziale poszczególnych
funkcji i z odpowiednimi odległościami pomiędzy nimi zastąpiła obecnie realizacja pojedynczych
budynków lub ich zespołów w różnych, często przypadkowych lokalizacjach, zakładająca korzystanie
z usług i infrastruktury istniejących w bliższym lub dalszym sąsiedztwie. W praktyce deweloperzy
dostosowują ofertę do poziomu dochodów nabywców i popytu na określony standard mieszkań
i urządzeń towarzyszących, a rozwiązania przestrzenne, w tym intensywność zabudowy, podyktowane
są często cenami gruntów i podziałami parcelacyjnymi.
Prezentowane poniżej przykłady pokazują to zróżnicowanie. Dostępne są domy i mieszkania
w zespołach mieszkaniowych składające się z kilku, jak i z kilkudziesięciu obiektów. Oferowane są
zarówno domy w zabudowie szeregowej o powierzchni ok. 70 m2 i niewiele większą działką, jak również
domy wolnostojące o powierzchni
m2 i działce powyżej
m2. Jeśli chodzi o infrastrukturę
dostępną w ramach inwestycji, większość ofert ogranicza się jedynie do pewnego minimum, czyli
utwardzonych dróg wewnętrznych i doprowadzonej infrastruktury technicznej. Część deweloperów
oferuje urządzone tereny rekreacyjne w granicach inwestycji, a nawet podstawowe usługi publiczne –
przedszkole (np. Osiedle Gdańskie w Pępowie - Ryc. 97.). Zróżnicowany jest także standard realizowanych
rozwiązań architektonicznych i zastosowanych materiałów. Większość „osiedli” jest grodzona i zapewnia
dostęp do własnego garażu. Co ważne, w opisie wielu inwestycji wskazywany jest dostęp do transportu
zbiorowego, w tym konkretnie bliskość przystanku kolei metropolitalnej, jako atut, który może świadczyć
o ich konkurencyjności.
Niemal połowa z przedstawionych poniżej przykładowych inwestycji zlokalizowana jest w obszarze
o największym popycie, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta w otoczeniu przystanków
Rębiechowo i Pępowo Kartuskie . Wśród szerokiej oferty podmiejskiej wybrane zostały przede
wszystkim przykłady dużych inwestycji, generujących skokowy wzrost mieszkańców w tych
lokalizacjach, w tym dwa największe osiedla zrealizowane w ostatnich latach w Baninie, przez tego
samego dewelopera, w niewielkim oddaleniu od siebie (Osiedle Familijne i Osiedle Rodzinne - Ryc. 93. i 95.).
Nazwa i wygląd są niemal identyczne. Powtarzalne rozwiązania nie zniechęciły jednak nabywców
i wszystkie lokale mieszkaniowe w ramach tych inwestycji zostały wyprzedane. W Baninie i sąsiadującym
z nim Pępowie w trakcie realizacji są kolejne duże założenia np. Onnea – Ryc. 96. czy Osiedle Gdańskie –
Ryc. 97.) – obydwa zlokalizowane w zasięgu odległości pieszej ok.
min do przystanku kolei
metropolitalnej.
Potencjalni mieszkańcy analizowanego obszaru mogą wybierać pomiędzy ofertami zlokalizowanymi
w pobliżu centrum miejscowości (np. Słoneczne Tarasy w Pępowie – Ryc. 98., czy Osiedle Piotruś Pan
w Kiełpinie – Ryc. 104.), jak i w większym od nich oddaleniu (np. Park w Małkowie - Ryc. 99. pomiędzy
Żukowem a Przodkowem. Dostępne są domy w lokalizacjach atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie,
w bezpośrednim sąsiedztwie lasu czy jeziora np. dwa osiedla położone nad Jeziorem Tuchomskim,
pomiędzy Miszewkiem a Tuchomiem: Golf Park – Ryc. 100. i Rozarium Tuchomskie – Ryc. 101.,
w odległości ok.
do
min samochodem lub rowerem do najbliższego przystanku kolei
metropolitalnej).
Poza ofertami znanych na rynku mieszkaniowym deweloperów, realizujących duże zamierzenia
inwestycyjne, w szczególności na terenach w większym oddaleniu od Trójmiasta dostępne są też oferty
od mniejszych deweloperów, w tym firm budowlanych działających na lokalnym rynku (np. osiedla
zrealizowane przez firmę Danmar: Pod Wierzbami w Glinczu – Ryc. 102., Osiedle Słoneczne w Egiertowie
– Ryc. 105., Danielowa Dolina – Ryc. 106.).
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Ryc. 93. Przyrost zabudowy w południowej części Banina na przestrzeni
lat - porównanie stanu na lata
6
i
6. Okręgami oznaczone największe osiedla deweloperskie, które powstały w tym rejonie w ostatnich latach –
Osiedle Familijne i Osiedle Rodzinne (Brzozowy Zagajnik); źródło: opracowanie własne na podstawie Google Earth.
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Ryc. 94. Położenie wybranych mieszkaniowych inwestycji deweloperskich opisanych w poniższym podrozdziale)
względem węzłów transportowych i przystanków kolei metropolitalnej – lokalizacje na obszarach wiejskich; źródło:
opracowanie własne.
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Nazwa osiedli, deweloper:

Osi edle Fami li j ne i Osi edle R odzi nne ; Si ódme Ni ebo

Gmina, miejscowość:

gm. Żukowo, Banino

Typ zabudowy:

jednorodzinna bliźniacza i szeregowa, wielorodzinna niska
metraż: 9 do 9 m

Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

Osi edle R odzi nne:
Rębiechowo – ok. 7 min samochodem/rowerem, 30 min pieszo Pępowo
Kartuskie – ok. 10 min samochodem/rowerem, 40 min pieszo
Osi edle Fami li j ne:
Pępowo Kartuskie – ok. 6 min samochodem, 8 min rowerem, 30 min pieszo
Rębiechowo – ok. 8 min samochodem/rowerem, 30 min pieszo

Osiedla zrealizowane etapowo (Osiedle Rodzinne ukończone w
r., Osiedle Familijne w 2014 r.) w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej oraz wielorodzinnej (bezczynszowe mieszkania o pow. od 49 m2). W ramach inwestycji
zrealizowane zostały drogi wewnętrzne oraz kanalizacja.

Osiedle Rodzinne Brzozowy Zakątek

Osiedle Familijne

Ryc. 95. Dwa największe osiedla zrealizowane w ostatnich latach w Baninie Osiedle Familijne i Osiedle Rodzinne
w sąsiedztwie przystanków Pępowo Kartuskie i Rębiechowo; źródło: opracowanie własne na podstawie
https://dom.trojmiasto.pl i Google Earth styczeń
8.
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Nazwa osiedla, deweloper:

O n n e a , Si ódme Ni ebo

Gmina, miejscowość:

gm. Żukowo, Banino

Typ zabudowy:

jednorodzinna szeregowa, metraż: 99 do 121 m2 bez garażu

Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

Pępowo Kartuskie – ok. 5 min samochodem/rowerem, 20 min pieszo
Rębiechowo - ok. 7 min samochodem, 10 min rowerem, 40 min pieszo

Osiedle jest w trakcie realizacji
I etap . Powstaje między
miejscowościami Pępowo i
Banino. W ramach inwestycji
planowana jest realizacja 164
domów. Osiedle będzie
ogrodzone, w jego granicach
przewidziany został teren
rekreacyjny.
Orientacyjna cena (wg
informacji ze strony
internetowej dewelopera):
399
zł za dom (szereg)
o pow. 121,15 m2 (3 293 zł/m2)
Ryc. 96. Osiedle Onnea - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie przystanków Pępowo
Kartuskie i Rębiechowo; źródło: opracowanie własne na podstawie https://dom.trojmiasto.pl/Onnea-i679.html,
http://www.siodme-niebo.pl styczeń
8.

Nazwa osiedla, deweloper:

O s i e d l e G d a ń s k i e , Mar go

Gmina, miejscowość:

gm. Żukowo, Pępowo

Typ zabudowy:
Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

jednorodzinna, szeregowa metraż: ok. 70 m2
wielorodzinna, metraż: ok. 70 m2
Pępowo Kartuskie – ok. 3 min samochodem, 5 min rowerem, 20 min
pieszo

Osiedle jest w trakcie realizacji.
Docelowo planowana jest
realizacja
mieszkań
oraz domów w zabudowie
szeregowej. W I etapie
powstały budynki
wielorodzinne. Właściciele
mieszkań na parterze mają
dostęp do własnych ogródków,
a na piętrze do dyspozycji
balkony. Osiedle będzie
ogrodzone, w jego granicach
przewidziane zostało
przedszkole, plac zabaw, boisko
wielofunkcyjne, przestrzeń
wypoczynkowa, zewnętrzne
miejsca parkingowe, wybieg dla
czworonogów.
Orientacyjna cena (wg
informacji ze strony
internetowej dewelopera):
256 319 zł za dom (szereg)
o pow. 72,88 m2 (3 7 zł/m2)
Ryc. 97. Osiedle Gdańskie - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie przystanku Pępowo
Kartuskie; źródło: opracowanie własne na podstawie https://dom.trojmiasto.pl/Osiedle-Gdanskie-i530.html,
http://www.margopb.pl/osiedle-gdanskie/ styczeń
8 r. .
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Nazwa osiedla, deweloper:

S ł o n e c z n e T a r a s y , Inte rF ama

Gmina, miejscowość:

gm. Żukowo, Pępowo

Typ zabudowy:
Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

jednorodzinna, metraż: 107 m2
wielorodzinna, metraż: 60,7 do 99 m2
Pępowo Kartuskie – ok. 2 min samochodem, 3 min rowerem, 7 min
pieszo

Osiedle zlokalizowane w Pępowie ukończone w
r. , w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego.
Wszystkie domy mają garaże i piwnice, są piętrowe, z użytkowym poddaszem. Mieszkania jedno i półtora
kondygnacyjne, zlokalizowane na parterze posiadają własne ogródki.
Orientacyjna cena (wg inf. ze strony internetowej dewelopera): 270 000 zł za mieszkanie o pow. użytk. 7 m2 (3 553
zł/ m2)

Ryc. 98. Słoneczne Tarasy - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie przystanku Pępowo
Kartuskie; źródło: opracowanie własne na podstawie Google Earth i http://mieszkaniawpepowie.pl/osiedle/opis/,
https://dom.trojmiasto.pl/Sloneczne-Tarasy-i300.html i styczeń
8 r. .

147

Nazwa osiedla, deweloper:

P a r k w M a ł k o w i e , Li pczyński Sp. z o.o.

Gmina, miejscowość:

gm. Żukowo, Małkowo

Typ zabudowy:
Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

jednorodzinna wolnostojąca
metraż: 8.8 do
.9 m2
Żukowo Wschodnie - ok. 10 min samochodem, 18 min rowerem
Pępowo Kartuskie – ok. 12 min samochodem, 20 min rowerem

Park w Małkowie to osiedle 54 (36 zrealizowanych w etapie I i 18 w II) wolnostojących domów jednorodzinnych,
położonych pomiędzy Miszewem a Żukowem, usytuowanych na działkach o powierzchni około
m2. Domy są
energooszczędne m.in. wyposażone zostały w pompy ciepła . Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się w
8 roku.
Orientacyjna cena na rynku wtórnym (wg inf. ze strony internetowej agencji nieruchomości): 6 9
zł za dom o pow.
265 m2 (2 374 zł/m²).

Ryc. 99. Park w Małkowie - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie węzła Żukowo
Wschodnie
i
przystanku
Pępowo
Kartuskie;
źródło:
opracowanie
własne
na
podstawie
https://www.firmalipczynski.pl/realizacje, http://malkowo.nieruchomosci-online.pl, https://dom.trojmiasto.pl/Park-wMalkowie-II-ciekawa-inwestycja-niezwykle-miejsce-dobra-cena-n47923.html i Google Earth styczeń
8 r.
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Nazwa osiedla, deweloper:

G olf P ark , I npro

Gmina, miejscowość:

Gm. Przodkowo, Tuchom

Typ zabudowy:
Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza
metraż: 8 do 208 m2
Rębiechowo – ok. 15 min samochodem, 20 min rowerem
Gdańsk Osowa – ok. 20 min samochodem/rowerem

Inwestycja jest w trakcie realizacji (4 etapy) - termin zakończenia planowany na II kw.
8 r. Osiedle 8 domów
jednorodzinnych wolnostojących i bliźniaczych położone jest 100 m od jeziora Tuchomskiego. Osiedle jest ogrodzone
i chronione. W jego ramach zaprojektowane zostały tereny zielone, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne. Całe osiedle
podłączone jest do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Orientacyjne ceny wg inf. ze strony internetowej dewelopera : 79
zł za dom wolnostojący o pow.
m 2 (3 945
zł/m2 , 6
zł za dom w zabudowie bliźniaczej o pow. 8 m2
6 zł/m2).

Ryc. 100. Golf Park - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie przystanku Rębiechowo;
źródło: opracowanie własne na podstawie https://dom.trojmiasto.pl/Golf-Park-i135.html, http://www.inpro.com.pl/golfpark/o-inwestycji i Google Earth styczeń
8 r.
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Nazwa osiedla, deweloper:

R ozari um Tuchomski e , Lokum

Gmina, miejscowość:

Gm. Przodkowo, Tuchom (Nowe Tokary)

Typ zabudowy:
Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

jednorodzinna bliźniacza i szeregowa
metraż: 86 do 118 m2
Pępowo Kartuskie – ok. 15 min samochodem/rowerem
Rębiechowo – ok. 15 min samochodem, 25 min rowerem

Inwestycja jest w trakcie realizacji (w pierwszych etapach 7 segmentów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
i szeregowej, część z nich z indywidualnymi garażami) - termin zakończenia planowany jest na IV kw. 2018 r. Wszystkie
domy w zabudowie bliźniaczej mają ogrody o powierzchni
do 640 m2, zaś domy szeregowe 250 do 350 m2.
Orientacyjne ceny (wg inf. ze strony internetowej dewelopera): 247 000 zł za dom szeregowy o pow. 8 m2 (2 976
zł/m2), 335 000 zł za dom w zabudowie bliźniaczej o pow. 18 m2 (2 839 zł/m2).

Ryc. 101. Rozarium Tuchomskie - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie przystanków
Pępowo Kartuskie i Rębiechowo; źródło: opracowanie własne na podstawie https://dom.trojmiasto.pl/RozariumTuchomskie-i242.html, https://lokum.gda.pl i Google Earth styczeń
8
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Nazwa osiedla, deweloper:

R aduński e Wzgórze
P od Wi erzbami , D anmar

Gmina, miejscowość:

Gm. Żukowo, Glincz

Typ zabudowy:

Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

R aduński e Wzgórze
jednorodzinna wolnostojąca, metraż:
do 7 m2
P od Wi erzbami
jednorodzinna szeregowa, metraż: 70 m2
R aduński e Wzgórze
Borkowo – ok. 7 min samochodem, 12 min rowerem, 40 min pieszo
Żukowo – ok. 8 min samochodem, 15 min rowerem
Babi Dół – ok. 10 min samochodem, 20 min rowerem
P od Wi erzbami
Borkowo – ok. 13 min samochodem/rowerem, 40 min pieszo
Żukowo – ok. 11 min samochodem, 15 min rowerem
Babi Dół – ok. 12 min samochodem, 20 min rowerem

Raduńskie Wzgórze – zespół 16 wolnostojących domów jednorodzinnych. Orientacyjna cena (wg inf. ze strony
internetowej pośrednika): 350 000 zł za dom o pow. 115 m2 (3 043 zł/m2)
Pod Wierzbami – zrealizowany w 2015 r. zespół 20 domów w zabudowie szeregowej z ogrodem i miejscem parkingowym
na terenie inwestycji. Orientacyjna cena (wg inf. ze strony internetowej pośrednika): 285 000 zł za dom o pow. 70 m2
(4 071 zł/ m2)

Raduńskie Wzgórze

Pod Wierzbami

Ryc. 102. Przykładowe mieszkaniowe inwestycje deweloperskie w sąsiedztwie przystanków Babi Dół, Borkowo i
Żukowo; źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.otodom.pl, http://www.nieruchomoscizukowo.pl i
Google Earth styczeń
8 r.)
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Nazwa osiedla, deweloper:

Osi edle Zi elone , B ravo D evelope r

Gmina, miejscowość:

Gm. Kartuzy, Dzierżążno

Typ zabudowy:

jednorodzinna bliźniacza

Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

Dierżążno – ok. 2 min samochodem, 3 min rowerem, 7 min pieszo

Mały zespół mieszkaniowy położony w centrum miejscowości Dzierżążno, przy drodze wojewódzkiej
, składający się
z czterech domów jednorodzinnych z ogrodem i garażami w zabudowie bliźniaczej. Zwarta forma tworzy ogrodzoną
zamkniętą infrastrukturę z wewnętrznym ciągiem komunikacyjnym i wspólnymi miejscami parkingowymi.

Ryc. 103. Osiedle Zielone - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie przystanku
Dzierżążno; źródło: opracowanie własne na podstawie Google Earth i http://www.mieszkaniakartuzy.pl/osiedle-zieloneinformacje/ styczeń
8
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Nazwa osiedla:

Osi edle P i otruś P an , Inv est Brzeski

Gmina, miejscowość:

Gm. Kartuzy, Kiełpino

Typ zabudowy:

jednorodzinna bliźniacza
metraż: 150 m2

Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

Kiełpino Kartuskie – ok. 5 min samochodem/rowerem, 20 min pieszo

Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej, położone w centrum miejscowości Kiełpino.

Ryc. 104. Osiedle Piotruś Pan - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie przystanku
Kiełpino Kartuskie; źródło: opracowanie własne na podstawie Google Earth i https://www.morizon.pl/inwestycja/osiedlepiotrus-pan-4458 styczeń
8 , http://www.investbrzeski.pl/osiedle-piotrus-pan/ kwiecień 2018 r.).
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Nazwa osiedla, deweloper:

Osi edle Słoneczn e , D anm ar

Gmina, miejscowość:

Gm. Somonino, Egiertowo

Typ zabudowy:
Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

jednorodzinna wolnostojąca
metraż: 150 m2
Sławki – ok. 10 min samochodem/rowerem, 30 min pieszo
Somonino– ok. 15 min samochodem/rowerem

Zespół 8 domów jednorodzinnych wolnostojących, zbudowanych w technologii drewnianej o konstrukcji szkieletowej,
położonych na działkach od
do 6 m².

Ryc. 105. Osiedle Słoneczne - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie węzła Somonino
i przystanku Sławki; źródło: opracowanie własne na podstawie Google Earth i http://egiertowo.nieruchomoscionline.pl/dom-jednorodzinny,deweloperski/8828920.html, http://www.egiertowodomy-sloneczne.pl styczeń
8.
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Nazwa osiedla:

D ani elowa D oli n a , D anm ar

Gmina, miejscowość:

Gm. Steżyca, Nowe Czaple

Typ zabudowy:
Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

jednorodzinna wolnostojąca parter z poddaszem użytkowym
metraż: 135 m2
Krzeszna– ok. 8 min samochodem, 15 min rowerem
Gołubie Kaszubskie - Somonino– ok. 15 min samochodem/rowerem

Inwestycja składa się z 16 całorocznych obiektów zbudowanych w technologii drewnianej o konstrukcji szkieletowej,
krytych strzechą.
Orientacyjna cena (wg inf. ze strony internetowej dewelopera): 475 2

zł za dom o pow. użytk. 135 m2 (3 520 zł/m2).

Ryc. 106. Danielowa Dolina - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie przystanków
Gołubie Kaszubskie i Krzeszna; źródło: opracowanie własne na podstawie Google Earth, http://www.danielowadolina.pl/
https://www.dopoznania.pl/gdansk/pl/inwestycja/4767,nowe,czaple,danielowa,dolina,danamr.html kwiecień 2018 r.)
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Ryc. 107. Położenie przykładowych mieszkaniowych inwestycji deweloperskich zrealizowanych w miastach
względem węzłów transportowych i przystanków kolei metropolitalnej; opracowanie własne

Nazwa osiedla, deweloper:

Z ł o t a R e n e t a , M akur at Invest S p. z o. o.

Gmina, miejscowość:

gm. Żukowo tuż za północno wschodnią granicą miasta Żukowo

Typ zabudowy:

wielorodzinna, metraż: 38 - 100 m2

Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

Żukowo Wschód – ok. 4 min samochodem/rowerem, 16 min pieszo

W pierwszym etapie powstały budynki. zaprojektowano w nich łącznie 6 mieszkania. Obecnie inwestor kończy
rozbudowę II etapu inwestycji, gdzie łącznie są 153 mieszkania. Orientacyjna cena (wg informacji ze strony internetowej
dewelopera :
9 zł za mieszkanie o powierzchni 66, 7m2 7 zł/m2 ).

Ryc. 108. Złota Reneta - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie węzła Żukowo
Wschód; źródło: opracowanie własne na podstawie http://makuratinvest.pl/oferta#flatFilters,
https://www.facebook.com/makuratinvest/photos (luty 2018 r.)
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Nazwa osiedla, deweloper:

Z a k ą t e k M o n i u s z k i , R epi ński

Gmina, miejscowość:

m. Kościerzyna

Typ zabudowy:

wielorodzinna, metraż: 34 - 72 m2

Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

Kościerzyna – ok. 8 min samochodem/rowerem, 20 min pieszo

Osiedle jest w trakcie realizacji. Teren inwestycji został ogrodzony. W każdym z budynków znajdować się będzie 68
mieszkań. Każde z mieszkań posiada balkon lub taras, dodatkowo na parterze ogródki przydomowe. Zaplanowano
funkcjonalną wspólną przestrzeń m.in. plac zabaw dla dzieci.

Ryc. 109. Zakątek Moniuszki - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie węzła
Kościerzyna; źródło: opracowanie własne na podstawie http://mieszkania.repinski.pl/zakatek-moniuszki/ (luty 2018 r.)

Nazwa osiedla, deweloper:

O s i e d l e N a S t o k u , R epi ński

Gmina, miejscowość:

m. Kartuzy

Typ zabudowy:

wielorodzinna, metraż: 41 - 69 m2

Dostępność do przystanku
kolei metropolitalnej:

Kartuzy – ok. 7 min samochodem/rowerem, 25 min pieszo

Orientacyjna cena (wg informacji ze strony internetowej dewelopera :
zł za mieszkanie o powierzchni 7 , 6
m2
zł/m2 ), 260
zł za mieszkanie o powierzchni 59,25 m2 (4 388 zł/m2 ).

Ryc. 110. Osiedle Na Stoku - przykładowa mieszkaniowa inwestycja deweloperska w sąsiedztwie węzła Kartuzy;
źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mieszkaniakartuzy.pl/na-stoku-galeria/ (luty 2018 r.).
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Użytkowanie gruntów, dominujące funkcje
Obszar poddany analizie na trasie od przystanku Rębiechowo do węzła Kościerzyna jest mocno
zróżnicowany jeśli chodzi o aktualny sposób użytkowania gruntów i ich predyspozycje pod dalszy rozwój
określonych funkcji (ZM.9. Użytkowanie gruntów w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej i ZM.10.
Użytkowanie gruntów w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej). Otoczenie poszczególnych
przystanków i węzłów transportowych, z uwagi na dominujący sposób użytkowania oraz specyfikę
położenia rozumianą zarówno jako odległość od Trójmiasta, jak i uwarunkowania przyrodnicze można
sklasyfikować w ramach kilku grup określonych dominującymi formami użytkowania:
 mieszkaniowa
otoczenie przystanków: Pępowo Kartuskie, Rębiechowo
Tereny położone najbliżej Trójmiasta, stanowiące dynamicznie rozwijającą się strefę podmiejską.
Zarówno w bezpośrednim jak i dalszym otoczeniu przystanków realizowane są liczne inwestycje
mieszkaniowe, w tym duże osiedla deweloperskie. Rozwijają się również usługi podstawowe
obsługujące zwiększającą się liczbę mieszkańców. W otoczeniu przystanku Rębiechowo obecna jest
również funkcja przemysłowa związana m.in. z bezpośrednim sąsiedztwem lotniska.
W związku z utrzymującymi się procesami urbanizacji tego obszaru należy spodziewać się,
że otoczenie ww. przystanków, użytkowane obecnie rolniczo, stopniowo także będzie przekształcane
- z wiodącym przeznaczeniem na funkcję mieszkaniową.
 mieszana wieś - mieszkaniowo-przemysłowo-rolnicza
otoczenie przystanków: Borkowo, Dzierżążno, Kiełpino Kartuskie, Somonino52
Tereny położone w większym oddaleniu od Trójmiasta, nadal jednak w strefie jego oddziaływania jako
„zaplecze mieszkaniowe”. Udział terenów mieszkaniowych w stosunku do innych funkcji nie jest już
jednak tak dominujący. Prowadzona jest działalność rolnicza, rozwijają się funkcje składowe
i przemysłowe. W Dzierżążnie istotną funkcją usługową o charakterze ponadlokalnym jest szpital.
W związku z atrakcyjnym położeniem w sąsiedztwie jezior i lasów, a także rzeki Raduni Borkowo
i Kiełpino Kartuskie funkcją uzupełniającą są również usługi turystyczne.
 mieszana (miasta) – mieszkaniowo-usługowo-przemysłowa
otoczenie przystanków:53 Kartuzy, Kościerzyna, Żukowo Wschód i Żukowo
Przystanki kolejowe wpisane w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miast. W przypadku Kartuz –
przystanek położony jest w centrum, w jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się liczne funkcje
usługowe administracyjne, handlowe, edukacyjne, ochrony zdrowia, kultury i inne i przemysłowe.
W Kościerzynie dworzec kolejowy położony jest nieco na uboczu, na wschodnim krańcu miasta
w większym oddaleniu o najważniejszych funkcji generujących ruch. W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się tereny przemysłowe.
W granicach miasta Żukowo funkcjonują dwa przystanki: Żukowo – w otoczeniu którego koncentrują
się najważniejsze funkcje usługowe urząd gminy, zespół szkół, przychodnie i Żukowo Wschód,
położony ok.
m dalej, sąsiadujący bezpośrednio przede wszystkim z terenami przemysłowymi i w odróżnieniu od przystanku Żukowo – posiadający rezerwy terenowe do dalszego rozwoju
transportowego węzła integracyjnego.
 rolnicza i mieszkaniowo-rolnicza
otoczenie przystanków: Skorzewo, Sławki
Tereny położone poza strefą intensywnej suburbanizacji Trójmiasta, atrakcyjne krajobrazowo,
częściowo w granicach obszarów objętych obszarowymi formami ochrony przyrody w szczególności
po północno-zachodniej stronie linii kolejowej). Bezpośrednie otoczenie (tereny w buforze 1 km)
52
53

w ramach lokalnego transportowego węzła integracyjnego
w ramach transportowych węzłów integracyjnych
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przystanku Sławki użytkowane jest w większości rolniczo, zabudowa mieszkaniowa rozwija się
w nieco większej odległości, w szczególności na południe od przystanku Sławki (w kierunku
Egiertowa) i na północ Goręczyno, Rąty . Przystanek Skorzewo położony jest na skraju miejscowości
o te samej nazwie, tereny po wschodniej stronie linii kolejowej użytkowane są głównie rolniczo.
Z uwagi na jego bliskie położenie względem miasta Kościerzyny możliwy jest dalszy rozwój terenów
mieszkaniowych w otoczeniu tego przystanku związanego z trendem wzrostu zainteresowania
terenami w sąsiedztwie ośrodków miejskich, w tym Kościerzyny.
 turystyczna
otoczenie przystanków: Babi Dół, Gołubie Kaszubskie, Krzeszna, Wieżyca
Tereny położone bardzo atrakcyjnie w otoczeniu lasów i jezior, objęte licznymi obszarowymi formami
ochrony przyrody o różnych reżimach. Takie uwarunkowanie narzuca istotne ograniczenia lokalizacji
inwestycji i rozwoju mieszkalnictwa. Obecne na tym obszarze funkcje związane z turystyką i rekreacją
ośrodki wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne ośrodki narciarskie, stanice wodne, itd. powinny
również rozwijać się z uwzględnieniem zasad minimalizujących negatywny wpływ tego typu
aktywności na środowisko, tak aby nie utracić walorów decydujących o atrakcyjności tych terenów.
Przystankami wyróżniającym się są: Wieżyca i Babi Dół - otoczone lasami ochronnymi i o szczególnych
walorach przyrodniczych HCV , położonymi na terenach w przenikających się i nakładających na
siebie granicach rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura
.
Nieco mniej ograniczeń posiadają tereny w otoczeniu pozostałych dwóch przystanków Gołubie
Kaszubskie i Krzeszna , zwłaszcza po południowo-wschodniej stronie linii kolejowej.
Tabl. 35. Dominujące funkcje w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej.
L.P.

Węzeł/
/przystanek:

2

Pępowo
Kartuskie
Rębiechowo

3

Borkowo

4

10
11

Dzierżążno
Kiełpino
Kartuskie
Somonino
Kartuzy
Kościerzyna
Żukowo
Wschodnie
Żukowo
Skorzewo

12

Sławki

13

Babi Dół
Gołubie
Kaszubskie
Krzeszna
Wieżyca

1

5
6
7
8
9

14
15
16

Grupa wg
dominujących form
użytkowania

Dominujące funkcje w otoczeniu

mieszkaniowa, rolnicza

mieszkaniowa

mieszana wieś

mieszkaniowa, rolnicza, przemysłowa, usługowa
przemysłowo-składowa, rolnicza, mieszkaniowa, lasy,
turystyczna i rekreacyjna
mieszkaniowa, usługowa, rolnicza, turystyczna i rekreacyjna
mieszkaniowa, rolnicza
mieszkaniowa, rolnicza, przemysłowo-składowa, usługowa
usługowo-mieszkaniowa, przemysłowo-składowa
usługowo-przemysłowa, mieszkaniowa

mieszana (miasta)

usługowo-mieszkaniowa, przemysłowa
usługowo-mieszkaniowa
mieszkaniowa, rolnicza

rolnicza
i mieszkanioworolnicza

turystyczna

rolnicza, mieszkaniowa
lasy, turystyczna i rekreacyjna
lasy i jeziora, turystyczna i rekreacyjna, rolnicza, mieszkaniowa,
usługowa
lasy i jeziora, turystyczna i rekreacyjna
lasy, turystyczna i rekreacyjna

Źródło: opracowanie własne szerszy opis w Załączniku nr

„Karty węzłów i przystanków”
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Największe generatory ruchu
Źródło danych i klasyfikacja wg kodu PKD
Źródłem danych wykorzystanych w opracowaniu w celu określenia lokalizacji przedsiębiorstw oraz
oszacowania liczby zatrudnionych w obszarze objętym analizami jest Baza Regon pozyskana z Urzędu
Statystycznego w Gdańsku, zawierająca informacje zarówno o firmach jak i ich jednostkach lokalnych.
Informacje, które posłużyły do wykonania analiz uwzględniały dane dotyczące typu przedsiębiorstw, ich
adresów oraz przedziału określającego liczbę pracujących. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu
na brak obowiązku wyrejestrowania się z Bazy Regon przez pracodawcę w przypadku likwidacji
działalności a także
na brak precyzyjnie określonego adresu w przypadku niektórych przedsiębiorstw
w zestawieniu udostępnionym przez Urząd Statystyczny, wyniki analiz obarczone są kilkuprocentowym
błędem, zatem należy przyjąć, że mają charakter poglądowy.
Analizy zostały wykonane w dwóch wariantach posługując się różnymi typologiami przedsiębiorstw
uwzględniającymi ich funkcję:


określoną przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia . .
7 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności PKD
7 ZM.17., ZM.19., ZM.20. , w ramach której przedsiębiorstwa podzielone są
szczegółowo wg
sekcji, co umożliwia w sposób dokładny określić dominujące funkcje
w granicach analizowanego obszaru;



autorską, gdzie ze względu na specyfikę opracowania, wprowadzono uproszczony schemat
klasyfikacji, zapewniający większą czytelność wyników i łatwiejsze formułowanie wniosków
w dalszej części opracowania (ZM.18., ZM.21., ZM.22.); celem takiej klasyfikacji była przede
wszystkim analiza generowanego ruchu, w tym oszacowanie potencjalnej liczby użytkowników kolei
metropolitalnej, np. ocena czy do danego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w zasięgu dobrej
dostępności od węzła lub przystanku, docierają jedynie pracownicy, czy jednocześnie jest to
lokalizacja, gdzie przyjeżdża się ze względu na ofertę usługową, czego efektem może być
zwiększona liczba pasażerów korzystających z przewozów kolei metropolitalnej.

W ten sposób określony rozporządzeniem schemat klasyfikacji kodów PKD został zmodyfikowany,
a uproszczony podział przedstawiony jest na Ryc. 111. oraz w Tabl. 36.

Ryc. 111. Dostosowanie schematu klasyfikacji przedsiębiorstw do specyfiki opracowania; źródło: opracowanie własne.
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Tabl. 36. Schemat klasyfikacji przedsiębiorstw uwzględniający specyfikę przepływu ludzi.
I - Rolnictwo
A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
II - Funkcje terenochłonne przemysłowe, produkcyjne, magazynowe oraz przedsiębiorstwa komunalne
B - górnictwo i wydobywanie
C - przetwórstwo przemysłowe
D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
H - transport i gospodarka magazynowa (Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
III - Budownictwo
F - budownictwo
IV – Transport i handel pojazdami samochodowymi
G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (Handel hurtowy i
detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
H - transport i gospodarka magazynowa (Transport lądowy oraz transport rurociągowy, Transport wodny, Transport
lotniczy, Działalność pocztowa i kurierska
V – Handel hurtowy i detaliczny oraz usługi drobne
G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (Handel hurtowy, z
wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi, Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
H - transport i gospodarka magazynowa (Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi)
S - pozostała działalność usługowa
VI - Usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią
I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
VII – Usługi biurowe, administracyjne, profesjonalne (np. ubezpieczenia, finanse) i działalność naukowa
J - informacja i komunikacja
K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
VIII - Usługi generujące ruch pracowników oraz korzystających z usług (z zakresu edukacji, ochrony zdrowia,
kultury, rozrywki i rekreacji)
P - edukacja
Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) 2007 z dnia 24.12.2007 r.

Ważnym etapem analiz było oszacowanie aktualnej liczby pracujących w analizowanym obszarze,
co przekładać się może na potencjalną liczbę pasażerów (ZM. . Szacowana liczba pracujących w obszarze
oddziaływania kolei metropolitalnej i ZM.14. Szacowana liczba pracujących w otoczeniu węzłów
i przystanków kolei metropolitalnej). Urząd Statystyczny, w udostępnionych danych, wskazuje dla
poszczególnych przedsiębiorstw jedynie szerokie przedziały dotyczące liczby zatrudnionych,
uniemożliwiające wykonanie precyzyjnych wyliczeń. Na potrzeby opracowania wypracowane zostały
wskaźniki, za pomocą których oszacowano liczbę pracujących dla wszystkich przedsiębiorstw
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zlokalizowanych w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej. Przyjęte wskaźniki zostały
zróżnicowane na podstawie nazwy grupowania schematu klasyfikacji PKD, gdzie np. wyższy mnożnik
przypisany został przedsiębiorstwom związanym z handlem hurtowym, a niższy firmom zajmującym się
handlem detalicznym. Iloczyn określonego wskaźnika oraz najwyższej wartości przedziału zatrudnionych
udostępnianego przez Urząd Statystyczny pozwolił na oszacowanie liczby pracujących w danym
przedsiębiorstwie.

Koncentracja przedsiębiorstw oraz dominująca funkcja typ
Analizując załączniki mapowe dotyczącej tej części opracowania, na których dane dotyczące funkcji
przedsiębiorstw zostały zagregowane do poziomu obrębów ewidencyjnych (ZM.17. i ZM.18.), czy
wskazane zostały na obszarze w promieniu km wokół węzłów i przystanków (ZM.20. i ZM.22.) można
zauważyć, że rozmieszczenie przedsiębiorstw pod względem ich dominujących funkcji jest zróżnicowane.
W obszarze objętym analizami dominującym typem działalności jest rolnictwo . Jednak im bliżej
miast położonych w tym paśmie, tym więcej pojawia się podmiotów gospodarczych pełniących funkcje
usługowe. W samych miastach działalność gospodarcza koncentruje się na usługach, w tym
w Kościerzynie i Kartuzach na usługach op ieki zd rowotnej i p om ocy sp ołecznej Q , które należy
uznać za istotne generatory przepływu ludności. W bezpośrednim sąsiedztwie miast profil
przedsiębiorstw jest znacznie bardziej zróżnicowany, ze znacznym udziałem firm związanych
z budownictwem lub transportem. Podmioty oferujące usługi tu ry sty czne związane
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi koncentrują się jedynie w obrębie Wdzydze (gm.
Kościerzyna , co wyróżnia go na tle pozostałych i wynika z wysokiego potencjału turystycznego tego
obszaru. Przedsiębiorstwa o profilu b udownictw o, dominują w obrębach: Potuły i Zgorzałe gm.
Stężyca , Somonino gm. Somonino , Grzybno i Kiełpino gm. Kartuzy , Tokary gm. Przodkowo ,
Barniewice, Przyjaźń i Rębiechowo gm. Żukowo , w jednym obrębie miasta Kościerzyna i trzech
obrębach miasta Kartuzy. Z kolei f unkcje ha nd lowe przeważają na obszarze obrębów: Czeczewo
i Kobysewo (gm. Przodkowo), Chwaszczyno, Leźno, Małkowo, Żukowo gm. Żukowo , Borowo (gm.
Kartuzy), oraz podobnie jak wcześniej, w czterech obrębach Kościerzyny i Kartuz. Spośród analizowanych
obrębów wyróżnia się również Tuchom gm. Żukowo , gdzie większość firm związana jest
z p rzetwórstwem p rzemy słowym .
Ze względu na specyfikę opracowania zostały przeprowadzone szczegółowe analizy w otoczeniu
o promieniu 1 km oraz dostępności pieszej do
min od węzłów i przystanków kolei metropolitalnej.
Zróżnicowanie dominującego charakteru przedsiębiorstw występujących w najmniejszym buforze analiz
zostało przedstawione na załącznikach mapowych ZM.20. oraz ZM.22. Poniżej przedstawiono
podsumowanie wniosków dla każdego węzła i przystanku.


Rębiechowo – w zasięgu jednego kilometra od przystanku, w znacznej odległości od siebie jest
stosunkowo niewiele przedsiębiorstw. Dominują usługi związane z handlem (32 przedsiębiorstwa ,
przedsiębiorstwa rolne, budowlane, a także oferujące usługi profesjonalne, naukowe i techniczne
(odpowiednio: 25, 22 i 22).



Pępowo Kartuskie – rozproszenie przedsiębiorstw jest mniejsze niż w przypadku Rębiechowa,
a w granicach kilometrowego zasięgu od przystanku zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa
rolne (32). Dodatkowo wyróżnić można grupę firm zaklasyfikowanych do sekcji handel,
budownictwo i transport.



Żukowo Wschodnie – dominują przedsiębiorstwa związane z handlem (149), jednak liczną grupę
stanowią również firmy transportowe i magazynowe, jak również prowadzące działalność
profesjonalną, naukową i techniczną (odpowiednio: 116 i 87).



Żukowo – rozmieszczenie przedsiębiorstw w zasięgu przystanku jest podobne, jak w przypadku
Żukowa Wschodniego, natomiast ich zagęszczenie jest znacznie większe ze względu na charakter
miejski otoczenia przystanku. Na terenie poddanym analizie dominują przedsiębiorstwa handlowe
(162), a także transportowe, górnicze i rolne.
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Borkowo – w kilometrowym zasięgu węzła Borkowo zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa
o charakterze rolniczym (205). Mniej liczną grupę zajmują przedsiębiorstwa przemysłowe oraz
budowlane, których liczba wynosi kolejno 6 i .



Dzierżążno – kilometrowy bufor przystanku Dzierżążno obejmuje swoim zasięgiem dwa obręby
ewidencyjne: Mezowo i Dzierżążno, gdzie w przypadku pierwszego, przedsiębiorstwa
rozmieszczone są w znacznej odległości od siebie, drugiego zagęszczenie jest znacznie większe.
Dominującym typem są przedsiębiorstwa rolne, przemysłowe i handlowe, których liczba wynosi
odpowiednio 46, 34 i 28.



Kartuzy – ze względu na sąsiedztwo obszaru zalesionego, tylko po zachodniej stronie linii kolejowej
znajdują się liczne przedsiębiorstwa. Ze względu na charakter miejski są to przede wszystkim usługi
związane z handlem (317), transportem (178) i budownictwem 142).



Babi Dół – ze względu na położenie przystanku w otoczeniu terenów leśnych, w promieniu jednego
kilometra występuje tylko jedno przedsiębiorstwo.



Kiełpino Kartuskie – spośród czterech obrębów ewidencyjnych objętych zasięgiem o promieniu km
od przystanku, największa koncentracja przedsiębiorstw znajduje się w granicach obrębu Kiełpino
Kartuskie. W otoczeniu przystanku dominują przedsiębiorstwa o charakterze budowlanym, rolnym
i handlowym, których liczba wynosi odpowiednio: 47, 44 i 28.



Somonino – podobnie jak w przypadku Kiełpina, bufor jednego kilometra obejmuje cztery obręby:
Somonino, Goręczyno, Sławki i Hopowo. Najwięcej przedsiębiorstw znajduje się w granicach obrębu
Somonino. W zasięgu kilometra dominują przedsiębiorstwa budowlane i rolne, których liczba wynosi
odpowiednio 62 i 57.



Sławki – w znacznej odległości o przystanku zlokalizowane są nieliczne przedsiębiorstwa, których
działalność związana jest przede wszystkim z rolnictwem oraz budownictwem.



Wieżyca – w bezpośrednim otoczeniu przystanku w znacznym rozproszeniu zlokalizowanych jest
jedynie 6 przedsiębiorstw, przeważnie wzdłuż linii kolejowej, oraz na południowy wschód od
przystanku. Dominują tutaj przedsiębiorstwa rolne, których jest .



Krzeszna – w otoczeniu przystanku występuje mała liczba przedsiębiorstw, jest ich łącznie 9.
Ze względu na liczne walory przyrodnicze, oraz turystyczny charakter tej miejscowości, dominują na
tym terenie przedsiębiorstwa związane z działalnością gastronomiczną i zakwaterowaniem.



Gołubie Kaszubskie – firmy rozmieszczone są przede wszystkim wzdłuż linii kolejowej, a ich
dominująca funkcja związana jest z budownictwem, rolnictwem i handlem odpowiednio:
,
i 18).



Skorzewo – w zasięgu 1 kilometra znacznie więcej przedsiębiorstw zlokalizowanych jest po
zachodniej stronie linii kolei metropolitalnej. W sąsiedztwie przystanku zlokalizowane są przede
wszystkim przedsiębiorstwa związane z rolnictwem i budownictwem, których liczba wynosi
odpowiednio 38 i 20.



Kościerzyna – w zasięgu 1 kilometra od tego węzła, podobnie jak w przypadku Kartuz, profil
działalności przedsiębiorstw związany jest z handlem. Podmiotów takich w otoczeniu przystanku
zlokalizowanych jest
7. Nieco mniejszą grupę stanowią przedsiębiorstwa budowlane, rolne
i przemysłowe odpowiednio: 94, 51 i 50).
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Kluczowi pracodawcy w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej
W obszarze objętym analizami, a także w sąsiadujących z nim obrębach ewidencyjnych
zlokalizowane są jedynie 130 przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej
osób, z czego:
6 zatrudnia od
do 9 pracowników,
w
liczba pracowników mieści się w przedziale od
tylko w liczba zatrudnionych przekracza
osób.

do 999 osób,

Większość analizowanych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej
osób to podmioty pełniące
funkcje przemysłowe oraz świadczące usługi z zakresu opieki zdrowotnej lub edukacji. Największa
koncentracja dużych przedsiębiorstw występuje w miastach Kościerzyna, Kartuzy i Żukowo
(odpowiednio: 39, 29 i 13). Największym pracodawcą i jednocześnie największym generatorem ruchu
w obszarze analiz jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, który znajduje się w odległości 3,6
kilometrów od dworca kolejowego, jednak połączenie pomiędzy placówką a dworcem zapewnione jest
komunikacją miejską. Firmą zatrudniająca powyżej
osób zlokalizowaną poza granicami miasta, są
Zakłady Porcelany Stołowej S.A. w Łubianie, położone w znacznej odległości, bo aż 8, km od węzła
Kościerzyna. Trzecie przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej
osób, którego profil działalności
związany jest z wykonywaniem instalacji budowlanych, znajduje się w miejscowości Dąbrowa Miszewska
gm. Żukowo w odległości , km od węzła Rębiechowo. Przedsiębiorstwa, które zatrudniają od
do
999 osób poza miastami, zlokalizowane są w Lesznie (gm. Kartuzy), Baninie oraz Chwaszczynie
(gm. Żukowo i związane są głównie z rynkiem przemysłowym, usługami opieki zdrowotnej, handlu,
a także z gospodarką wodną. Pozostałe mniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej
osób
znajdują się w miejscowościach: Banino, Borcz, Burchardztwo, Chmielno, Chwaszczyno, Czaple,
Dzierżążno, Goręczyno, Grzybno, Kawle Dolne, Kawle Górne, Kiełpino, Kobysewo, Kosowo, Leźno,
Maks, Małkowo, Przodkowo, Przyjaźń, Rybaki, Smołdzino, Somonino, Staniszewo, Stężyca, Sulmin,
Szymbark oraz Wielki Klincz. Są to również głównie przedsiębiorstwa pełniące funkcję przemysłową czy
edukacyjną odpowiednio: 37 i 32). Poniżej przedstawiono wnioski dotyczące bezpośredniego otoczenia
przystanków i węzłów, które zilustrowano na załączniku mapowym ZM.16. Rozmieszczenie
przedsiębiorstw oraz lokalizacja głównych pracodawców w otoczeniu węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej.


Rębiechowo – w zasięgu bufora km od przystanku znajduje się tylko jedno przedsiębiorstwo,
w którym liczba zatrudnionych mieści się w przedziale od
do 999 osób i jest ono
zaklasyfikowane do kategorii przetwórstwo przemysłowe.



Żukowo Wschodnie oraz Żukowo – w promieniu 1 kilometra zlokalizowanych jest
dużych
przedsiębiorstw, z czego zatrudniają od
do 999 osób, a 7 od
do 9. Przedsiębiorstwa te
związane są z usługami handlu i opieki zdrowotnej, zaś najwięcej klasyfikuje się do sekcji przemysł
i edukacja po przedsiębiorstwa .



Dzierżążno – w zasięgu
od
do 9 osób.



Kartuzy – w sąsiedztwie zlokalizowane są
duże przedsiębiorstwa, z czego kluczowymi
pracodawcami i jednocześnie największymi generatorami ruchu są Szpital i Powiatowe Centrum
Zdrowia zatrudniające od
do 999 osób. Wśród pozostałych przedsiębiorstw, w których pracuje
od
do
9 osób, położonych w sąsiedztwie dworca, dominują podmioty świadczące usługi
edukacyjne i oraz obiekty administracji publicznej (4).



Kiełpino Kartuskie, Somonino oraz Sławki – jedynymi większymi pracodawcami zatrudniającymi
powyżej
osób, zlokalizowanymi w zasięgu pieszej dostępności od przystanków są zespoły szkół
w Kiełpinie, Somoninie i Goręczynie.



Kościerzyna – w zasięgu węzła mieści się
dużych przedsiębiorstw, z czego tylko przedsiębiorstwo
oczyszczania ścieków Sita Północ zatrudnia od
do 999 osób. Pozostałe przedsiębiorstwa

km znajduje się tylko jedno przedsiębiorstwo przemysłowe, zatrudniające
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związane są z rynkiem budowlanym, przemysłem i administracją, oraz zatrudniają od
osób.

do

9

Szacowana liczba pracowników w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej
Szczegółowe wyniki analiz przedstawionych na załącznikach mapowych ZM.13. i ZM.14. znajdują
się w Tabl. 37. Większość miejsc pracy zlokalizowanych jest w miastach, w tym najwięcej w sąsiedztwie
węzła Kartuzy. Liczba pracowników w jego zasięgu jest większa niemal w każdym przypadku,
za wyjątkiem zasięgów dostępności samochodowej do
i
minut oraz buforów o promieniu 3 i 5 km
od przystanku/węzła. Jest to wynik koncentracji przedsiębiorstw w otoczeniu dworca, w których
zatrudnianych jest powyżej
osób. Duża liczba takich firm w bezpośrednim sąsiedztwie, znacząco
zwiększa potencjał i znaczenie węzła. Kolejnymi lokalizacjami, wokół których skoncentrowanych jest
najwięcej firm, a co się z tym wiąże, zatrudniających na tym obszarze najwięcej osób, są węzły w Żukowie
oraz w Kościerzynie.
Biorąc pod uwagę porównywalne zasięgi dostępności pieszej do
minut oraz dostępności
samochodowej do km, przystankami, wokół których zatrudnionych jest najwięcej osób są kolejno:
Somonino, Kiełpino Kartuskie, Dzierżążno oraz Skorzewo. Z kolei najmniej ważnymi przystankami ze
względu na szacowaną liczbę pracowników są przystanki, takie jak: Babi Dół, Krzeszna, Wieżyca i Sławki.
Wokół wszystkich wymienionych przystanków, w zasięgu i 6 minutowej dostępności samochodowej,
oraz i kilometrowej odległości, nie ma ani jednego dużego przedsiębiorstwa, a co się z tym wiąże,
liczba pracowników też jest znacznie niższa niż w przypadku wymienionych wcześniej węzłów
i przystanków.
Im bliżej Trójmiasta tym większa jest liczba pracujących wokół przystanków oraz węzłów
w większych zasięgach dostępności. Dla przykładu, mimo iż w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku
Rębiechowo nie ma zbyt wielu firm, to jednak spora liczba osób pracujących koncentruje się w 9,
i
minutowym zasięgu dostępności samochodowej do niego. Wynika to z renty położenia względem
Trójmiasta, oraz lokalizacji dużych pracodawców w otoczeniu węzła (np. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy,
Intel, itp. . Podobnie wygląda sytuacja w zasięgu przystanku Pępowo Kartuskie. W ich najbliższym zasięgu
jest stosunkowo niewielu pracujących w porównaniu do innych przystanków/węzłów, natomiast
w zasięgu
i
minutowej dostępności samochodowej, oraz -kilometrowej odległości, pracowników
w otoczeniu Rębiechowa i Pępowa Kartuskiego jest najwięcej.
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Tabl. 37. Szacowana liczba pracowników w zasięgu dostępności czasowej/kilometrowej do poszczególnych węzłów i przystanków kolei metropolitalnej.
Węzeł/przystanek

Szacowana liczba pracowników
Czasowy
czas dojścia/dojazdu do węzła/przystanku

Zasięg:
Dostępność:

Pieszo:

Kilometrowy
bufor wokół węzła/przystanku o promieniu:

Samochodem:

do 15 min

do 3 min

do 6 min

do 9 min

do 12 min

do 15 min

1 km

3 km

5 km

Babi Dół

7

7

108

723

3734

13277

7

1989

6498

Borkowo

453

2678

9323

14121

30442

48617

2186

8368

13549

Dzierżążno

716

1237

2374

12611

30465

37696

876

2487

16830

Gołubie Kaszubskie

516

495

1167

3662

6044

10377

497

1221

2517

Kartuzy

9300

8899

14992

21830

30522

41650

9290

13831

18519

Kiełpino Kartuskie

846

403

2546

5944

21734

29762

881

4191

9762

Kościerzyna

2787

930

11723

20922

23009

29867

4015

19713

22259

Krzeszna

37

154

491

1517

5060

9783

47

1261

4200

Pępowo Kartuskie

448

891

4478

14906

30999

50023

526

5774

18907

Rębiechowo

435

828

5675

15620

32994

61314

1024

4601

17392

Skorzewo

617

647

1125

6843

18208

26623

616

1602

13021

Sławki

225

341

2035

4568

9417

20953

586

3619

7454

Somonino

879

1233

4178

10604

22507

29274

1119

4121

7729

Wieżyca

66

61

329

2279

8664

12657

118

1519

4974

Żukowo

3348

3188

9176

14854

26449

42014

4323

9470

14740

Żukowo Wschód

3013

4468

9338

12614

25755

39001

3892

9694

15678

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Regon. Stan na czerwiec

7.
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Ryc. 112. Wielkość przedsiębiorstw w bezpośrednim otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej; źródło: opracowanie własne

167

Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna
Preferencje i ograniczenia funkcjonalno-obszarowe
Zróżnicowane przestrzennie walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe obszaru analizy tworzą
warunki do rozwoju zróżnicowanych form aktywności i zagospodarowania w zakresie:


turystyki krajoznawczej – wykorzystującej bogate walory historyczno-kulturowe:
– dziedzictwa kulturowego o znaczeniu krajowym: Będomin, Kartuzy, Kościerzyna, Wdzydze
Kiszewskie,
– dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym: Żukowo, Szymbark,
– ośrodków kultu religijnego: Kościerzyna - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, Sianowo
(gm. Kartuzy) – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub.



turystyki wypoczynkowej – na terenie powiatów kartuskiego, kościerskiego w turystycznych
obiektach noclegowych szczególnie ośrodkach wczasowych nad licznymi jeziorami ,
gospodarstwach agroturystycznych, a także w prywatnych domach letniskowych – „drugich
domach”;



turystyki aktywnej – wykorzystującej naturalne uwarunkowania przyrodnicze:
– duże akweny śródlądowe do uprawiania sportów wodnych: żeglarstwa i innych m.in. jeziora:
Wdzydze, Raduńskie Górne, Raduńskie Dolne, Ostrzyckie ; nurkowania jeziora: Raduńskie
Górne, Raduńskie Dolne, Ostrzyckie, Wdzydze ,
– ukształtowania terenu i warunków klimatycznych dla rozwoju sportów zimowych: narciarstwa
biegowego rozległe obszary Pojezierza Kaszubskiego ; narciarstwa zjazdowego (okolice szczytu
Wieżyca, okolice Stężycy ,
– sieci hydrograficznej do rozwoju szlaków kajakowych m.in.: Graniczna, Radunia, Wierzyca ,
– sieci hydrograficznej do rozwoju szlaków żeglarskich: Kółko Raduńskie,
– zespoły leśne do rozwoju turystyki rowerowej, konnej, nordic walking (Kaszubski Park
Krajobrazowy wraz z otuliną Wdzydzki park Krajobrazowy wraz z otuliną ;



turystyki zdrowotnej (sanatoryjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej oraz
wykorzystującej lecznicze i relaksacyjne właściwości zasobów przyrodniczych:

spa&wellness)

–

– geologicznych wód mineralnych, termalnych i borowin : potencjalne uzdrowiska np. Kościerzyna ,
– klimatu związanego z obszarami leśnymi.

Trasy turystyczne
Duże znaczenie dla rozwoju turystyki, szczególnie aktywnej, ma sieć tras rowerowych o określonych
standardach i randze co najmniej regionalnej. System tras rowerowych nie jest w pełni ukształtowany,
wymaga dalszej rozbudowy. Najważniejszymi węzłami mają być Kościerzyna, Kartuzy i Żukowo. System
ten tworzą m.in. już zrealizowane i przygotowywane do realizacji trasy rowerowe (ZM.23. Infrastruktura
turystyczna w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej):


międzynarodowa nr
„Trasa Rowerowa Tysiąca Jezior: Krzeszewo gm. Miastko) - Stankowo
(gm. Prabuty) - częściowo istniejąca,



międzyregionalna trasa rowerowa nr
częściowo istniejąca,



regionalna nr 111: Przetoczyno (gm. Szemud) – Stara Kiszewa - częściowo istniejąca,



regionalna nr



regionalna nr



regionalna nr

„Dworów i Pałaców”: Warcino gm. Kępice – Parchowo -

: Przewóz gm. Stężyca - Recice (gm. Osiek) – częściowo istniejąca,
6: Gdańsk m. – Brusy (m.) – częściowo istniejąca,
: Gdańsk m. - Żukowo m. – częściowo istniejąca,
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regionalna nr

7 „Kaszubska”: Żukowo (m.) – Kartuzy (m.) - Żukowo m. – planowana,



trasa kulturowa „Szlak Zabytków Hydrotechniki” - istniejąca.

Ponadto należy wymienić system szlaków pieszych PTTK. W obszarze opracowania występują
następujące szlaki:


Kartuski (niebieski) - łączący Gdańsk z Kartuzami,



Kaszubski (czerwony) - łączący Sierakowice z Gołuniem,



Wzgórz Szymbarskich - łączący Sopot z Sierakowicami.

W obszarze funkcjonowania PKM znajdują się również szlaki turystyki kajakowej Radunia i Kółko
Raduńskie zespół jezior).

Baza noclegowa
Według stanu w dniu
lipca
6 r. w obszarze analizy działalność prowadziło 89 turystycznych
obiektów noclegowych54 , % ogólnej liczby turystycznych obiektów noclegowych w regionie , w tym
9, % stanowiły obiekty całoroczne.

Ryc. 113. Struktura miejsc noclegowych; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

54

Dane dotyczą włącznie tylko tych jednostek, które złożyły sprawozdania statystyczne.
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Obiekty hotelowe tj. hotele i pensjonaty i inne obiekty hotelowe stanowiły
obiektów, a w grupie obiektów hotelowych przeważały hotele.

,7% ogólnej liczby

pozostałe turystyczne obiekty noclegowe
kwatery agroturystyczne
pokoje gościnne/kwatery prywatne
pola biwakowe
kempingi
zespoły domków turystycznych
ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
ośrodki kolonijne
ośrodki wczasowe
szkolne schroniska młodzieżowe
inne obiekty hotelowe
pensjonaty
hotele
0

2

caloroczne

4

6

8
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20

obiekty ogółem

Ryc. 114. Liczba obiektów noclegowych w poszczególnych kategoriach

6 ; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Przyjmując intensywność ruchu turystycznego na podstawie miejsc noclegowych, mamy jednak do
czynienia z innymi proporcjami.55 Według stanu w dniu
lipca
6 r. w sezonie letnim hotele generują
podobną liczbę miejsc co kwatery agroturystyczne, przy niewielkiej przewadze ośrodków wczasowych.
Poza sezonem znacząco rośnie udział miejsc noclegowych w hotelach, zmniejsza się natomiast liczba
miejsc noclegowych w obiektach o charakterze rozproszonym.

Począwszy od danych za styczeń
6 r. wprowadzono metodę imputacji danych. W przypadku prezentowania
danych odnoszących się do wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych, gdy na danym obszarze znajdują
się mniej niż jednostki, dane zostały utajnione tajemnica statystyczna . Liczba obiektów oraz pokoi i miejsc
noclegowych dotyczy obiektów, które działały w dniu
lipca. Dane dotyczące wykorzystania obiektów udzielone
noclegi, wynajęte pokoje, turyści wykazywane są dla całego roku sprawozdawczego.

55
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Ryc. 115. Liczba miejsc noclegowych w obiektach noclegowych wg kategorii (2016); źródło: Bank Danych Lokalnych
GUS.

Największą liczbą całorocznych miejsc noclegowych dysponowały hotele i ośrodki wczasowe –
odpowiednio 8, % i ,8% ogólnej liczby miejsc noclegowych w analizowanym obszarze, oznacza to,
że w obu przypadkach więcej niż średnio w województwie ,6% i 8, %.
Baza noclegowa w strefie oddziaływania kolei metropolitalnej jest jednak zdominowana przez
obiekty o charakterze sezonowym – 54,06% miejsc noclegowych. Rozmieszczenie tego typu obiektów
nie jest równomierne – największa liczba miejsc noclegowych znajduje się w gminie Kościerzyna56, przy
czym baza noclegowa na terenie tej gminy koncentruje się przede wszystkim wokół oddalonego od
przystanków kolei metropolitalnej Zespołu Jezior Wdzydzkich. Niecałe % zasobu miejsc noclegowych
gminy to miejsca całoroczne.
Ponad połowa mniej miejsc noclegowych niż w gminie Kościerzyna występuje w gminie Stężyca,
jednak tu mamy znacznie wyższy udział miejsc całorocznych – ponad 8%. Ośmiokrotnie mniej miejsc
noclegowych występuje w gminie Somonino, jednak tam udział miejsc całorocznych przekracza 89%.
W miastach oferta miejsc noclegowych jest wciąż stosunkowo uboga, ale mają one charakter całoroczny
– za wyjątkiem Kościerzyny, gdzie udział takich miejsc przekracza zaledwie 6 %.
56

Przede wszystkim w południowej części gminy.
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Tabl. 38. Liczba miejsc noclegowych (2016 r.).
Gmina

Miejsca noclegowe
ogółem

całoroczne

udział miejsc całorocznych

Chmielno

360

94

26,11%

Kartuzy - miasto

119

119

100,00%

Kartuzy - obszar wiejski

95

58

61,05%

Przodkowo

12

12

100,00%

Somonino

414

369

89,13%

Stężyca

1353

786

58,09%

Żukowo - miasto

38

38

100,00%

Żukowo - obszar wiejski

116

116

100,00%

Kościerzyna – gmina miejska

261

157

60,15%

Kościerzyna – gmina wiejska

3399

1084

31,89%

razem

6167

2833

45,94%

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

W zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej znajduje się szereg atrakcji turystycznych
o charakterze punktowym, liniowym i obszarowym (ZM.23. Infrastruktura turystyczna w obszarze
oddziaływania kolei metropolitalnej). Atrakcje te charakteryzują się zróżnicowaną popularnością oraz
wykorzystaniem sezonowym. Można je podzielić w następujący sposób:


atrakcje punktowe kąpieliska wraz z infrastrukturą umożliwiającą uprawianie sportów wodnych
i liniowe (szlaki kajakowe) oparte na d ostęp ności wod y – użytkowane przede wszystkim
w sezonie letnim,



atrakcje liniowe szlaki piesze i rowerowe i obszarowe zbieranie runa leśnego oparte na walorach
p rzy rod y i krajob razu – użytkowane od wiosny do jesieni,



atrakcje punktowe (stoki narciarskie, platformy widokowe) oparte na sp ecyf iczny m
ukształtowani u tere nu i od p owied nim zagospod arowaniu – użytkowane zimą lub przez
cały rok,



atrakcje punktowe parki tematyczne, zespoły hotelowo-uzdrowiskowe i hotelowo-konferencyjne)
oparte przede wszystkim na walorach utworzony ch ręka człowieka .

Większość z ww. miejsc to atrakcje sezonu wiosenno-letniego oparte na walorach krajobrazowych
i naturalnych obszaru: kąpieliskach i obszarach zbierania runa leśnego. Uzupełnia je baza noclegowa
oparta przede wszystkim na domkach letniskowych oraz kwaterach agroturystycznych. Tego typu oferta
rozwinęła się w szczególności w rejonie przystanków kolei metropolitalnej: Dzierżążno, Wieżyca
miejscowość Kolano , Krzeszna i Gołubie Kaszubskie.
W obszarze dostrzegany jest jednak rozwój ponad sezonowych form rekreacji: szlaków
turystycznych (w szczególności rowerowych oraz oferty generowanej przez wyspecjalizowane ośrodki
hotelowe – leczniczo-uzdrowiskowe i hotelowe. Taka infrastruktura koncentruje się przede wszystkim
w rejonie przystanków: Wieżyca, Krzeszna i Gołubie Kaszubskie.
Na tym tle należy wyróżnić szereg atrakcji generujących ruch turystyczny jednodniowy –
niezwiązany z bazą noclegową. Są to przede wszystkim szlaki turystyczne oraz atrakcje typu parki
tematyczne (Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku). Przy intensyfikacji ruchu w sezonie
letnim, pozostają one atrakcyjne przez większą część roku, a ostatnie z wymienionych – cały rok. Ośrodek
w Szymbarku wyróżnia się również w tej grupie wiodącą rolą jako generator ruchu turystycznego.
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Specyficzną atrakcją sezonową są stoki narciarskie znajdujące się w rejonie przystanków Wieżyca,
Krzeszna i Gołubie Kaszubskie. Jest to swoiste uzupełnienie dla ruchu turystycznego występującego
w sezonie letnim. Szacuje się, że ze stoków korzysta około
tys. osób na sezon57. W przeciwieństwie
do przyjazdów w tę okolicę w sezonie letnim, są to przeważnie wizyty jednodniowe.
Tabl. 39. Atrakcje turystyczne w otoczeniu kolei metropolitalnej – formy i sezonowość.
Kluczowe uwarunkowania

Zakres

Zima

Jesień

Lato

Wiosna

Obszarowe

Liniowe

Punktowe

Antropogeniczne

Ukształtowanie terenu i
infrastruktura

Przyroda i
ukształtowanie terenu

Woda

Forma

Sezon

kąpieliska
szlaki
kajakowe
szlaki piesze
szlaki
rowerowe
zbieranie runa
leśnego
stoki
narciarskie
platformy
widokowe
parki
tematyczne
zespoły
hotelowouzdrowiskowe
zespoły
hotelowokonferencyjne
Źródło: opracowanie własne.

57

Koszałkowo Centrum Wypoczynku Wieżyca – dane za 2016 rok przekazane do Departamentu Turystyki UMWP.
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3.2. Polityka planistyczna gmin
Stan prac planistycznych
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Aktualność SUiKZP na analizowanym obszarze jest zróżnicowana Ryc. 116.).
Aktualność stanu prac planistycznych w większości przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu
analiz przyjęto na koniec kwietnia
8 r. (podrozdziały 3.2.2., 3.2.3. i załączniki mapowe). Dokumenty
SUiKZP dwóch miast rdzeniowych obszaru metropolitalnego - Gdańska i Gdyni były w tym czasie
poddawane istotnym zmianom. W szczególności dotyczy to Gdańska, gdzie Rada Miasta przyjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia nowego dokumentu Studium w dniu 23 kwietnia 2018 r., przy czym
z końcem kwietnia nie był on jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym, stąd we wcześniej
wykonanych analizach uwzględniany jest jako projekt zmieniający dokument z
7 r. . Na tej samej sesji
Rada Miasta Gdańska przyjęła jednocześnie uchwałę o zmianie dla fragmentu miasta. Gdynia natomiast,
w dniu
grudnia
7 r. przystąpiła do sporządzania projektu nowego dokumentu obowiązujące
Studium z 2015 r.)
Tabl.

. Aktualność SUiKZP gmin w otoczeniu kolei metropolitalnej.
Gmina

m. Gdańsk
m. Gdynia

gm. Chmielno
gm. Kartuzy
gm. Kościerzyna
m. Kościerzyna

gm. Przodkowo
gm. Somonino

gm. Stężyca
gm. Żukowo

SUiKZP - stan prac planistycznych
obowiązujące,
w trakcie sporządzania fragmentarycznej zmiany
obowiązujące,
w trakcie sporządzania całościowej zmiany
przystąpienie; 20.12.2017 r.)
obowiązujące,
w trakcie sporządzania fragmentarycznej zmiany
obowiązujące
obowiązujące
obowiązujące,
w trakcie sporządzania całościowej zmiany
przystąpienie: 8. .
6 r.
obowiązujące
obowiązujące,
w trakcie sporządzania całościowej zmiany
przystąpienie: 29.03.2017 r.)
obowiązujące,
w trakcie sporządzania fragmentarycznej zmiany
obowiązujące

Obowiązujący dokument
przyjęty dla całego obszaru gminy
data przyjęcia, nr uchwały
23.04.2018 r.; LI/1506/18
26.08.2015 r.; XI/190/15

30.12.2013 r.; XXIV/241/2013
09.04.2018 r.; XLV/530/2018
12.11.2014 r.; X/396/14
28.05.2014 r.; LXVI/496/14

22.10.2009 r.; XXIII/325/09
29.12.2009 r.; XXXII/232/09

21.06.2005 r.; XXXV/355/2005
27.10.2015 r.; XVI/171/2015

źródło: opracowanie własne na podstawie bip gmin (stan na czerwiec 2018).

Większość gmin (7 z 10) w ostatnich kilku latach uchwaliła całościowe zmiany Studiów. Najstarszy
dokument, uchwalony w
r., posiada gmina Stężyca. Przodkowo i Somonino bazują na Studium
uchwalonym w 2009 r., przy czym Somonino w 2017 r. przystąpiło do sporządzania zmiany tego
dokumentu dla całego obszaru gminy.
Niemal wszystkie gminy oprócz gm. Chmielno przyjęły uchwałę w sprawie aktualności studium
i planów miejscowych, mającą na celu przesądzenie o ewentualnej potrzebie działań planistycznych na
określonych obszarach, tak aby funkcjonujące akty planistyczne nie traciły waloru aktualności, mieszcząc
się w szerszym, stanowiącym integralną całość, porządku przestrzennym.
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Ryc. 116. Aktualność SUiKZP gmin w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej; źródło: opracowanie własne na podstawie bip gmin stan na czerwiec
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8.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Do analiz dotyczących sytuacji planistycznej w zakresie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w niniejszym opracowaniu przyjęto dwa zasięgi:


obszar w buforze o promieniu 5 km wokół węzłów i przystanków – dla poglądowego określenia
stanu prac planistycznych mpzp obowiązujące i w trakcie przygotowania zobrazowanego na
załączniku mapowym ZM.24. Stan prac planistycznych w otoczeniu węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące i w trakcie
przygotowania,



obszar w buforze o promieniu 3 km wokół węzłów i przystanków – dla pogłębionych analiz, w tym
określenia struktury przeznaczenia terenów i ich chłonności (podrozdziały . . . i . . . oraz
załączniki mapowe ZM.27. – ZM.35.)

Tabl. 41. Udział powierzchni objętej mpzp w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej.

pasmo kartusko-kościerskie

Udział powierzchni objętej obowiązującymi mpzp na obszarach
w zasięgu bufora km wokół węzłów i przystanków kolei metropolitalnej
wraz z liczbą obowiązujących mpzp
[%]
36% (631 mpzp)

m. Gdańsk

40% (618 mpzp)

m. Gdynia

19% (87 mpzp)

Obszar odniesienia

Dla obszarów w zasięgu bufora 3 km wokół węzłów/przystanków, zgodnie ze stanem na kwiecień
2017 r., zidentyfikowano w:

paśmie kartusko-kościerskim: 6 mpzp obowiązujące i
w trakcie opracowywania;


Gdańsku:

8 mpzp obowiązujących i



Gdyni: 7 mpzp obowiązujących i

w trakcie opracowywania;

w trakcie opracowywania.

W gminach pasma kartusko-kościerskiego, w wyznaczonym buforze
km wokół węzłów
i przystanków kolei metropolitalnej udział powierzchni objętej obowiązującymi mpzp stanowi 6% ogółu
powierzchni tak wyznaczonego obszaru58 (i jest identyczny jak w obszarze analiz dla bufora o promieniu
5 km – Tabl. 41.). Łącznie poddano szczegółowej analizie 364 mpzp, czego: 145 mpzp w gminie Żukowo,
87 w gminie Kartuzy, 51 w gminie Somonino, 33 w gminie miejskiej Kościerzyna, 26 w gminie wiejskiej
Kościerzyna, 7 w gminie Stężyca i w gminie Przodkowo. Plany te powstawały w rożnym czasie.
W ostatnich kilku latach widoczna jest tendencja intensyfikacji prac planistycznych, w szczególności
w gminie Żukowo (ZM. 6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego procedowane w różnych
okresach związanych z realizacją kolei metropolitalnej w paśmie kartusko-kościerskim). W okresie realizacji
inwestycji kolei metropolitalnej i jej początkowego okresu funkcjonowania, tj. w latach
-2016
uchwalono 24 mpzp, z czego: 13 w gm. Żukowo, 4 w gm. miejskiej Kościerzyna, w gm. wiejskiej
Kościerzyna, w gm. Kartuzy i po 1 w gminach: Przodkowo i Somonino. Od 1 stycznia 2017 r. do 30
kwietnia 2018 r. w analizowanym obszarze uchwalono kolejne 11 mpzp, z czego:
w gm. Żukowo,
w gm. Kartuzy oraz
w gm. wiejskiej Kościerzyna. Wiele terenów na obszarze gminy Żukowo,
w bezpośrednim otoczeniu infrastruktury kolejowej, jest objętych granicami planów w trakcie
procedowania.

Powierzchnia obszaru w zasięgu bufora o promieniu
w paśmie kartusko-kościerski wynosi
, km².
58

km od wokół węzłów i przystanków kolei metropolitalnej
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Synteza uwarunkowań i sytuacji planistycznej terenów w zasięgu oddziaływania kolei
metropolitalnej na terenie Gdańska i Gdyni
Zgodnie z tytułem niniejszego opracowania59 główny nacisk położony został na zdiagnozowanie,
następnie określenie scenariuszy rozwojowych i sformułowanie rekomendacji dla terenów położonych
poza Trójmiastem. W związku z powyższym szczegółowym analizom poddane zostały uwarunkowania
związane z potencjałami i ograniczeniami środowiskowymi oraz z istniejącym i planowanym
zagospodarowaniem przestrzennym terenów w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej na terenie
ośmiu gmin położonych w paśmie kartusko-kościerskim60. Gminy te nie posiadają własnych jednostek
planistycznych i nie prowadzą tego typu analiz. Inaczej sytuacja wygląda w Gdańsku i Gdyni, gdzie Biuro
Rozwoju Gdańska i Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni odpowiadają za kształtowanie
polityki przestrzennej tych ośrodków i prowadzą na bieżąco działania mające na celu wykorzystanie
potencjału rozwojowego jakim jest kolej metropolitalna. W ramach niniejszego opracowania
sporządzono przegląd tych działań i zaprezentowano go w formie syntetycznej informacji uzupełniającej
analizy wykonane dla pasma kartusko-kościerskiego.
Przesądzenie o realizacji inwestycji PKM w
r. 61, a następnie uruchomienie przewozów koleją
metropolitalną w
roku znacząco wpłynęły na dynamiczny rozwój oraz przekształcenia
funkcjonalno-przestrzenne terenów w zasięgu jej oddziaływania. Potencjał tej inwestycji i perspektywy
rozwoju terenów w jej sąsiedztwie znajdują odzwierciedlenie w polityce zagospodarowania
przestrzennego Gdańska i Gdyni. Ostatnie kilka lat wyraźnie pokazuje intensyfikację działań
planistycznych związanych z tym zagadnieniem i zwiększenie jego roli w polityce planistycznej miasta
– w szczególności Gdańska. Teza ta znajduje potwierdzenie m.in. przy okazji porównania dokumentu
obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska
(SUiKZP)62 i projektu jego zmiany.63 Porównanie tych dwóch dokumentów ukazujące zmianę w sposobie
ujęcia tematu kolei metropolitalnej znajdują się w poniższym rozdziale.
Poza analizą zapisów głównych dokumentów regulujących politykę przestrzenną tych miast
zdiagnozowana została również aktualna sytuacja planistyczna terenów w zasięgu oddziaływania kolei
metropolitalnej w kontekście obowiązujących i procedowanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Dodatkowo dokonano przeglądu analiz funkcjonalno-przestrzennych i lokalizacyjnych wykonanych
przez Biuro Rozwoju Gdańska BRG dla gdańskiego odcinka pasma rozwojowego kolei metropolitalnej
w otoczeniu funkcjonujących oraz projektowanych węzłów i przystanków.

Rys historyczny
Pomorska Kolej Metropolitalna przeprowadzona została śladem historycznej linii kolejowej
z Gdańska Wrzeszcza do Kokoszek, uruchomionej w 9
r. jako fragment linii kolejowej Wrzeszcz Stara Piła oraz śladem historycznej linii kolejowej z Kokoszek do Portu Gdynia, uruchomionej w 1921 r.
jako fragment linii kolejowej Wrzeszcz - Stara Piła. Pod koniec II wojny światowej, w marcu 9
r.,
wojska niemieckie wycofując się z Gdańska wysadziły w powietrze 6 wiaduktów na odcinku Wrzeszcz Kiełpinek, uniemożliwiając korzystanie z linii kolejowej na tej trasie. Po zakończeniu działań wojennych
nie odbudowano linii kolejowej w jej historycznym przebiegu, głównie ze względu na zniszczone
wiadukty, których odbudowa była przedsięwzięciem kosztownym. W 1946 r. ogłoszono przetarg na
rozbiórkę nieprzejezdnego wówczas odcinka Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Kokoszki.64.
59

Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu. Studium pasma kartusko-kościerskiego.
W kolejności alfabetycznej: gm. Chmielno, gm. Kartuzy, gm. Kościerzyna, m. Kościerzyna, gm. Przodkowo, gm.
Somonino, gm. Stężyca, gm. Żukowo.
61
Podpisanie umowy o uzyskanie dofinansowania ze środków UE oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
62
Uchwała nr XVIII/
/ 7 Rady Miasta Gdańska z dnia . .
7 r.
63
Projekt Studium z dnia 23.10.2017 roku dokument wyłożony do publicznego wglądu).
64
H.Jursz, Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby, Wyd. Oskar, Gdańsk
, str.100.
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Oficjalnym początkiem procesu przywrócenia ruchu kolejowego na tym obszarze było powołanie
przez Sejmik Województwa Pomorskiego, w maju
roku, spółki „Pomorska Kolej Metropolitalna
S.A.”, celem przygotowania i realizacji projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz utrzymania linii
kolejowych, a także funkcjonowania infrastruktury kolejowej i okołotorowej. Zgodnie z pierwotnymi
założeniami linia PKM miała połączyć Gdańsk i Gdynię wraz portami lotniczymi: z istniejącym w Gdańsku
Rębiechowie oraz z planowanym w Gdyni Kosakowie. Linia miała zostać zelektryfikowana i oddana
do użytku na imprezę masową związaną z współorganizowanymi przez Polskę Mistrzostwami Europy
w Piłce Nożnej w
r. Euro
wraz z nowym przystankiem przy stadionie.
Prace planistyczne i projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji
administracyjnych trwały pięć lat. Sama budowa wraz z uprzednim przygotowaniem terenu budowy
(w tym wyburzeniami obiektów i wycinką drzew rosnących w pasie kolejowym PKM zajęła dwa lata.
W kwietniu
r. odbyły się pierwsze testy linii prowadzone przez lokomotywę, natomiast września
r. została ona oddana do użytku.
Kalend arium - najważniejsze d aty związane z koleją m etrop olitalną 65
V 1914

otwarcie linii kolejowej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Stara Piła, Kaszubski
Ekspres.

II 1921

otwarcie linii kolejowej na odcinku Kokoszki-Port Gdynia, Kaszubski Ekspres.

III 1945

zniszczenie linii w wyniku działań wojennych

1946

rozbiórka nieprzejezdnego odcinka Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Kokoszki

VIII 2005

przygotowanie przez grono naukowe Trójmiasta pierwszego opracowania
na temat kolei metropolitalnej jako alternatywy dla ruchu samochodowego

V 2007

przygotowanie Wstępnego Studium Wykonalności przedsięwzięcia przez Centrum
Naukowo–Techniczne Kolejnictwa na zlecenie PKP PLK.
Ustalenie celów szczegółowych i założeń realizacji projektu możliwego do realizacji
przy wsparciu funduszy unijnych

VII 2008

umieszczenie projektu Pomorska Kolej Metropolitalna na Liście Projektów
Kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIŚ. Działania
7. . Rozwój transportu kolejowego, w ramach Priorytetu VII Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Transport przyjazny środowisku

2008 - 2009

przygotowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej
Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”

IV 2010

utworzenie spółki celowej samorządu województwa pomorskiego „Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.” i powierzenie jej roli tzw. inwestora zastępczego

2010 - 2011

wykonanie badań środowiskowych i raportu oceny wpływu przedsięwzięcia na
środowisko oraz Koncepcji Programowo-Przestrzennej
przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych
pierwsze prace przygotowawcze na terenach przyszłej linii PKM wycinka drzew
i krzewów oraz prace saperskie

IV 2011

uzyskanie decyzji środowiskowej

IX 2011

rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na przystanki PKM

I 2012
V 2012
X – XII 2012

uzyskanie decyzji lokalizacyjnej
podpisanie umowy o uzyskanie dofinansowania ze środków UE
przejmowanie nieruchomości na trasie linii PKM

Na podstawie informacji zawartych w: sporządzonej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w marcu
r. aktualizacji Studium wykonalności dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja
„Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia i „Miasto i transport” 8/
6
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XII 2012
V - VII 2013
I - IV 2013
2013 - 2015

uzyskanie pozwolenia na budowę
podpisanie umowy z wykonawcami projektu i rozpoczęcie prac budowlanych
prace rozbiórkowe na trasie linii PKM
prace budowlane

IV 2015

zakończenie budowy

IX 2015

uruchomienie przewozów na linii PKM

Lokalizacja i charakterystyka
Odcinek linii kolei metropolitalnej przebiegającej przez Gdańsk położony jest na styku tzw. górnego
i dolnego tarasu, na obszarze który nie jest jednolity ani pod względem uwarunkowań topograficznoprzyrodniczych, ani funkcjonalnych. Pomimo położenia nad morzem, kolej metropolitalna to linia
o charakterze podgórskim, czyli linia długa i wijąca się. Na odcinku kolejowym Gdańsk Wrzeszcz
– Gdańsk Kiełpinek skład kolejowy musi wspiąć się na morenowe wzgórza o wysokości ponad
metrów. Trasa kolei metropolitalnej prowadzi przez tereny 9 gdańskich dzielnic wg podziału
administracyjnego , w granicach których zlokalizowanych jest 2 węzłów i przystanków
istniejących,
1 przygotowywany do realizacji66 i 1 planowany67)68:
 Osowa Gdańsk Osowa i planowany Gdańsk Kielnieńska ,
 Matarnia (planowany Gdańsk Firoga, Gdańsk Matarnia, Gdańsk Port Lotniczy i Gdańsk Rębiechowo ,
 Jasień Gdańsk Kiełpinek ,
 Brętowo Gdańsk Brętowo, Gdańsk Jasień, Gdańsk Niedźwiednik ,
 VII Dwór,
 Oliwa Gdańsk Strzyża ,
 Strzyża,
 Zaspa-Młyniec,
 Wrzeszcz (Gdańsk Wrzeszcz .
Na obszarze Gdyni trasa kolei metropolitalnej przebiega przez tereny na styku 4 dzielnic.
Po zachodniej stronie linii są to: Karwiny, Witomino Radiostacja i Działki Leśne, po wschodniej stronie
– rozciągnięta południkowo dzielnica Mały Kack, w granicach której zlokalizowane są: węzeł Gdynia
Karwiny69 i przystanek zintegrowany Gdynia Stadion. Dalej, w kierunku śródmieścia linia ta łączy się
z linią nr
, gdzie na odcinku pomiędzy przystankiem Gdynia Stadion, a węzłem Gdynia Główna planuje
się realizację infrastruktury umożliwiającej włączenie do obsługi koleją metropolitalną również węzła
Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.

Węzły i przystanki kolei metropolitalnej w Gdańsku i w Gdyni
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego 203070 węzły i przystanki posiadają zróżnicowaną rangę, odpowiednio:
 węzeł krajowy Gdańsk Port Lotniczy ,
 węzeł regionalny Gdańsk Wrzeszcz ,
 węzły metropolitalne Gdańsk Osowa, Gdańsk Rębiechowo, Gdynia Karwiny),
 węzły lokalne Gdańsk Brętowo, Gdańsk Jasień, projektowany Gdańsk Kielnieńska, Gdańsk Strzyża ,
 przystanki zintegrowane Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Matarnia, Gdańsk Niedźwiednik, Gdynia
Stadion).
Węzeł Gdańsk Firoga
Węzeł Gdańsk Kielnieńska (wg PZPWP 2030)
68
Stan na dzień: . 9. 7
69
do czasu jego uruchomienia wykorzystywany był przystanek Gdynia Wielki Kack
70
Uchwała nr 8/XXX/ 6 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia
66

67
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6 r.

Zróżnicowana ranga węzłów i przystanków wiąże się z różnymi wymogami w tym ilościowymi
co do elementów infrastruktury związanej z obsługą podróżnych i integracją transportu.
Węzły i przystanki kolei metropolitalnej w Gdańsku i w Gdyni położone są w lokalizacjach
o odmiennej specyfice, co również wpływa na ich zróżnicowany charakter i program funkcjonalny.
Przyjmując bardzo uproszczoną typologię, można wyróżnić kilka zasadniczych typów związanych
z funkcją dominującą w ich otoczeniu:
 mieszkaniowo-usługowa Gdańsk Brętowo, Gdańsk Jasień, projektowany Gdańsk Kielnieńska,
Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny),
 usługowo-mieszkaniowa Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Strzyża, Gdańsk Wrzeszcz ,
 logistyczna, przemysłowa i usługowa, w tym w szczególności biurowa Gdańsk Matarnia, Gdańsk Port
Lotniczy, Gdańsk Rębiechowo, Gdynia Stadion oraz projektowany Gdańsk Firoga).
Okolice każdego z węzłów i przystanków mają swoją specyfikę – są takie, wokół których
dynamicznie rozwija się zabudowa mieszkaniowa, przede wszystkim wielorodzinna i wciąż są rezerwy
terenu pod dalszy jej rozwój przede wszystkim otoczenie: Gdańsk Jasień, Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk
Osowa, czy Gdynia Karwiny . Są też takie, których charakter wynika ze zlokalizowanych w ich
bezpośrednim otoczeniu specyficznych funkcji, takich jak: kampus Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk
Strzyża , koncentracja obiektów sportowo-widowiskowych (Gdynia Stadion), czy Port Lotniczy Im. Lecha
Wałęsy, wokół którego rozwija się biznesowa dzielnica Airport City, dla której bezpośrednia dostępność
do kolei metropolitalnej jest istotnym uwarunkowaniem prorozwojowym.
Niemal wszystkie węzły i przystanki za wyjątkiem węzła Gdańsk Wrzeszcz położone są
w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego TPK , w tym 7
w granicach jego otuliny: Gdańsk Brętowo, Gdańsk Jasień, projektowany Gdańsk Kielnieńska, Gdańsk
Matarnia, Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny. Dla położonych tam terenów
mieszkaniowych dogodna dostępność piesza do jednego z ważniejszych obszarów codziennej rekreacji
jest ważnym atutem. Jednocześnie dla mieszkańców dzielnic oddalonych od TPK dostępność tego
obszaru może się poprawić dzięki kolei metropolitalnej.
Biuro Rozwoju Gdańska przygotowując strategię zmniejszenia intensywności użytkowania
rekreacyjnego wnętrza TPK, prowadzącej w dalszej perspektywie do naturalizacji tego obszaru
chronionego, określiło zasady i kierunki zagospodarowania terenów na styku z parkiem – tzw. strefy
buforowej lasów TPK. W ramach tego opracowania wyznaczono strefy rekreacji w otoczeniu
funkcjonujących wejść do parku, proponując im zróżnicowany program funkcjonalny określony dla trzech
kategorii wejść: o bogatym Kat.I , podstawowym Kat.II i minimalnym Kat.III wyposażeniu
w infrastrukturę rekreacyjną i sportową.71 Strefy o najwyższej kategorii wyposażenia w infrastrukturę
rekreacyjno-sportową znajdują się przy dwóch z analizowanych lokalizacji: przy węźle Gdańsk Jasień oraz
przystanku Gdańsk Niedźwiednik.

Uwarunkowania planistyczne w Gdańsku
Jednostka planistyczna miasta Gdańska – Biuro Rozwoju Gdańska BRG przygotowując dokumenty
i analizy planistyczne posiłkuje się podziałem obszaru miasta na tzw. dzielnice urbanistyczne72, w ramach
których wyodrębnione są również mniejsze struktury – jednostki urbanistyczne.
Obszar oddziaływania kolei metropolitalnej obejmuje cztery dzielnice urbanistyczne:
 Wrzeszcz wraz z jednostkami urbanistycznymi: Zaspa, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Brętowo
oraz Piecki-Migowo,
 Oliwa z jednostkami: Oliwa Górna oraz Lasy Oliwskie,
 Południe z jednostką Jasień-Szadółki,
Dokładny opis kategorii i lokalizacja poszczególnych wejść w „Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania
strefy buforowej lasów TPK.”, Gdańsk, listopad
.
72
które nie są tożsame z dzielnicami administracyjnymi.
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 Zachód wraz z jednostkami urbanistycznymi: Matarnia-Złota Karczma, Klukowo-Rębiechowo oraz
Osowa-Barniewice.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska
W czasie przygotowania niniejszego opracowania obowiązującym dokument Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gdańska był dokument
uchwalony w 2007r.73 Jednocześnie przygotowywana była całościowa zmiana Studium, której projekt z
dnia 23.10.2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu (w terminie od
października do
listopada 2017 r.).
W Studium z 2007 r. dopuszczano możliwość „odbudowy tzw. kolei kokoszkowskiej z koniecznymi
w takim przypadku zmianami w planowanym układzie drogowym i tramwajowym”,74 jednak projekt ten
nie był jeszcze zdeterminowany na poziomie ponadlokalnym (w tym czasie przystąpiono do Wstępnego
Studium Wykonalności przedsięwzięcia). Postawiono natomiast na rozbudowę linii tramwajowej, która
miałaby mieć znaczącą rolę w obsłudze transportowej m.in. dynamicznie rozwijających się dzielnic
urbanistycznych: Zachód i Południe.
Analizując funkcje poszczególnych obszarów będących przedmiotem niniejszego opracowania
w ww. dokumencie można zauważyć:
 wskazanie terenów istniejącego intensywnego zagospodarowania w dzielnicy urbanistycznej
Wrzeszcz do rehabilitacji i rewitalizacji, a także - w jednostce Piecki-Migowo do przekształceń
monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych w kompaktowe dzielnice z dostępnymi dla mieszkańców
usługami, dogodnymi wewnętrznymi powiązaniami pieszymi oraz dostępnością do transportu
zbiorowego,
 wskazanie pasma rozwojowego na terenie dzielnic urbanistycznych: Zachód - z głównym
przeznaczeniem przemysłowo-usługowym oraz Południe i Osowa - z głównym przeznaczeniem
mieszkaniowo-usługowym,
 wyróżnienie Zachodniego Pasma Handlowo- Usługowego, obejmującego tereny na obszarze dzielnic
urbanistycznych Południe, Zachód i Osowa,
 wyraźną koncentrację usług sportu i rekreacji, zaplanowaną na terenach wokół przystanku Gdańsk
Brętowo,
 objęcie ochroną archeologiczną oraz ochroną ekspozycji ze względu na zabytkowy kościół pw. Św.
Walentego terenów w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego przystanku Gdańsk Matarnia,

 wskazanie większości terenów ogródków działkowych do przekształcenia na cele mieszkaniowousługowe.

W projekcie Studium rozwój miasta do wewnątrz oraz zrównoważony rozwój mobilności
z uprzywilejowaniem ekologicznych form transportu zbiorowego, zostały wyraźnie zaakcentowane jako
element wizji rozwoju przestrzennego, która wyznacza główne cele przestrzenne polityki miasta75.
Zrealizowana w obecnym przebiegu kolej (poza jej wymiarem ponadlokalnym) jest istotnym elementem
w obsłudze transportowej miasta, w tym obszarów dzielnic urbanistycznych Zachód i Południe. Wiąże
kształtujące się Zachodnie Pasmo Handlowo- Usługowe z Centralnym, szczególnie dzięki węzłowi
Gdańsk Wrzeszcz, w którym łączą się dwie linie o numerach: 8 PKM i
Gdańsk Główny – Rumia).
Dzięki rozwijającym się węzłom integracyjnym i przystankom zintegrowanym pozwala na realizację
multimodalnych podróży, z wykorzystaniem różnych podsystemów transportu zbiorowego i transportu
indywidualnego.

Uchwała nr XVIII/
/ 7 Rady Miasta Gdańska z dnia . .
7 r.
Tamże, Podsystemy transportu zbiorowego w Kierunkach rozwoju systemów transportowych. str.
75
Projekt Studium z dnia 23.10.2017 r., str. 207.
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Założono, że z czasem wzdłuż linii kolei metropolitalnej, wokół przystanków nastąpi specjalizacja
ośrodków węzłowych, jak ma to miejsce wokół przystanków SKM76. Rozwój komunikacji szynowej wg
projektu Studium jest powiązany z jakością życia mieszkańców, dotyczy ich wyborów związanych
z miejscem pracy oraz życia.77 Rejony przystanków PKM „to potencjalnie nowe tereny wzmożonych
procesów inwestycyjnych … niewątpliwie o wysokiej wartości ekonomicznej”, jednak „trudne do
inwestowania, gdyż podlegają różnym ograniczeniom rozwojowym. Wymagają złożonych działań
restrukturyzacyjnych. Inwestowanie … musi respektować wymogi ochrony wartości przyrodniczych
i krajobrazowych”78. Jeśli chodzi o przeznaczenie terenów, w projekcie tym, w stosunku do dokumentu
obowiązującego wzmocnione zostało znaczenie Zachodniego Pasma Handlowo- Usługowego oraz
biznesowej dzielnicy Airport City, których potencjał uwarunkowany jest w dużym stopniu właśnie
funkcjonowaniem kolei metropolitalnej na tym obszarze.
Polityka miasta w zakresie intensyfikacji zabudowy w ramach wykształconych struktur
funkcjonalno-przestrzennych i stanowi realizację idei rozwoju miasta do wewnątrz. Najwyższe wskaźniki
intensywności zabudowy mieszkaniowo-usługowej stosuje się w dzielnicach ukształtowanych
(w szczególności strefy śródmiejskiej oraz w dzielnicach rozwojowych Południe i Zachód - na terenach
o najlepszej obsłudze transportem zbiorowym, tj. dla bliskiego otoczenia przystanków PKM i tramwaju,
ze stopniowym ich obniżaniem wraz z oddalaniem się od przystanków od , do ,7 .79
Podsystem rowerowy związany z koleją metropolitalną
W
7r. dominowało podejście liniowe, opierające się na systemie miejskich ścieżek rowerowych
wynoszącym wówczas ok. 8 km . W projekcie Studium zakłada się podejście obszarowe, tj. „rozwój
podsystemu tras rowerowych w sposób zintegrowany z podsystemami transportu zbiorowego
i podsystem ciągów pieszych, co może przyczynić się do wzrostu codziennych podróży mieszkańców
Gdańska tym środkiem transportu. Spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, bezpieczeństwo, komfort,
czytelność - to podstawowe wymogi, które powinien spełniać system powiązań rowerowych”.
W odniesieniu do charakterystyki i szczegółowych uwarunkowań zaproponowano hierarchię trasy
zbiorcze i lokalne oraz zróżnicowanie pod względem funkcji sieć tras użytkowych oraz rekreacyjnych
dla poszczególnych odcinków tras, dla każdej z gdańskich dzielnic. Zawarto również wytyczne
projektowe i realizacyjne systemu tras rowerowych zależne od dopuszczalnej prędkości dla tras
współdzielonych z ruchem samochodowym80. Szczegółowe założenia kształtowania miasta przyjaznego
różnym formom mobilności aktywnej, w tym ruchu rowerowego dla Gdańska zostały zawarte w
opracowaniu STeR81, w którym każdej z tras przypisana została tzw. „zlewnia”, czyli teoretycznie
założony obszar jej oddziaływania lokalnego. Założono, że „zlewnia” obejmuje teren dostępny w ciągu
minut82 jazdy rowerem od danej trasy rowerowej.83 Przystanki/węzły kolei metropolitalnej, które
zawierają się w wyznaczonych zlewniach to: Gdańsk Strzyża, Gdańsk Brętowo, Gdańsk Matarnia, Gdańsk
Kilenieńska, Gdańsk Jasień oraz Gdańsk Osowa.
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w strefie oddziaływania kolei metropolitalnej
Elementem lokalnej polityki ochronnej na terenach struktur przyrodniczych w mieście jest
wyznaczony w SUiKZP z 2001 r. Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB .
76

Projekt Studium z dnia 23.10.2017 r., str. 205.
Projekt Studium z dnia 23.10.2017 r., str. 183.
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Projekt Studium z dnia 23.10.2017 r., str. 169.
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Projekt Studium z dnia 23.10.2017 r., str. 223.
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Projekt Studium z dnia 23.10.2017 r., str. 262-263.
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Ustalenia STeR zawarte w „Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska Nr
z dnia
. .
r. w sprawie
ustalenia zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych, nad którymi
zarząd sprawuje Prezydent Miasta Gdańska”.
82
Geometrycznie przekłada się to na obszar w odległości
m w linii prostej od trasy co średnio oznacza realną
odległość ok. 7 m wzdłuż sieci dróg 7 m = minuty jazdy rowerem z prędkością km/h .
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SR SteR- 2013, str.8-9.
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„OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych tereny i obiekty objęte ochroną, obszary
proponowane do objęcia ochroną oraz inne obszary cenne przyrodniczo i ciągów łączących, wiążących
ze sobą najbardziej wartościowe różnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych w tym wód
powierzchniowych , zapewniających ich powiązanie z regionalnym systemem obszarów cennych
przyrodniczo oraz terenami otwartymi poza miastem. Ochrona obszarów OSTAB polega na ustalaniu w
planach miejscowych specjalnych zasad zagospodarowania”84. Na analizowanych obszarach, w zasięgu
oddziaływania przystanków i węzłów kolei metropolitalnej najistotniejszym jest powiązanie lasów TPK
z obiektami i obszarami objętymi ochroną np. użytek ekologiczny „Migowska Bielawa” oraz
proponowanymi do objęcia taką ochroną np.: „Jasieńska Łąka” . Bardzo ważne jest także wyznaczenie
powiązań zielonych korytarzy pomiędzy płatami strukturalnymi OSTAB. Są to często powiązania oparte
na ciągach pieszych i rowerowych.
W obowiązującym Studium oraz w analizowanym projekcie z dnia 23.10.2017 r. znalazły się zapisy
dotyczące dziedzictwa kulturowego. Dla przystanków/węzłów kolei metropolitalnej w Gdańsku
w wykazie zespołów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, w strefie oddziaływania
węzłów/przystanków przyjęto bufor km wskazano:
 Gdańsk Matarnia :
 kościół parafialny pw. Św. Walentego, datowany na XV w., ze znaczącą przebudową wykonaną
w XIX wieku,
 zespół urbanistyczny wpisany jako zespół dworsko-parkowy Matarnia, datowany na 1880 rok,
 zespół ruralistyczny - zachowany układ przestrzenny oraz nieliczne zachowane budynki wsi
folwarcznej w typie ulicówki wzdłuż ulic Jesiennej i Agrarnej ,
 11 stanowisk archeologicznych;
 Gdańsk Brętowo:
 zespół urbanistyczny wsi w typie wielodrożnym wzdłuż ulic: Potokowej, Kiełpińskiej, Dolne
Młyny i Matemblewskiej ,
 5 stanowisk archeologicznych;
 Gdańsk Niedźwiednik:
 3 stanowiska archeologiczne;
 Gdańsk Jasień :
 10 stanowisk archeologicznych;
 Gdańsk Karczemki:
 1 stanowisko archeologiczne;
 Gdańsk Firoga:
 2 stanowiska archeologiczne;
 Gdańsk Osowa i Gdańsk Kielnieńska:
 24 stanowiska archeologiczne.
W Studium wyodrębniono 9 grup „tzw. wielkoprzestrzennych elementów krajobrazu kulturowego
(WEKK)85, które podtrzymano w projekcie, ze względu na ich ponadlokalną rangę, wyjątkową lokalizację
i ponadlokalne oddziaływanie, wartość historyczną, utylitarną i przyrodniczą współtworzącą
wyjątkowość struktury miasta jako całości86. Do WEKK zaliczono ciągi widokowe przebiegające „wzdłuż
głównych szlaków komunikacyjnych i rekreacyjnych, którym towarzyszą centralne, najatrakcyjniejsze
i prestiżowe tereny miejskie”, w tym obok SKM, dodano PKM.87
SUiKZP Gdańska Uchwała nr XVIII/
/ 7 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r., str. 32.)
Tamże, str. 8.
86
Projekt Studium z dnia 23.10.2017 r., str. 107.
87
Projekt Studium z dnia 23.10.2017 r., str. 109.
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Ekspozycja krajobrazu a przystanki kolei metropolitalnej
W projekcie Studium określono tzw. „lokalne punkty widokowe”88. Mogą mieć one wpływ na odbiór
przestrzeni przez użytkowników kolei metropolitalnej. Dwa z tych punktów wyszczególnione zostały
w pobliżu przystanku Gdańsk Niedźwiednik oraz węzła Gdańsk Kielnieńska i są to odpowiednio89:
 dla przystanku Gdańsk Niedźwiednik punkt o nazwie Niedźwiednik, z widokiem na wzgórza morenowe
i dolinę w ulicy Rakoczego, gdzie zakres widoku roztacza się od węzła Gdańsk Brętowo do wzniesienia
pomiędzy ulicami Słowackiego i Rakoczego. W obrębie zakresu widoku w promieniu 150 m zabudowa
nie powinna przekraczać wysokości 7 m n.p.m.
 dla węzła Gdańsk Kielnieńska jest to Góra Studencka Kukawka , położona w Osowej; w obrębie
zakresu widoku w promieniu
m na Jezioro Wysockie należy realizować zabudowę nie
przekraczającą wys. 8 m n.p.m.

Analizy funkcjonalno-przestrzenne dla
metropolitalnej Biuro Rozwoju Gdańska

lokalizacji

związanych

z

przebiegiem

kolei

Biuro Rozwoju Gdańska BRG w latach
sporządziło
opracowań analitycznych
dotyczących terenów związanych z przebiegiem kolei metropolitalnej w otoczeniu wybranych węzłów
i przystanków:
„Studium programowo przestrzenne Kiełpinka”
,
„Studium Matarni wokół trasy przebiegu kolei PKM”
,
„Studium funkcjonalno-przestrzenne Jasienia w rejonie przystanku PKM”
,
„Studium lokalizacji przystanku PKM Kielnieńska/Nowa Kielnieńska wraz z analizą możliwości
przekształceń w rejonie oddziaływania PKM w Gdańsku-Osowej”
,
5. „Studium rejonu PKM Brętowo”
.

1.
2.
3.
4.

Prace związane z budową i modernizacją prowadzone na linii kolei kokoszkowskiej podjęte
w momencie powołania spółki PKM S.A.
r. zbiegły się w czasie z dynamicznym procesem
przekształceń funkcjonalnych trenów przyległych do linii przyszłej kolei metropolitalnej, w tym przede
wszystkim z:
 rozwojem i intensyfikacją zabudowy mieszkaniowej deweloperskiej w obrębie dawnego poligonu,
o powierzchni ok 100ha, w okolicach węzła Gdańsk Jasień, oraz w rejonie przystanku Gdańsk
Kiełpinek,
 rozbudową Portu Lotniczego im. L. Wałęsy wraz z nowymi kompleksami biurowymi oraz centrami
logistycznymi i przemysłowymi w jego otoczeniu,
 rozwojem terenów przemysłowych w okolicach przystanku Gdańsk Matarnia.
Nadrzędnym celem opracowań studialnych sporządzonych przez BRG było określenie kierunków
zmian przestrzennych, jakie wymusi realizacja inwestycji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Wnioski
z przeprowadzonych analiz i propozycje rozwiązań stanowiły materiał wyjściowy do przygotowywanych
następnie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów, a także
znalazły odzwierciedlenie w projekcie Studium.
Opracowania dotyczą terenów położonych w promieniu km od węzła/przystanku lub w granicach
obowiązujących planów miejscowych w ich otoczeniu. Wszystkie opracowania wskazują na potencjalny
wzrost wartości tych terenów spowodowany uruchomieniem kolei metropolitalnej i zwiększeniem ich
dostępności do transportu zbiorowego, funkcjonującego niezależnie od układu drogowego. Określono
możliwości inwestycyjnego wykorzystania dostępnych terenów, ale także zaproponowano działania
88

Projekt Studium z dnia 23.10.2017 r., str. 255.
Studium z 2007 r., str. 108., projekt Studium z dnia . .
7 str. 7. Ponadto, oba dokumenty dopuszczają
weryfikowanie i wskazywanie dodatkowych elementów krajobrazu o lokalnym zasięgu oddziaływania w planach
miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
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mające na celu ochronę obszarów cennych przyrodniczo np. rekomendacje dotyczące ustanowienia
nowych użytków ekologicznych, czy strefy buforowej TPK90 . Wykonane analizy pozwoliły na propozycję
weryfikacji granic OSTAB91 na analizowanych obszarach oraz granic terenów leśnych i istniejących
użytków ekologicznych, zgodnie ze stanem rzeczywistym.
W dwóch opracowaniach analizie poddano możliwości lokalizacyjne dla nowych przystanków:
w opracowaniu dotyczącym Osowy – wariantowe rozwiązania dla przystanku Gdańsk Kielnieńska,
a w opracowaniu dotyczącym Matarni – uzasadnienie dla realizacji przystanku Gdańsk Karczemki
pomiędzy przystankami Gdańsk Matarnia i Gdańsk Kiełpinek .
Analizując przewidywane zmiany w strukturze przestrzennej i funkcjonalnej dla terenów w rejonie
istniejących i planowanych lub będących w trakcie realizacji węzłów i przystanków wyznaczono tereny
pod funkcje infrastruktury komunikacji oraz infrastruktury integrującej różne środki transportu. Zbadano
również możliwości zintensyfikowania stopnia zagospodarowania i parametrów zabudowy w zasięgu
dojścia pieszego do węzłów i przystanków oraz dokonania zmiany przeznaczenia terenów w ich
bezpośrednim sąsiedztwie.
Poddano weryfikacji obsługę komunikacyjną obszarów analizowanych, wskazano do uzupełnienia
istniejącą sieć drogową oraz zaplanowano nowe sieci układu drogowego poprzez ustalenie nowych
połączeń np.: okolice przystanku Jasień to planowane ulice: Nowa Myśliwska, Nowa Jasieńska, Nowa
Gronostajowa.
Istotnym aspektem uwzględnionym w omawianych opracowaniach jest promowanie zmiany
zachowań transportowych mieszkańców, polegającej na stopniowej utracie znaczenia komunikacji
indywidualnej na rzecz zbiorowej oraz ruchu pieszego i rowerowego. Przejawem tego jest propozycja
aktualizacji systemu powiązań pieszych i rowerowych oraz wprowadzenia nowych ciągów pieszo–
jezdnych, pieszo–rowerowych i pieszych. W rejonie węzła Gdańsk Jasień wskazuje się na potrzebę
połączenia terenów mieszkaniowych ze ścieżką wzdłuż Potoku Siedleckiego: „W chwili obecnej potencjał
mieszczących się poza bramami osiedla: zbiornika wodnego, użytku ekologicznego a także niewielkiej
enklawy lasu jest całkowicie niewykorzystany. Uruchamiając ciąg pieszy, biegnący od Potoku
Siedleckiego w kierunku północnym, poprzez szczyt zalesionego wzniesienia, dalej wzdłuż użytku
ekologicznego „Migowska Bielawa”, realizując kładkę wokół zbiornika wodnego, która mogłaby się łączyć
z ciągiem wzdłuż Rowu P, mieszkańcy zyskaliby kolejne atrakcyjne połączenie Jasieńskiej Łąki z lasami
TPK.”92 Obecnie teren „Migowskiej Bielawy” nie jest w żaden sposób oznakowany, brak tablicy
informacyjnej o użytku ekologicznym oraz ściśle zabudowany z każdej strony nowopowstałymi osiedlami
mieszkaniowymi.93 Wyraźnie wskazany w analizach planistycznych do przeprowadzenia ciąg pieszy nie
zaistniał w przestrzeni.
Dostrzegając rolę centro-twórczą transportowych węzłów integracyjnych, jednocześnie istniejące
deficyty w zakresie usług na terenach dynamicznego rozwoju zabudowy mieszkaniowej,
w prowadzonych analizach wskazano na zasadność utworzenia w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanków i węzłów PKM usługowych ośrodków wspomagających ośrodki dzielnicowe - przy węzłach:
Gdańsk Kielnieńska, Gdańsk Jasień i przy przystanku Gdańsk Matarnia.
W kwestii terenów aktywnych biologicznie zaproponowano: korektę zasięgu OSTAB, weryfikację
i aktualizację granic zieleni do utrzymania i wprowadzenia, w tym ustalenie nowych użytków
ekologicznych, na fragmentach - przeprowadzenie procedury wylesienia fragmenty lasu położonego po

Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
BRG, 2015 r.
91
Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB
92
„Studium funkcjonalno-przestrzenne Jasienia w rejonie przystanku PKM”
, str. .
93
www.dzwonekjasienski.strefa.pl/ROCZNIKI/2016(1).pdf [Dostęp: . 7.
6]
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północno–wschodniej stronie węzła Gdańsk Jasień.94 W sąsiedztwie węzłów i przystanków: Gdańsk
Matarnia, Gdańsk Kiełpinek, i Gdańsk Jasień zaproponowano ustalenie użytków ekologicznych
„Moczaru Jasieńskiego” i „Jasieńskiej Łąki” . W rejonie Gdańsk Brętowo wskazano na potrzebę
utrzymania ciągu Doliny Strzyży wraz ze zbiornikami wodnymi. Jednocześnie postulowano zmianę
przeznaczenia terenów zieleni oraz usług położonych w sąsiedztwie przystanku Gdańsk Brętowo na
tereny inwestycyjne lub tereny o większym potencjale inwestycyjnym.95
Analizując tereny istniejącej i planowanej zabudowy zaproponowano weryfikację parametrów
urbanistycznych w dostosowaniu do nowych warunków, granic własności i potrzeb oraz obowiązujących
przepisów jako wytyczne do planów miejscowych uchwalanych w rejonie węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej). Przykładowo dla rejonu dawnego poligonu Jasień, w rejonie przystanku Gdańsk Jasień,
96% obszaru przeznaczono pod budownictwo wielorodzinne. Tym samym liczba mieszkańców osiedla
może wzrosnąć do ok.
tys., co stanowi niemal
% wzrost w stosunku do założeń wynikających
z planów obowiązujących- sprzed realizacji PKM.
Ponadto, w wymienionych opracowaniach doprecyzowano również wytyczne w zakresie zapisów
dotyczących zasad i możliwości kreowania przestrzeni publicznej i nośników reklam.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku
Przeanalizowano sytuację planistyczną na pierwszy kwartał
8. Dla obszarów w zasięgu
oddziaływania kolei metropolitalnej - czyli w otoczeniu linii, a przede wszystkim w otoczeniu węzłów
i przystanków w buforze do 3 km – na terenie Gdańska obowiązuje 8 planów miejscowych a 13 jest
w trakcie sporządzania96. ZM. . Stan prac planistycznych w otoczeniu węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące i w trakcie
przygotowania
W ciągu infrastruktury linii kolei metropolitalnej w buforach do
kilometrów od
przystanków/węzłów, od roku
daty rozpoczęcia prac nad projektem budowlanym PKM) do
września
roku daty oddania linii do użytku , w Gdańsku uchwalone zostały 8 plany miejscowe.
Od czasu uruchomienia kolei metropolitalnej do marca 2018 r., zostało uchwalonych kolejnych 28
miejscowych planów - zarówno na terenach istniejącego intensywnego zagospodarowania m.in.: MPZP
Wrzeszcz - Osiedle Strzyża - rejon byłej piekarni "Rogalik" pomiędzy nasypem kolejowym a aleją Grunwaldzką
w mieście Gdańsku97), jak i na obszarach rozwojowych (m.in.: MPZP Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy
torach II w mieście Gdańsku98 czy MPZP Kiełpinek w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku99). ZM.25.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego procedowane w różnych okresach związanych
z realizacją kolei metropolitalnej w Gdańsku i Gdyni
Na wniosek PKM S.A. (po opracowaniach studialnych BRG) wprowadzono zmiany w planach
miejscowych na całej obecnej trasie kolei metropolitalnej. Zniesiono ustalenia planów obowiązujących
oraz uchwalono nowe plany miejscowe, które uwzględniły wyszczególnienie pasa szynowego torów linii
nr
8 i linii nr
oraz nowo powstałe przystanki. Dla terenów, przez które przebiega linia kolei
metropolitalnej obowiązuje
8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
odpowiadających
odcinkom linii i obejmujących przede wszystkim tereny infrastruktury kolejowej
i towarzyszącej, jak np. parkingi park & ride100.
„Ten pagórkowaty obszar charakteryzuje się dość wątłą roślinnością i z momentem realizacji trasy PKM będzie
dodatkowo odseparowany od pozostałych terenów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego” na podstawie:
„Studium funkcjonalno-przestrzenne Jasienia w rejonie przystanku PKM”
, str.6 .
95
„Studium rejonu PKM Brętowo”
96
Stan na kwiecień 2018 r.
97
Uchwała RMG Nr XXI/
/
z dnia . .
r.
98
Uchwała RMG Nr LVII/
/ z dnia . 9.
r.
99
Uchwała RMG Nr XXX/8 /
6 z dnia 27.10.2016 r.
100
Wg stanu na kwiecień
8 r. zgodnie z Interaktywnym Plan Gdańska – Planowanie Przestrzenne
(http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index#)
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Pokrycie planami w buforze do km wokół węzłów/przystanków wynosi 7 % przy średniej dla
Gdańska 68% i 79,2 % bez terenów leśnych), odpowiednio dla poszczególnych lokalizacji: Gdańsk Jasień
88% , Gdańsk Kiełpinek 8 % , Gdańsk Brętowo 7 % , Gdańsk Rębiechowo 6 % , Gdańsk Port Lotniczy
6 % , Gdańsk Wrzeszcz 6 % , Gdańsk Strzyża 8% , Gdańsk Niedźwiednik 7% , Gdańsk Matarnia
(54%), Gdańsk Osowa 6%), Gdańsk Kielnieńska
%). Ryc. 117.
Stan pokrycia planami miejscowymi nie jest równomierny na całym obszarze oddziaływania kolei
metropolitalnej. Największe powierzchniowo pokrycie terenów objętych planami z uwzględnieniem
rozpoczętej procedury planistycznej) dotyczy dzielnic rozwojowych, tj. jednostek urbanistycznych takich
jak Jasień-Szadółki powyżej 8 % . Przystąpiono do sporządzania planu miejscowego w bezpośrednim
sąsiedztwie węzła Gdańsk Brętowo po jego północnej stronie . Ponadto, zgodnie z informacjami
przekazanymi przez Biuro Rozwoju Gdańska planowane jest przystąpienie do sporządzenia MPZP dla
obszaru położonego na północ od przystanku Gdańsk Kiełpinek, m.in. w celu wprowadzenia zabudowy
usługowej od strony obwodnicy . W jednostce urbanistycznej Osowa-Barniewice, tereny bez
obowiązujących planów miejscowych położone są po południowo-wschodniej stronie planowanego
węzła Gdańsk Kielnieńska oraz w okolicy planowanego przystanku Gdańsk Karczemki. Zmiany
przeznaczenia są jednak uzależnione od uaktualnienia studium.
Odnotowano w szczególności potencjał inwestycyjny wynikający z planów w zasięgu oddziaływania
kolei metropolitalnej, w jej najbliższym sąsiedztwie, tj. w promieniu km. Plany miejscowe określają dla
tych terenów zróżnicowane uwarunkowania dotyczące parametrów urbanistycznych, tj.: maksymalnej
dopuszczalnej powierzchni, wysokości i intensywności zabudowy oraz minimalnego udziału powierzchni
biologicznie czynnej. Poniżej przedstawiono średnie maksymalne wartości analizowanych wskaźników
dla planów miejscowych w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej:
 maksymalnej intensywności zabudowy wynosi: , ,
 maksymalnej powierzchni zabudowy: 42%,
 maksymalnej wysokości zabudowy:
m,
 minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 39%.
Tereny rozwojowe zostały pokazane na załączniku graficznym ZM.36. Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego – tereny rozwojowe w Gdańsku i Gdyni – intensywność zabudowy.
Za wyznacznik stopnia możliwych przekształceń wybrano parametr urbanistyczny maksymalnej
intensywności zabudowy101 na podstawie planów miejscowych dla terenów wolnych od zabudowy.
Wysoka wartość tego wskaźnika wskazuje obszary niezabudowane, potencjalnie najbardziej atrakcyjne
inwestycyjnie102.
Maksymalny wskaźnik intensywności dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej plasuje się na średnim
poziomie intensywności zabudowy max. , , przy czym dla zabudowy wielorodzinnej oraz usługowej,
osiąga parametr na poziomie maksymalnym i więcej lokalne dominanty na poziomie 6 - na terenach
rozwijających się kompleksów biurowych, w sąsiedztwie węzła Gdańsk Wrzeszcz i przystanku Gdańsk
Strzyża . Najwyższe dopuszczalne wartości dotyczące wysokości zabudowy mieszczą się w przedziale od
do
m oraz zostały ustalone w zapisach planów miejscowych w okolicach węzłów: Gdańsk
Wrzeszcz, Gdańsk Strzyża, Gdańsk Niedźwiednik tereny mieszkaniowo-usługowe i Gdańsk Osowa
tereny usługowo-produkcyjne).
Maksymalna intensywność zabudowy powinna być określana w planach obowiązkowo od dnia 6 sierpnia
r.
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
102
Porównanie maksymalnej intensywności zabudowy ma charakter poglądowy i nie stanowi jedynego wyznacznika
potencjału terenów inwestycyjnych pozwalającego oszacować całkowitą powierzchnię zabudowy, nie uwzględnia
bowiem wymaganych ustawowo pozostałych maksymalnych wskaźników, takich, jak: powierzchnia i wysokość
zabudowy, procent powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaźników dodatkowych, jak np. liczba kondygnacji,
zieleń rekreacyjna, a także linii zabudowy, wymaganej wielkości działek czy powierzchni rzutu budynku, itp. Ponadto,
wskaźnik intensywności zabudowy, wraz ze zmianą przepisów odrębnych, różnie uwzględniał powierzchnię
kondygnacji podziemnych przy określaniu powierzchni całkowitej zabudowy.
101
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Ryc. 117. Stan pokrycia mpzp w buforze

km wokół węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w Gdańsku; źródło: opracowanie własne
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W analizowanych obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
przeznaczenie większości terenów ustalone zostało pod funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo–
usługowe (ZM.27. Struktura zagospodarowania wg mpzp w otoczeniu węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej w Gdańsku i Gdyni). Wyjątkiem są tereny w bezpośrednim otoczeniu Portu Lotniczego
Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Obszar tzw. AirPort City określony został jako tereny zabudowy usługowej
oraz produkcyjno-usługowej zawierające usługi i produkcję w następujących dziedzinach: informatyka,
telekomunikacja, elektronika, biotechnologia, automatyka i inne o podobnym profilu, stacje paliw.
Dla terenów dotąd niezainwestowanych, na których nastąpiła zmiana mpzp w związku z realizacją
PKM, zasadniczo zrezygnowano z zabudowy jednorodzinnej103. Ponadto, dla obszarów mieszkaniowych
oraz mieszkaniowo-usługowych ustala się powierzchnię biologicznie czynną, średnio na poziomie od
do %, a dla terenów cennych przyrodniczo, znajdujących się w otulinie TPK, minimalnie na poziomie
80%.
Szczegóły dotyczące planowanego zagospodarowania opisane zostały w podpunkcie „perspektywy
rozwojowe w otoczeniu wynikające z polityki planistycznej” w kartach poszczególnych węzłów
i przystanków dla obu miast znajdujących się w Załączniku nr . do niniejszego opracowania. Planowane
zamierzenia opisano na podstawie uchwał o przystąpieniu do planów.

Uwarunkowania środowiskowe w Gdańsku
Zagrożenia naturalne
Śladami działalności lądolodu, znajdującego się na obszarze dzisiejszego Gdańska, ok - tyś. lat
temu są: „głęboko wcięte doliny rozdzielone silnie rozczłonkowaną strefą krawędziową Wysoczyzny,
gdzie różnice wysokości względnych dochodzą do
m, liczne głazy narzutowe, bogata sieć wodna
oraz torfowiska.”104. „Budowa geologiczna powoduje, że na niektórych obszarach miasta występują
tereny o ograniczonej przydatności dla budownictwa … obszary o dużych spadkach, część z aktualnie
czynnymi procesami osuwiskowymi.”105 W obrębie wysokich i stromych zboczy bez zwartej pokrywy
roślinnej … występują warunki sprzyjające procesom osuwiskowym.”106 Zagrożenia osuwiskowe
masowymi ruchami ziemi powinny być zawsze uwzględnione przy planowaniu inwestycyjnym. Na
obszarze analizowanym w buforze o promieniu 3 km wokół przystanków i węzłów kolei metropolitalnej
możemy wyróżnić obszary predysponowane zagrożeniem osuwiskowym107:
 stoki wysoczyzn polodowcowych obszar na zachód i na wschód od przystanku Gdańsk Niedźwiednik
i węzła Gdańsk Brętowo oraz na północ od węzłów Gdańsk Jasień i Gdańsk Kielnieńska oraz
przystanku Gdańsk Kiełpinek ,
 skarpy form antropogenicznych w linii nasypu kolejowego między przystankiem Gdańsk
Niedźwiednik a węzłem Gdańsk Jasień ,
 zbocza form rynnowych jezior północny-zachód od węzła Gdańsk Osowa .
Środowisko przyrodnicze
Lasy zgrupowane są w północno-zachodniej części miasta Lasy Oliwskie , jako część Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną, w bezpośrednim sąsiedztwie kolei metropolitalnej. Nie tworzą
ciągłego systemu przestrzennego, głównie ze względu na bariery infrastrukturalne: drogi oraz samą kolej
metropolitalną. Niedostateczne jest zwłaszcza powiązanie przyrodnicze terenów na Wysoczyźnie
z pasmem nadmorskim. Wyjątkiem jest ciąg potoku Oliwskiego, który jest zachowany w formie ciągłej.
Dla terenów gdzie utrzymane zostało przeznaczenie zabudowy jednorodzinnej wskaźnik maksymalnej
intensywności zabudowy wynosi średnio , .
104
SUiKZP Gdańska Uchwała nr XVIII/
/ 7 Rady Miasta Gdańska z dnia . .
7 r., str. 31.)
105
Hydroprojekt. Raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Odbudowa wałów
przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km +8
– 7+
” Miasto Gdańsk,
województwo pomorskie, .
6, str. 6.
106
SUiKZP Gdańska Uchwała nr XVIII/
/ 7 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r., str. 114.)
107
Na podstawie danych z Państwowego Instytutu Geodezyjnego.
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Lasy stanowią główną część miejskiej zieleni publicznej w dzielnicy urbanistycznej: Zachód oraz istotną
jej część w dzielnicach urbanistycznych: Wrzeszcz i Oliwa. Lasy Oliwskie są zasobem przyrodniczym
dostępnym za pośrednictwem kolei metropolitalnej na odcinku pomiędzy węzłem Gdańsk Strzyża
i przystankiem Gdańsk Matarnia. Zasoby wód powierzchniowych, które znajdują się w zasięgu
oddziaływania kolei metropolitalnej przyjęto bufor km od przystanków/węzłów to:




jeziora: jezioro Wysockie, jezioro Osowskie,
potoki: potok Strzyża, potok Matarnicki, potok Oliwski, potok Kiełpiński, potok Jasień,
zbiorniki retencyjne: Kiełpinek, zbiorniki retencyjny przy ul. Budowlanych, zbiornik Jesień, Wróbla
Staw, Staw Srebrzysko.

W analizowanym obszarze przyjęto bufor

km od przystanków/węzłów znajdują się:

 tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody:
o fragment parku krajobrazowego - Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego108 z otuliną bezpośredni
styk na północ od przystanku Gdańsk Kiełpinek oraz na północ od przystanku Gdańsk
Niedźwiednik ,
o zespół przyrodniczo-krajobrazowy: Dolina Strzyży109,
o rezerwaty przyrody: „Dolina Strzyży”110 wraz z otuliną na północ od przystanku Gdańsk Kiełpinek
i „Wąwóz Huzarów”111,
o użytki ekologiczne: „Migowska Bielawa”112 , „Łozy w Kiełpinie”113, "Salwinia pływająca"114;
 tereny cenne przyrodniczo proponowane do objęcia ochroną prawną115:
o zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
 „Jaśkowe Parowy” fragment Jaśkowego Lasu po północno-zachodniej stronie ul. Jaśkowa
Dolina),
 „Dolina Radości” w zlewni Potoku Zajączkowskiego, w rejonie Węglowej Drogi
 „Dolina Samborowo i Dolina Zielona” na przedłużeniu ul. Abrahama do Szwedzkiej Grobli ,
o użytki ekologiczne:
 „Kozi Jar na Strzyży” między ul. Budowlanych, a linią PKM fragment górnego odcinka doliny
Strzyży z zabagnieniem i małym kompleksem leśnym,
 „Jasieńska Łąka” między ulicami Damroki a Jasieńską
 „Jaśkowe Bluszcze” Studzienka, wzgórza na zachód od ul. Sobieskiego),
 „Jezioro Jasień” na południe od węzła Karczemki ,
 „Jasieńskie Bagno” na południe od ul. Źródlanej, wzdłuż południowego odcinka
ul. Brzoskwiniowej),
 „Kozi Jar w Matarni” na północ od ul. Budowlanych w sąsiedztwie lotniska ,

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 7/ 6 z dnia
maja
6 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego.
109
Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XVI/ 8/
z dn. 6. .
r.
110
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 9/ 7 z dn. 9. .
7
111
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 13/2005 z dn 20.06.2005 r.
112
uchwała Rady Miasta Gdańska Nr V/ /
6 z dn. . .
6 r.
113
uchwała Rady Miasta Gdańska Nr V/ /
6 z dn. . .
6 r.
114
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 25/08 z dn. 7.11.2008 r
115
na podstawie: Planu zagospodarowania przestrzennego OM G-G-S 2030, str.452-453 (Uchwała Nr 8/XXX/ 6
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia
6 r. i projektu SUiKZP Gdańska z dnia
. .
7 r.
str. 9 . Wśród obiektów wskazanych w planie metropolitalnym do objęcia ochroną, nie ujętych w projekcie SUiKZP
Gdańska znalazły się jedynie dwa użytki ekologiczne: „Jasieńskie Oczko” zbiornik wodny i podmokła, wydłużona
kotlinka na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Wybickiego i „Małe oczko na Szadółkach”
108
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„Flora Cygańskiej Gorki” wzniesienia po wschodniej stronie ul. Sobieskiego ,
„Morena” enklawa leśna po wschodniej stronie ul. Rakoczego ,
„Łozowe Oczko w Szadółkach” na zachód od ul. Leszczynowej w rejonie ul. Gabrysiak ,
„Parów Huzarów” i dolina cieku od rezerwatu przyrody „Wąwóz Huzarów” do skraju lasu ,
„Skarpa w Krzyżownikach” skarpy na północ od ul. Kartuskiej, na zachód od ul. Nowolipie ,
„Skarpy nad Strzyżą” na północ od ul. Potokowej, w obrębie zespołu przyrodniczo–
krajobrazowego „Dolina Strzyży” ,
„Torfowisko Klukowo” w lesie na południowy zachód od Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta,
miedzy ulicami Zenitową a Astronautów ,
„Torfowisko w Kiełpinie Dolnym” na południe od ul. Goplańskiej, na wschód od
ul. Kolbudzkiej),
„Torfowisko koło Owczarni” w TPK, na północ od Owczarni ,
„Turzycowa Dolinka” na północ od ul. Stężyckiej w rejonie ul. Potęgowskiej ,
„Wróbla Staw” zbiornik wodny oraz fragment terenu leśnego między ul. Myśliwską a linią
PKM),
„Żabi Staw w Owczarni” w rejonie przejazdu nad Obwodnicą i na wschód od niej ,
„Żebrowiec w Dolinie Radości” południowe zbocze bocznej dolinki Doliny Radości .

Uwarunkowania planistyczne w Gdyni
Zgodnie z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym opracowaną przez Biuro Planowania
Przestrzennego Miasta Gdyni „polityka transportowa powinna zmierzać do ograniczania wzrostu potrzeb
transportowych i poprawy jakości obsługi transportem zbiorowym m.in. poprzez lokalizowanie
parkingów zbiorowych na obrzeżach Śródmieścia jako towarzyszących dużym obiektom komercyjnym
oraz dodatkowo rekompensujących deficyt tych miejsc w strefach przyulicznych , rozwój systemów
transportu zbiorowego, w tym Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i węzłów integracyjnych,
modernizowanie układu ulicznego w sposób umożliwiający wprowadzenie priorytetu dla transportu
zbiorowego, promocję i ułatwienia dla komunikacji rowerowej.”116

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
W czasie przygotowania niniejszego opracowania obowiązujący dokument Studium dla miasta Gdyni
uchwalony został w
r.117 Natomiast, w grudniu 2017 r. przystąpiono do opracowywania nowego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.118
Gdynia ma ograniczone możliwości rozwoju struktur przestrzennych uwarunkowane
w szczególności wodami Zatoki Gdańskiej okalającymi ją od wschodu, a także lasami Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, położonymi w centralnej i zachodniej części miasta. „Teren o bardzo dużych
ograniczeniach stanowi strefa krawędziowa wysoczyzny morenowej, mająca charakter bariery
urbanizacyjnej, tak ze względu na trudne warunki lokalizacji zabudowy, jak i możliwość uruchomienia lub
wzmożenia, wskutek zagospodarowania miejskiego, procesów degradujących wybrane komponenty
środowiska, obniżających jakość życia ludzi i zaburzających funkcjonowanie infrastruktury miasta.”119
Analizując funkcje poszczególnych obszarów będących przedmiotem niniejszego opracowania
w dokumencie Studium można zauważyć, iż koncentracja funkcji mieszkaniowej ma miejsce
w szczególności w otoczeniu węzła Gdynia Karwiny. Inwestycje w otoczeniu przystanku Gdynia Stadion
116
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powstające na terenach po dawnych bazach transportowych to głównie funkcje usługowe, w tym:
rozwijające się inwestycje biurowe przy ul. Stryjskiej, kompleks Pomorskiego Parku NaukowoTechnologicznego (w tym Centrum Edukacji Eksperyment), Centrum Handlowe Riviera oraz koncentracja
obiektów sportowych, m.in. Narodowy Stadion Rugby, hala sportowo-widowiskowa Gdynia Arena,
Stadion Miejski, a także inne obiekty Gdyńskiego Centrum Sportu. Należy podkreślić, że wszystkie ww.
inwestycje i obiekty są istotnymi generatorami ruchu, dla których sąsiedztwo przystanku kolei
metropolitalnej jest bardzo ważne.
W obrębie śródmieścia dominuje przeznaczenie pod rozwój funkcji śródmiejskich W ciągu ostatniej
dekady, nastąpił rozwój funkcji usługowej. Zrealizowane zostały liczne obiektów obiekty biurowe (m.in.:
Hossa, Alfa Plaza, Prokom oraz zespoły handlowo-usługowe (CH Batory, Centrum Kwiatkowskiego,
Centrum Riviera). W trakcie realizacji są kolejne inwestycje w ramach uzupełnień istniejącej zabudowy.
Zauważalny był również proces komercjalizacji istniejącej zabudowy - przekształcania substancji
mieszkaniowej w śródmieściu na cele usługowe.
Kierunek południowy to styk z miastami Gdańsk i Sopot. Główne uwarunkowania strategiczne dla
współpracy w tym obszarze, określone w dokumencie Studium, koncentrują się na realizacji kluczowych
inwestycji infrastrukturalnych, w tym z zakresu komunikacji zbiorowej:
 Pomorska Kolej Metropolitalna: uruchomienie odcinka Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo – Gdynia
Główna, budowa przystanków: Wzg. Św. Maksymiliana, Stadion, Karwiny; przebudowa linii kolejowej
- budowa rozplotu torów PKM i SKM w rejonie przystanku Wzg. Św. Maksymiliana,
 Pomorska Kolej Metropolitalna: uruchomienie odcinka Gdynia Główna – Port Lotniczy GdyniaKosakowo oraz odcinka Pogórze – Oksywie, budowa przystanków: Stocznia, Port, Pogórze, Obłuże
Górne, Port Lotniczy; przebudowa linii kolejowej - budowa rozplotu torów PKM i SKM w rejonie
przystanku Gdynia Główna,
 rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego Korytarza Kolejowego”,
 uruchomienie przystanku SKM-PKM Gdynia Główna,
 przebudowa/realizacja węzłów integracyjnych i przesiadkowych przy przystankach SKM/PKM.
Zgodnie z treścią Studium „stan infrastruktury transportowej Gdyni i nadal wzrastający popyt na
podróżowanie samochodem osobowym powoduje liczne problemy i zagrożenia w prawidłowym
funkcjonowaniu systemu transportowego. Większość skrzyżowań podstawowego układu ulicznego
miasta, zwłaszcza na ciągu głównym, funkcjonuje w szczytach ruchu na granicy przepustowości lub
przepustowość jest okresowo przekraczana. Wzrost poziomu motoryzacji jest podstawowym czynnikiem
zmniejszającym udział transportu zbiorowego w przewozach. Na tym tle pojawiają się wyraźne progi
rozwojowe obszarów leżących poza trzonem głównym, wynikające z braku możliwości obsługi tych
obszarów, na co najmniej obecnym poziomie. Newralgiczny wpływ na jakość powiązań komunikacyjnych
z nowymi terenami rozwojowymi, będzie miał rozwój sieci ulicznej i transportu publicznego na obszarze
tzw. Gdyni-Zachód - czyli m.in. na terenach obsługiwanych przez kolej metropolitalną oraz udział nowych
form transportu szynowego w obsłudze przewozów pasażerskich.”120
Zgodnie z treścią Studium utrzymanie sprawnych powiązań transportowych zewnętrznych dzielnic
ze Śródmieściem, przy zakładanym wzroście mieszkańców w tych dzielnicach, jest silnie uwarunkowane
rozwojem połączeń szynowych, gdzie brany jest pod uwagę zarówno południowo-zachodni odcinek kolei
metropolitalnej (w relacji Wzg. Św. Maksymiliana – Stadion – Karwiny – Wlk. Kack – Kielnieńska – Osowa
– Port Lotniczy Gdańsk , analizowany w niniejszym opracowaniu, jak i północny (w relacji Gdynia Główna
– Stocznia – Port – Pogórze – Obłuże Górne – Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo). Biorąc pod uwagę
jedynie przepustowość aktualnego układu drogowego szacowany możliwy przyrost liczby mieszkańców
w dzielnicach Wielki Kack, Dąbrowa, Chwarzno-Wiczlino oraz Pogórze, Obłuże i Oksywie wskazany
został łącznie jako kilka tysięcy. Przy założeniu uruchomienia połączeń koleją metropolitalną na obydwu
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ww. odcinkach, wg szacunków zapisanych w Studium, możliwy jest dalszy wzrost liczby mieszkańców
w tych obszarach o około
tysięcy.
Głównymi terenami rekreacyjnymi na obszarze Gdyni są kompleksy lasów strefy krawędziowej
i wierzchowiny wysoczyzny morenowej oraz strefa brzegowa morza. Pozostałe tereny rekreacyjne, jak
parki, skwery itp. występują w formie niewielkich enklaw, położonych wśród terenów zainwestowanych.
Lasy strefy krawędziowej – przez które na fragmencie przebiega kolej metropolitalna - charakteryzują się
bardzo dużą atrakcyjnością rekreacyjną. Niestety postępujący proces antropizacji, zwłaszcza w strefach
kontaktu z terenami zainwestowanymi121, prowadzi do obniżenia ich wartości przyrodniczej i zarazem
rekreacyjnej. Osnowa ekologiczna miasta, określona w Studium, to system terenów aktywnych
biologicznie, przenikających obszar zurbanizowany, umożliwiających przyrodnicze powiązania
funkcjonalne. Tworzą ją zarówno elementy rangi regionalnej jak i lokalnej. Jednym z elementów o randze
regionalnej jest płat ekologiczny kompleksu leśnego strefy krawędziowej. Dążenie do utrzymania
przyrodniczych powiązań powinno obejmować nie tylko zachowywanie ciągłości terenów osnowy
ekologicznej, ale także lokalizowanie wzdłuż nich zabudowy, która nie powinna tworzyć fizycznej bariery
dla zwierząt.
Dziedzictwo kulturowe, wymienione w Studium wśród obiektów i obszarów chronionych na
obszarze w zasięgu bufora km od węzła Gdynia Karwiny to zespół ruralistyczny dawnej wsi Wielki Kack
(w rejonie ul. Źródło Marii oraz dla przystanku Gdynia Stadion to zespół dworsko-parkowy w Małym
Kacku (rejon ul. Folwarcznej i Osada rzemieślnicza Mały Kack rejon ul. Ks. Zawadzkiego).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gdyni
Dla terenów w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej - czyli w otoczeniu linii, a przede
wszystkim w otoczeniu węzłów i przystanków w buforze o promieniu do 3 km – na terenie Gdyni
obowiązuje 71 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a 22 jest w trakcie sporządzania
(14 z nich stanowią zmiany uchwalonych wcześniej planów .122 ZM.24. Stan prac planistycznych
w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej – miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, obowiązujące i w trakcie przygotowania. W obszarze tym od momentu rozpoczęcia prac
nad projektem budowlanym PKM (od 2012 r.) do oddania linii do użytku tj. do września
r.
uchwalonych zostało
planów miejscowych, a od czasu uruchomienia kolei metropolitalnej do marca
2018 r. kolejne 17 planów m.in.: MPZP Jana z Kolna i projektowana Nowa Węglowa w okolicach Dworca
Głównego123, jak i zmiana planu Wielkopolska, Spokojna i Sopocka124). ZM.25. Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego procedowane w różnych okresach związanych z realizacją kolei
metropolitalnej w Gdańsku i Gdyni.
Pokrycie planami w buforze do km wokół węzłów/przystanków wynosi 50,9% przy średniej dla
Gdyni % oraz 68% bez terenów leśnych , odpowiednio dla poszczególnych lokalizacji: Gdynia Stadion
(45%), Gdynia Karwiny 6% , Gdynia Główna
% , a dla projektowanych stacji Gdynia Wzgórze Św.
Maksymiliana 7 % , Gdańsk Kielnieńska - dla części gdyńskiej
% - Ryc. 118. W porównaniu
z Gdańskiem, procent pokrycia miejscowymi jest mniejszy w szczególności w otoczeniu przystanków
Gdynia Karwiny i Gdynia Wielki Kack . Najlepsza sytuacja planistyczna występuje w obrębie planowanej
stacji PKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana oraz w jej bliskim sąsiedztwie – w jednostce
urbanistycznej Kamienna Góra, gdzie cały obszar z wyjątkiem odcinka alei marszałka Piłsudskiego jest
pokryty planami miejscowymi. W granicach kilometrowych buforów znalazło się również miejscowych
planów w trakcie procedowania: jeden z nich jest położony na wschód od przystanku Karwiny w dzielnicy
Fikakowo, Kolejne dwa procedowane plany znajdują się na wschód od przystanków Gdynia Stadion
„Powstanie ciągłego i zwartego pasma zabudowy, towarzyszącego silnie uczęszczanym szlakom komunikacyjnym
w Małym i Wielkim Kacku.” SUiKZP Gdyni Uchwała nr XI/190/15 RMG z dnia 26.08.2015 r.)
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i Gdynia Wzgórze. Obejmować one będą dzielnice Wzgórze Świętego Maksymiliana i cały obszar Kępy
Redłowskiej. Plan opracowywany na terenie dzielnicy Grabówek znajduje się w zachodniej części
kilometrowego buforu przystanku Gdynia Główna. Ponadto, w rejonie gdyńskich przystanków ulega
zmianie 9 obowiązujących planów miejscowych. Największa powierzchniowo zmiana planowana jest
w sąsiedztwie przystanku Gdynia Karwiny i zajmuje prawie cały obszar dzielnicy Wielki Kack.
Analogicznie jak dla Gdańska, odnotowano potencjał inwestycyjny wynikający z planów
miejscowych w zasięgu km oddziaływania kolei metropolitalnej. Poniżej przedstawiono średnie
maksymalne wartości analizowanych wskaźników:
 maksymalnej intensywności zabudowy wynosi: , ,
 maksymalnej powierzchni zabudowy: 40%,
 maksymalnej wysokości zabudowy: 6 m,
 minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 28%.
Tereny rozwojowe Gdyni i Gdańska zostały pokazane na załączniku graficznym ZM.36. Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego – tereny rozwojowe w Gdańsku i Gdyni – intensywność zabudowy.
Wskaźnik intensywności dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej waha się w przedziale od 0,5 do
6. Największą wartość tego wskaźnika, przyjęto w rejonie projektowanej ulicy Nowa Węglowa, w zasięgu
przystanku Gdynia Główna. Projektowana ulica będzie odciążeniem dla Śródmieścia oraz ma ułatwić
dojazd do nowych inwestycji, powstających na terenach rozwojowych po Dalmorze i gruntach
zajmowanych wcześniej przez Stocznię Nauta oraz na Międzytorzu. W tym miejscu ma powstać nowe
centrum Gdyni. Tereny rozwojowe, znajdujące się w sąsiedztwie przystanku Karwiny również wyróżniają
się wysoką intensywnością zabudowy do ,6, gdzie powstanie zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
Maksymalna dopuszczalna wartość dotycząca wysokości zabudowy mieści się w przedziale od
do
m. Najwyższa dopuszczalna wysokość została ustalona w zapisach planów miejscowych w okolicy węzła
Gdynia Stadion przy alei Zwycięstwa i ulicy Legionów.
W analizowanych obowiązujących mpzp przeznaczenie większości terenów ustalone zostało pod
funkcje mieszkaniowe, mieszkaniowo–usługowe i usługowe (ZM.27. Struktura zagospodarowania wg
mpzp w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w Gdańsku i Gdyni). Takie przeznaczenia
koncentrują się m.in. w okolicy węzła Karwiny, gdzie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji PKM został
uchwalony plan miejscowy. Zakładał on realizację węzła przesiadkowego integrującego środki transportu
szynowego z autobusami/trolejbusami i parking typu „Park & Ride”. W ramach tego planu również
przebudowano skrzyżowanie ulic Wielkopolskiej, Sopockiej i Strzelców oraz zrealizowano zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną wraz z usługami125. Wyjątkiem są tereny w bezpośrednim otoczeniu węzła
Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana i Gdynia Stadion. Okolice tych przystanków zostały określone jako
tereny zabudowy handlowo-usługowej i usług sportu i rekreacji, na których mieszczą się liczne obiekty
sportowe, Centrum Handlowe Riviera, a także centrum biurowe Łużycka Business Park.
Szczegóły dotyczące planowanego zagospodarowania opisane zostały w podpunkcie „perspektywy
rozwojowe w otoczeniu wynikające z polityki planistycznej” w kartach poszczególnych przystanków obu
miast znajdujących się w Załączniku nr . do niniejszego opracowania. Planowane zamierzenia opisano
na podstawie uchwał o przystąpieniu do planów.
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Ryc. 118. Stan pokrycia mpzp w buforze

km wokół węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w Gdyni ; źródło: opracowanie własne
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Na obszarze tzw. Gdyni Zachód obejmującej tereny rozwojowe położone w zachodniej części
miasta) zgodnie z treścią Studium „wyznaczonych zostało ponad
ha terenów pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, co przy przyjęciu wskaźników określonych w obowiązujących planach
pozwala na wyznaczenie ponad
działek budowlanych i realizację tyluż domów jednorodzinnych.
W ostatnich latach [czyli przed 2015 r.] liczba oddawanych do użytku średniorocznie domów wynosiła
ok. 200 –
. Pełne wykorzystanie wyznaczonych już w planach terenów pod zabudowę jednorodzinną,
tylko na Gdyni Zachód, pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie w okresie
ponad
lat.”126 Ponadto, dla Gdyni Zachód wyznaczonych zostało
ha terenów pod zabudowę
wielorodzinną, przy określonych w obowiązujących planach wskaźnikach dopuszczalnej intensywności
zabudowy 0,5- , średnio ,9-1,0). Pozwala to na realizację do 9
tys. m2 powierzchni całkowitej
zabudowy wielorodzinnej, a przy założeniu wykorzystania zakładanych intensywności w 8 % - do ok.
550 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań. W ciągu ostatnich lat średniorocznie oddawano w Gdyni
do użytku ok.
mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Średnia wielkość budowanych mieszkań w
różnych formach budownictwa spółdzielcze, zakładowe, komunalne, na sprzedaż i wynajem wynosi ok.
60 m2. Pełne wykorzystanie wyznaczonych już w planach terenów pod zabudowę wielorodzinną, tylko
na Gdyni Zachód, pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie w okresie ok.
lat.”127 Zdecydowanym czynnikiem rozwojowym dla Gdyni Zachód jest kolej metropolitalna i węzeł
Gdynia Karwiny.
W kontekście Gdyni warto wspomnieć o oddziaływaniu węzła Gdańsk Kielnieńska – w przypadku
jego realizacji – na południową część obszarów dzielnic Wielki Kack i Dąbrowy. W tych lokalizacjach
procedowane są dwa duże powierzchniowo plany miejscowe. Jest to jeden z przykładów, który wskazuje
na potrzebę współpracy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą jednostkami, gdzie kwestie związane
z decyzjami planistycznymi oraz z organizacją transportu zbiorowego mają oddziaływanie ponadlokalne.

Uwarunkowania środowiskowe w Gdyni
Zagrożenia naturalne
„System odwadniania Gdyni funkcjonuje w oparciu o naturalne cieki powierzchniowe oraz
wybudowane podczas budowy i rozbudowy miasta kanały deszczowe. Sieć cieków naturalnych stanowi
pięć rzek i potoków. Miasto Gdynia położone jest na obszarze pięciu naturalnych zlewni cieków
powierzchniowych oraz osiemnastu zlewni kolektorów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody
opadowe”.128 Tereny potencjalnie zagrożone zalewaniem wodami rzecznymi pokrywają się z linią kolei
metropolitalnej na odcinku od węzła/przystanku Gdańsk Kielnieńska po torach linii
do jednostki
Gdynia Mały Kack zbieg ul. Powstania Wielkopolskiego/al. Zwycięstwa . Są one związane ze zlewniami
Potoku Źródła Marii oraz rzeką Kaczą. Na wysokości węzła/przystanku Gdynia Wielki Kack, przebiega
potok Przemysłowy, w obrębie jego zlewni wyznaczono obszar retencyjny.
Na obszarze analizowanym w buforze o promieniu
km wokół węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej możemy wyróżnić obszary predysponowane zagrożeniem osuwiskowym129:
 stoki wysoczyzn polodowcowych obszar na zachód i na wschód od węzłów/przystanków Gdynia
Wielki Kack i Gdynia Karwiny oraz zachód od węzłów/przystanków Gdynia Stadion, Gdynia Wzgórze
Św. Maksymiliana ,
 zbocza klifów nadmorskich na wschód od węzła Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana oraz przystanku
Gdynia Stadion).
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SUiKZP Gdyni (Uchwała nr XI/190/15 RMG z dnia 26.08.2015 r.)
SUiKZP Gdyni (Uchwała nr XI/190/15 RMG z dnia 26.08.2015 r.)
128
SUiKZP Gdyni (Uchwała nr XI/190/15 RMG z dnia 26.08.2015 r.)
129
Na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego.
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Środowisko przyrodnicze
Lasy zgrupowane są w centralnej i zachodniej części miasta Lasy Oliwskie , jako część
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz otuliną, w bezpośrednim sąsiedztwie kolei metropolitalnej.
Nie tworzą ciągłego systemu przestrzennego, głównie ze względu na bariery infrastrukturalne: drogi oraz
samą kolej metropolitalną.
Zasoby wód powierzchniowych, które znajdują się w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej
przyjęto bufor km od przystanków/węzłów to:
 rzeki: „Kacza” i „Swelina”,
 potoki: „Wiczliński”, „Przemysłowy”, „Źródła Marii”.
W analizowanym obszarze przyjęto bufor

km od przystanków/węzłów znajdują się:

 tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody:
o fragment parku krajobrazowego - Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego130 z otuliną,
o rezerwaty przyrody: „Kacze Łęgi”, „Kępa Redłowska”, „Łęgi nad Sweliną”,
o użytek ekologiczny: „Jezioro Kackie”;
 tereny cenne przyrodniczo proponowane do objęcia ochroną prawną131:
o zespół przyrodniczo-krajobrazowy: „Folwarczna”,
o użytki ekologiczne:
 „Kocie Bagno”,
 „Łęg nad Sweliną”,
 „Torfowisko w oddz. h obr. Oliwa”,








„Łąka śródleśna w oddz. 7”,
„Krowie łąki”,
„Dwa torfowiska”,
„Bagno przy Rozstaju”,
„Młaka przy Źródle Marii”,
„Dwa Bagienka”,
„Torfowisko w Osowskim lesie”.

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 7/ 6 z dnia
maja
6 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego.
131
Plan zagospodarowania przestrzennego OM Gdańsk- Gdynia- Sopot 2030, str.452-3, przyjęty uchwałą nr
8/XXXX/ 6 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia
6 r.
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Sytuacja planistyczna terenów w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej na
odcinku kartusko-kościerskim
Stan pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Do analizy planistycznej wybrano obszary, których rozwój, w tym planowane zagospodarowanie,
będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie kolei metropolitalnej. Najbardziej szczegółowym analizom
poddane zostały tereny położone w buforze o promieniu km wokół każdego z węzłów/przystanków
kolei metropolitalnej. Fragmenty analizowanych jednostek obrębów ewidencyjnych lub miast
w granicach administracyjnych, w których obręby zostały połączone w jedną całość wykraczające poza
wyznaczony bufor 3 km nie zostały uwzględnione w prowadzonych analizach.
Tabl. 41. Wykaz analizowanych obrębów ewidencyjnych w buforze o promieniu 3 km wokół węzłów/przystanków
kolei metropolitalnej na odcinku kartusko-kościerskim.
Jednostka administracyjna

L.p.

Gmina

Obręb/Miasto

1.

m. Kościerzyna

m. Kościerzyna 133

2.

Kartuzy

3.

Powierzchnia analizowanej jednostki
w buforze o promieniu do 3 km
wokół węzła/przystanku [km²]
objęta
obrębu/miasta
obowiązującymi
mpzp

Udział % pow.
mpzp w pow.
analizowanej
jednostki132

15,45

5,52

35,73

Borowo

1,65

0,02

1,21

Kartuzy

Brodnica Dolna

1,27

0,009

0,67

4.

Kartuzy

Dzierżążno

9,23

1,37

14,84

5.

Kartuzy

Grzybno

6,45

1,92

29,76

6.

Kartuzy

Kaliska

1,36

0,27

20,07

7.

Kartuzy

Kartuzy
(miasto)134

6,23

2,02

32,42

8.

Kartuzy

Kiełpino

7,88

2,14

27,16

9.

Kartuzy

Kosy

5,49

0,08

1,52

10.

Kartuzy

Łapalice

0,19

0

0

11.

Kartuzy

Mezowo

9,17

1,55

16,90

12.

Kartuzy

Prokowo

2,62

0,09

3,61

13.

Kartuzy

Sitno

2,56

0

0

14.

gm. Kościerzyna

Częstkowo

0,96

0,96

100

15.

gm. Kościerzyna

Kaliska
Kościerskie

1,56

1,55

99,28

16.

gm. Kościerzyna

Kościerska Huta

2,69

2,69

100

17.

gm. Kościerzyna

Kościerzyna
Wybudowanie

3,22

3,22

100

18.

gm. Kościerzyna

Mały Klincz

0,03

0,03

100

Dotyczy tylko obszarów położonych w odległości do km wokół węzła/przystanku kolei metropolitalnej.
Obręby ewidencyjne w granicach gminy miejskiej Kościerzyna rozpatrywano łącznie.
134
Obręby ewidencyjne w granicach miasta Kartuzy rozpatrywano łącznie.
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19.

gm. Kościerzyna

Nowa Wieś
Kościerska

4,79

4,79

100

20.

gm. Kościerzyna

Nowy Klincz

3,22

3,22

100

21.

gm. Kościerzyna

Nowy Podleś

0,49

0,49

100

22.

gm. Kościerzyna

Rybaki

2,75

2,75

100

23.

gm. Kościerzyna

Skorzewo

15,73

15,73

100

24.

gm. Kościerzyna

Wielki Klincz

1,73

1,73

100

25.

gm. Kościerzyna

Wieprznica

0,28

0,28

100

26.

Przodkowo

Kobysewo

0,68

0,06

8,97

27.

Przodkowo

Smołdzino

1,75

0,30

17,05

28.

Somonino

Borcz

7,89

0

0

29.

Somonino

Egiertowo

3,42

0,13

3,76

30.

Somonino

Goręczyno

9,23

0,02

0,25

31.

Somonino

Hopowo

6,51

0,028

4,3

32.

Somonino

Kamela

0,14

0

0

33.

Somonino

Kaplica

0,17

0

0

34.

Somonino

Ostrzyce

3,6

0,05

1,51

35.

Somonino

Rąty

6,25

0,017

0,28

36.

Somonino

Rybaki

3,84

0,02

0,58

37.

Somonino

Sławki

4,38

0,0156

0,36

38.

Somonino

Somonino

5,65

5,65

100

39.

Somonino

Starkowa Huta

2,55

0,0056

0,22

40.

Somonino

Wyczechowo

4,89

3,69

75,46

41.

Stężyca

Czaple

8,07

4,61

57,13

42.

Stężyca

Gołubie

11,84

3,79

32,01

43.

Stężyca

Pierszczewo

6,24

6,03

96,63

44.

Stężyca

Potuły

4,61

4,61

100

45.

Stężyca

Sikorzyno

8,19

1,14

13,92

46.

Stężyca

Stężyca

0,08

0

0

47.

Stężyca

Szymbark

9,29

3,15

33,91

48.

Stężyca

Zgorzałe

2,55

0

0

49.

Żukowo

Banino

7,64

5,80

75,91

50.

Żukowo

Barniewice

6,41

1,73

26,98

51.

Żukowo

Borkowo

4,62

2,50

54,11

52.

Żukowo

Czaple

2,97

1,86

62,62

53.

Żukowo

Glincz

13,66

0,55

3,99

54.

Żukowo

Leźno

6,82

0,52

7,60
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55.

Żukowo

Małkowo

1,63

0,71

43,60

56.

Żukowo

Miszewko

0,29

0,1876

64,69

57.

Żukowo

Miszewo

0,39

0,0028

0,72

58.

Żukowo

Otomino

2,81

0,92

32,86

59.

Żukowo

Pępowo

7,34

2,88

39,29

60.

Żukowo

Przyjaźń

0,56

0,1983

35,41

61.

Żukowo

Rębiechowo

3,95

1,18

29,87

62.

Żukowo

Skrzeszewo
Żukowskie

1,24

0,0362

2,92

63.

Żukowo

Żukowo miasto

4,73

2,01

42,49

64.

Żukowo

Żukowo wieś

9,95

0,1077

1,08

źródło: opracowanie własne na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego analizowanych gmin
(stan na 30 kwietnia 2018 r.)

Stan pokrycia planami miejscowymi w obszarze analiz (bufor 3 km) jest nierównomierny (ZM.24.
Stan prac planistycznych w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej – miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące i w trakcie przygotowania).
Największe powierzchniowo pokrycie terenów objętych mpzp dotyczy obrębów gminy wiejskiej
Kościerzyna (czyli otoczenia przystanku Skorzewo), w których każdy z analizowanych obrębów - lub jego
część - pokryte są planami w 100%. Objęcie całej powierzchni analizowanych obrębów miejscowymi
planami jest również charakterystyczne dla obrębów: Somonino (gm. Somonino) i Potuły gm. Stężyca) –
odpowiednio w otoczeniu węzła Somonino i przystanku Kiełpino Kartuskie oraz przystanków Gołubie
Kaszubskie i Krzeszna. Nieco niższy, aczkolwiek nadal wysoki odsetek pokrycia planami zauważalny jest
w gminie Żukowo w szczególności w otoczeniu przystanków Rębiechowo i Pępowo Kartuskie , na
obszarze obrębów objętych najbardziej intensywnymi procesami suburbanizacji, tj. Banina, Miszewka,
Czapli i Borkowa. Porównywalny odsetek pokrycia mpzp mają pojedyncze obręby w gminach: Somonino
(Wyczechowo) i Stężyca Czaple, Pierszczewo .
W analizowanym buforze o promieniu km wokół węzłów i przystanków kolei metropolitalnej
znajdują się również obszary zupełnie pozbawione miejscowych planów. Często są to lokalizacje
o istotnych ograniczeniach środowiskowych z dużym udziałem jezior i lasów , w których nie przewiduje
się rozwoju zabudowy. Należy mieć na uwadze, że dane zestawione w Tabl. 41. nie są reprezentatywne
dla całych obrębów, a jedynie dla ich fragmentów, znajdujących się w analizowanym zakresie
przestrzennym. Znaczne obszary w granicach analizowanych obrębów objęte obowiązującymi
miejscowymi planami położone są w większym niż km oddaleniu od przystanków i węzłów kolei
metropolitalnej, dlatego nie zostały uwzględnione w prowadzonych analizach.
Przeznaczenie znacznej części analizowanych obszarów w obowiązujących dla nich mpzp zostało
ustalone jako funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe z dominującą zabudową jednorodzinną .

Analiza zapisów obowiązujących mpzp dla obszarów w buforze o promieniu
poszczególnych węzłów i przystanków kolei metropolitalnej

km wokół

Rębiechowo, Pępowo Kartuskie
ZM. 8. Struktura zagospodarowania wg mpzp w otoczeniu przystanków Rębiechowo i Pępowo Kartuskie
Obszar charakteryzuje się dużym udziałem gruntów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjnoskładowo-magazynową ob. Barniewice oraz zabudowę produkcyjno-składowo-magazynową
z dopuszczeniem lokalizacji usług ob.: Banino, Czaple, Pępowo . Znaczne tereny przeznacza się również
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ob. Banino oraz mieszkaniową jednorodzinną
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z dopuszczeniem usług ob.: Banino, Czaple, Pępowo . Nieliczne obszary posiadają funkcję rolniczą
(ob. Rębiechowo . W planach dla Banina, Barniewic i Pępowa uwzględniono przeznaczenie terenów pod
zieleń urządzoną, a także wydzielenia mające na celu utrzymanie istniejących cieków i innych wód
śródlądowych.
W gminie Żukowo widoczna jest intensyfikacja prac nad mpzp w ostatnich kilku latach,
w szczególności w otoczeniu linii kolei metropolitalnej (ZM.26. MPZP procedowane w różnych okresach
związanych z realizacją kolei metropolitalnej w paśmie kartusko-kościerskim). Postępujące prace
planistyczne wokół przystanku Rębiechowo (m.in. w Barniewicach, północnym Rębiechowie, a także
w Baninie i Pępowie) pozwolą na dalsze zainwestowanie terenu, który spośród wszystkich obszarów
pasma kartusko-kościerskiego jest miejscem największej intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej, a tym
samym postępującej suburbanizacji.
Żukowo, Żukowo Wschód i Borkowo
ZM.29. Struktura zagospodarowania wg mpzp w otoczeniu węzła Żukowo Wschód, przystanków Żukowo
i Borkowo
Miasto Żukowo charakteryzuje się niedużym odsetkiem powierzchni objętej miejscowymi planami
, 9% , zaś obręb ewidencyjny Żukowo wieś wręcz znikomym, nieznacznie przekraczającym %.
Uchwalenie planów będących obecnie w opracowaniu135, m.in. dla centralnych, wschodnich,
południowych i południowo-zachodnich obszarów miasta, radykalnie zmieni tę sytuację, dając podstawę
do gospodarowania przestrzenią na większości jego obszaru.
Obręby ewidencyjne Małkowo oraz Żukowo miasto zawierają w swoich granicach obszary
przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-składowo-magazynową. W obrębach Leźno, Otomino
i Przyjaźń dominującą funkcja jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.
Tereny w bezpośrednim otoczeniu przystanku Borkowo planistycznie zdeterminowane zostały
przede wszystkim w zachodniej części tego obszaru, poprzez: przeznaczenie niezabudowanych
powierzchni pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zachowanie istniejących zalesień, zadrzewień
i zakrzewień, a także utrzymanie prowadzenia gospodarki rolnej poprzez rolnicze użytkowanie części
gruntów. Na południe od przystanku ob. Glincz obowiązują fragmentaryczne, nieduże powierzchniowo
mpzp umożliwiające uzupełnianie terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami towarzyszącymi oraz przeznaczenie gruntów pod powierzchniową eksploatację kruszyw, przy
założeniu rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych, pokopalnianych z docelowym przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną136.
W przyszłości możliwe są znaczne zmiany przestrzenne, polegające na realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej we wsi Otomino położonej pomiędzy przystankami Borkowo
i Żukowo), w której większość z obszarów objętych planami przeznaczona jest pod dalszy rozwój osiedli
mieszkaniowych wraz z zapleczem usługowym.
Babi Dół i Dzierżążno
ZM.30. Struktura zagospodarowania wg mpzp w otoczeniu przystanków Babi Dół i Dzierżążno
Przystanek Babi Dół położony jest na terenie obrębu Glincz gm. Żukowo oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie ob. Borcz gm. Somonino . W każdej z tych jednostek brak jest planów miejscowych
położonych w przyjętym obszarze o promieniu do
km wokół przystanku. Niewielki stopień
przekształcenia tego obszaru, w tym pojedyncze budynki mieszkalne, wynikają z jego charakteru dużego zalesienia oraz licznych i znacznych obszarowo form ochrony przyrody137.

stan na kwiecień
8 r.
jak np. w mpzp dla części wsi Glincz, w rejonie ulicy Świerkowej – Uchwała nr XXXVI/ 9 /
7 Rady Miejskiej
w Żukowie z dn. 7 marca
7 r.
137
w tym m.in.: obszar chronionego krajobrazu „Dolina Raduni” oraz rezerwat przyrody „Jar Rzeki Raduni”;

135

136
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Otoczenie przystanku Dzierżążno, z wyłączeniem terenów lasów i jezior, charakteryzuje się
znacznym udziałem obszarów objętych obowiązującymi mpzp zarówno w ob. Dzierżążno jak i w ob.
Mezowo)138, Wszystkie plany charakteryzują się dominującym udziałem terenów o przeznaczeniu pod
rozwój budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z usługami, przy niewielkim udziale terenów pod
zieleń, lasy oraz grunty rolne.
Kartuzy
ZM.34. Struktura zagospodarowania wg mpzp w otoczeniu węzłów Kartuzy i Kościerzyna
32,42% powierzchni obszaru w granicach miasta Kartuzy, położonego nie dalej niż
km od
integracyjnego węzła transportowego objęta jest zapisami mpzp. Plany te spełniają m.in. funkcję
ochronną środowiska, krajobrazu oraz jakości zamieszkania, gdyż znaczna ich część obejmuje tereny
zieleni, z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną parkową , ogródki działkowe, zieleń krajobrazową oraz
inną. Na terenach znajdujących się na południe od węzła Kartuzy rejon ulicy Kościerskiej
wg obowiązujących mpzp dominującymi funkcjami są: produkcyjno-usługowe, mieszkaniowe i usługowe,
w tym mieszkaniowe wielorodzinne. Niewielkie ok. kilkunastu działek budowlanych tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zlokalizowane zostały w otoczeniu ulicy
Chmieleńskiej południowo-zachodni kraniec miasta).
Najbliższe otoczenie węzła (fragment miasta pomiędzy ulicą -go Maja i Kolejową), o dużym stopniu
wypełnienia struktur i z ograniczonymi w związku z tym możliwościami dalszego rozwoju, przeznaczone
jest pod funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Obszary położone na północ od węzła,
po wschodniej stronie linii kolejowej zostały objęte w 998 r. mpzp dotyczącym lokalizacji gminnego
składowiska komunalnego wraz z zapleczem technicznym oraz strefą ochronną139. Obecnie są one
gospodarowane (zgodnie z zapisami planu) jako lasy wraz z jeziorem Czarnym. Teren składowiska
(obecnie nieczynnego) oraz jego zaplecza technicznego to obszary rekultywowane.
Niewielka ilość terenów niezainwestowanych w mieście oraz wysoka jeziorność ok. 18% pow.
miasta , sprawiają, iż sporządzenie nowych mpzp dla obszarów dotychczas nimi nie objętych, nie otworzy
nowych terenów inwestycyjnych, może się jednak przyczynić do większej zwartości zabudowy, a także
wzrostu jej intensywności lub zmiany funkcji.
W obszarze o promieniu 3 kilometrów wokół węzła Kartuzy znajdują się również fragmenty
obrębów ewidencyjnych położonych na terenie części wiejskiej gminy Kartuzy: Grzybno, Kaliska, Kosy
czy Prokowo. Fragment ob. Grzybno jest pokryty mpzp w niespełna % i dominuje w nim przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, uzupełniony o obszary przeznaczone pod rozwój
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług, a także, m.in. tereny rolnicze siedliskowe, czy tereny
zieleni urządzonej i krajobrazowej. Fragment obrębu Kaliska (pokryty mpzp w nieco ponad 20%)
przeznaczony jest pod rozwój lub utrzymanie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, często
z dopuszczeniem usług. W obrębie ponadto utrzymuje się zabudowę zagrodową, niewielkie obszary pod
tereny zieleni oraz rolnictwo. W przypadku obrębu Kosy ustalenia mpzp obejmują tylko obszar
istniejącego cmentarza wraz z jego zapleczem. Pokryty w 3,62% planami fragment ob. Prokowo
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług.
Kiełpino Kartuskie, Somonino i Sławki
ZM.31. Struktura zagospodarowania wg mpzp w otoczeniu przystanków Kiełpino Kartuskie i Sławki oraz
węzła Somonino
Najbliższe bufor o promieniu km otoczenie przystanku Kiełpino, pomimo wysokiego stopnia
zainwestowania i stosunkowo dużego potencjału ludnościowego posiada zaledwie kilka rozproszonych
terenów objętych ustaleniami mpzp, na pozostałym obszarze polityka przestrzenna gminy bazuje na
ogólnych zapisach SUiKZPG. W szerszym ujęciu (do 3 km od przystanku kolei metropolitalnej) ob.
138 przy jednoczesnym niewielkim ich udziale dla całych analizowanych obrębów tj. do odległości
przystanku): 14,8% - w Dzierżążnie i 6,89% w Mezowie.
139 Uchwała nr XLV/ 69/98 Rady Miejskiej w Kartuzach z dn.
marca 998 r.
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Kiełpino charakteryzuje się obłożeniem mpzp w 7, 6% powierzchni, przy czym największe skupiska
obszarów objęte mpzp położone są w północno-zachodniej i wschodniej części obrębu. W rejonie ulic
Kartuskiej, Szkolnej i Starowiejskiej tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z usługami sąsiadują z terenami górniczymi eksploatacji kruszywa naturalnego, produkcyjno-usługowymi
i rolniczymi. Wschodnie obszary ob. Kiełpino to przede wszystkim tereny istniejącej i planowanej
wg mpzp zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
W obszarze o promieniu kilometrów wokół przystanku Kiełpino znajdują się również fragmenty
innych obrębów, w tym: obręb Mezowo (gm. Kartuzy), dla którego obowiązujące zapisy mpzp przewidują
przede wszystkim rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz większość
powierzchni obrębu Wyczechowo gm. Somonino ze zdecydowaną dominacją funkcji rolniczej, ze ściśle
określonymi warunkami rozwoju zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej.
W południowej części analizowanego fragmentu ob. Wyczechowo znajdują się tereny przeznaczone pod
funkcje produkcyjno-usługowe, bezpośrednio sąsiadujące z drogą krajową nr .
Obszar w zasięgu oddziaływania przystanku Kiełpino i węzła Somonino znajduje się również
w granicach obrębu Somonino, który w
% pokryty jest mpzp. Wg ustaleń tych planów mogą się tam
rozwijać tereny o zróżnicowanych funkcjach: w północnej części obrębu, w sąsiedztwie terenów
kolejowych - produkcyjne, składowe i magazynowe, usługowe oraz eksploatacji kruszywa, we
wschodniej części - zabudowa mieszkaniowa, na części obszaru z dopuszczeniem usług oraz funkcje
związane z rolnictwem. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino, dla terenów
w bezpośrednim otoczeniu węzła Somonino, uwzględnia zarówno potrzeby rozwoju mieszkalnictwa
jednorodzinnego z usługami, samych usług, jak też utrzymanie na obrzeżach miejscowości funkcji
związanych z produkcją rolną, zachowaniem łąk, pastwisk a także pomniejszych zadrzewień i zakrzewień.
Otoczenie przystanku Sławki, poza planem dla wsi Somonino, wchodzącym w zasięg sporządzonej
dla niego analizy, pozbawione jest mpzp dla większych, całościowo traktowanych terenów. Obowiązują
jedynie rozproszone plany dla pojedynczych działek, w większości przeznaczone pod rozwój zabudowy
mieszkaniowej z usługami. Tak niewielkie obszary i ich przeznaczenie nie będą miały większego
znaczenia w kontekście rozwoju analizowanego pasma rozwojowego kolei metropolitalnej.
Wieżyca i Krzeszna
ZM.32. Struktura zagospodarowania wg mpzp w otoczeniu przystanków Wieżyca i Krzeszna
Bufor o promieniu 3 km wokół przystanków Wieżyca i Krzeszna pozwala na objęcie analizą
fragmentów obrębów ewidencyjnych położonych na obszarze kilku gmin: Somonino obręby: Ostrzyce,
Rąty i Rybaki , Kartuzy obręby: Brodnica i Brodnica Dolna i Stężyca Czaple, Gołubie, Pierszczewo,
Potuły i Szymbark).
Fragmenty obrębów w gminie Somonino, stanowiące w głównej mierze otoczenie przystanku
Wieżyca od strony południowo-wschodniej, to obszary o bardzo niskim udziale terenów pokrytych mpzp
(od 0,3 do 1,51%). Obszar pomiędzy przystankami Krzeszna i Wieżyca, położony na terenie gminy
Stężyca, w planach miejscowych charakteryzuje się dużym udziałem obszarów przeznaczonych pod
funkcje turystyki, w tym zabudowę letniskową indywidualną, zabudowę pensjonatową, ośrodki wczasowe,
ośrodki sportów wodnych, pola namiotowe, pola campingowe, stanice wodne, urządzenia plażowokąpieliskowe140 z dopuszczeniem rzemiosła oraz mieszkań integralnie związanych z prowadzoną
działalnością. Tereny pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi zostały zlokalizowane głównie na terenie
wsi Szymbark, tj. w południowej i zachodniej części obrębu.
Otoczenie przystanku Krzeszna, z wyłączeniem jezior i terenów zalesionych, to w większości tereny
objęte obowiązującymi mpzp. Analizowana część obrębów Czaple i Pierszczewo posiada przeznaczenie
pod tereny rolne oraz zabudowę zagrodową z możliwą lokalizacją usług związanych z agroturystyką.

Cytat za Uchwałą nr VII/7 /
7 Rady Gminy Stężyca z dn.
czerwca
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark
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7 r. w sprawie uchwalenia

Obszary pozbawione funkcji rolniczej w latach poprzednich, zostały w mpzp przeznaczone pod usługi
turystyki a także zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę zagrodową.
Planowane zagospodarowanie wsi Krzeszna ob. Potuły to przede wszystkim utrzymanie i rozwój
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub zabudowy letniskowej w otoczeniu terenów
rolnych oraz obszarów zwartych zadrzewień. Większe możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej
i usługowej możliwe są w miejscowości Potuły.
Gołubie Kaszubskie i Skorzewo
ZM. . Struktura zagospodarowania wg mpzp w otoczeniu przystanków Gołubie Kaszubskie i Skorzewo
Węzeł Gołubie Kaszubskie zlokalizowany jest w centrum wsi Gołubie, to też otoczony jest przez
obszary w znacznej mierze zabudowane oraz objęte planami miejscowymi141. Dominująca funkcja
w planach miejscowych dla obrębu Gołubie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem
usług, uzupełniona usługami turystycznymi. Południowo-zachodnia część obrębu Pierszczewo, będąca
w zasięgu bufora o promieniu 3 km wokół węzła Gołubie Kaszubskie, to w większości tereny rolne, lasy,
łąki i nieużytki oraz tereny przeznaczone w mpzp pod zabudowę letniskową.
Obręb Skorzewo (w otoczeniu przystanku o tej samej nazwie) charakteryzuje się
% pokryciem
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Przystanek położony jest na wschodnim
krańcu miejscowości Skorzewo. W planach miejscowych tereny na większości obszaru wsi przeznaczono
głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, w centrum wsi wydzielono kilka
terenów usługowych, a w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej funkcję rolniczą oraz, na zachodnim
krańcu wsi, duży kompleks terenów o łącznej powierzchni
ha pod funkcje produkcyjne, składowe,
magazynowe i usługowe. Wokół miejscowości dominują tereny rolnicze i leśne.
Położony na wschód od przystanku obręb Nowa Wieś Kościerska, podobnie jak obręb Skorzewo,
pokryty jest w 100% miejscowymi planami. W planie obejmującym tereny w zakresie analizy 142
w miejscowości Nowa Wieś Kościerska wydzielono funkcje: mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową
oraz usługową, w większości pokrywające się z zasięgiem istniejącego zainwestowania. Pozostała część
obrębu, w otoczeniu wsi, posiada przeznaczenie rolnicze lub leśne. Nieco dalej od przystanku, z terenami
rolniczymi ob. Nowa Wieś Kościerska graniczy mały fragment obrębu Sikorzyno, w którym dominuje
przeznaczenie pod funkcje letniskowe i usługowe.
Fragmenty obrębów Częstkowo i Wieprznica, położone w nieco większym oddaleniu, po zachodniej
stronie przystanku, a także fragment obrębu Kaliska Kościerskie, położony po jego wschodniej stronie,
również zostały w
% objęte zapisami mpzp. W każdym z przypadków obowiązujące przeznaczenie
na tych terenach to tereny rolnicze oraz lasy.
Południowa część analizowanego obszaru dla przystanku Skorzewo obejmuje fragment obrębu
Kościerzyna Wybudowanie, podobnie jak ww. również pokryty w 100% planami miejscowymi. Obręb
ten charakteryzuje się zaplanowanym dużym udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami, będącej kontynuacją zabudowy podmiejskiej, bezpośrednio sąsiadującego z nim, miasta
Kościerzyna.
Kościerzyna
ZM.34. Struktura zagospodarowania wg mpzp w otoczeniu węzłów Kartuzy i Kościerzyna
W buforze o promieniu 3 km wokół węzła transportowego Kościerzyna znajduje się niemal całe
miasto Kościerzyna, za wyjątkiem, położonego po zachodniej stronie kwartału ulic Żurawinowej – Hallera
– Piechowskiego, który w związku z tym nie został poddany analizie. Miasto pokryte jest planami
miejscowymi na obszarze odpowiadającym 35,73% swojej powierzchni143, a tereny zdeterminowane
% powierzchni analizowanego obrębu objęte zostało zapisami mpzp stan na . .
8 r.).
Uchwała nr VIII/ 8/ 7 Rady Gminy Kościerzyna z dn.
lipca
7 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Kościerska
143
Stosowane dalej pojęcie miasta dotyczy powierzchni gminy miejskiej Kościerzyna pomniejszonej o kwartał ulic
Żurawinowa – Hallera – Piechowskiego, położonego poza buforem o promieniu km wokół węzła Kościerzyna.
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planistycznie koncentrują się w kilku lokalizacjach: północnej części miasta, w rejonie Osiedla Tysiąclecia,
północno-wschodniej wraz z tzw. Trójkątem Przemysłowym oraz w nieznacznej części na zachodnim
krańcu miasta część Osiedla Kościerzyna Zachód .
Tereny tzw. Trójkąta Przemysłowego oraz część działek na południe od ul. Przemysłowej zostały
przeznaczone pod rozwój przemysłu, składów, magazynów a także usług oraz zabudowy mieszkaniowej.
Jest to zarazem najbliższe sąsiedztwo węzła transportowego Kościerzyna. Północna część Kościerzyny
objęta mpzp to w większości tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i usługową. Cześć zachodnia miasta, w której w ostatnich latach rozwija się zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, to według zapisów mpzp przede wszystkim obszary usługowe z dopuszczeniem mieszkań,
lub też zabudowa mieszkaniowa, zarówno jedno- jak i wielorodzinna. Rezerwy pod rozwój zabudowy
mieszkaniowej i usług znajdują się również w rejonie ograniczonym ulicami Kolejową i Drogowców
położonym bliżej węzła transportowego Kościerzyna niż tereny rozwojowe w zachodniej części miasta .
W analizowanym obszarze znajdują się także fragmenty obrębów położonych na terenie gminy
wiejskiej Kościerzyna wszystkie pokryte mpzp w
% : Kościerzyna Wybudowanie (przeanalizowany
powyżej, we fragmencie dotyczącym przystanku Skorzewo), Kościerska Huta, Nowy Klincz, Nowy
Podleś, Rybaki i Wielki Klincz. Na terenach w północno-wschodniej części analizowanego obszaru
(fragment ob. Kościerska Huta , wzdłuż drogi krajowej nr
, kontynuowane są funkcje sąsiadującego
z nimi tzw. Trójkąta Przemysłowego, czyli przede wszystkim: produkcja, składy i magazyny. Zabudowa
miejska Kościerzyny jest również płynnie kontynuowana na fragmencie ob. Nowy Klincz, położonym po
wschodniej stronie od węzła, gdzie w miejscowości Nowy Klincz, zgodnie z mpzp, rozwijać ma się głównie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem funkcji usługowych i produkcyjnousługowych. W większym oddaleniu od węzła, w otoczeniu zabudowy miejskiej i podmiejskiej
zaplanowano rozwój funkcji rolniczej i utrzymanie występujących w tym rejonie kompleksów leśnych.
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Analiza chłonności terenów mieszkaniowych wg SUiKZP144 (bufor 5 km)
Zakres i metodologia
Chłonność terenów mieszkaniowych to potencjalne, maksymalne wartości powierzchni użytkowej
mieszkaniowej mogącej powstać na danym obszarze lub liczba mieszkańców mogąca zasiedlić dany obszar,
przy założeniu odpowiednich wskaźników intensywności zabudowy oraz programowania odpowiednich
standardów zamieszkiwania chłonność demograficzna . Chłonność terenów mieszkaniowych to wielkość
teoretyczna, z definicji maksymalna M. Turzyński,
7.
Do obliczenia chłonności, na podstawie zapisów studiów gmin, wzięto pod uwagę tereny
mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe wyznaczone w SUiKZP, następnie pomniejszono je o tereny już
zainwestowane. Chłonność odnosi się do zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej, wyznaczonego
w granicach wybranych obrębów ewidencyjnych, z uwzględnieniem stref dostępności do węzłów
i przystanków kolei metropolitalnej Ryc. 120 i załącznik mapowy ZM. . Dostępność węzłów i przystanków
w obrębach ewidencyjnych).
W związku z różnorodnością konwencji, wedle których sporządzono studia analizowanych gmin
m.in. rożny sposób określenia funkcji terenów , dokonano ich generalizacji i uspójnienia, umożliwiając
w ten sposób przeprowadzenie kolejnych analiz, w tym zestawienie danych bazowych, wynikających
z tych dokumentów Ryc. 119.).
Następnie, dla odpowiedniego ustalenia podstawy liczenia chłonności przyjęto określone założenia
i odpowiadające im wskaźniki w tym urbanistyczne zagregowane do poziomu obrębów ewidencyjnych,
wyrażone m.in.:


powierzchnią użytkową mieszkań,



udziałem zabudowy mieszkaniowej wg BDOT,



intensywnością zabudowy,



standardem zamieszkiwania w 2016 r.145,



wyłączeniem z obliczeń terenów zainwestowanych oraz wód i obszarów leśnych,



minimalną powierzchnią obszarów, które uznano za rozwojowe tereny obecnie niezainwestowane
z działkami o powierzchni powyżej
m2),



wyłączeniem z analizy obszarów objętych planami miejscowymi146.

Na podstawie opracowania pn. Chłonność terenów mieszkaniowych obszaru w zasięgu oddziaływania Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej wg SUiKZP gmin M. Turzyński,
7 sporządzonego dla obrębów ewidencyjnych w zasięgu
oddziaływania kolei metropolitalnej w perspektywie do
r.
145
Średni wskaźnik dla obszaru analizy to 9, m² na mieszkańca. Dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych dane
są zróżnicowane.
146
W dalszej części opracowania podrozdział . . . zaprezentowane zostały obliczenia chłonności demograficznej
obszarów objętych planami miejscowymi.
144
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Ryc. 119. Tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe wyznaczone w kierunkach SUiKZP gmin przyjęte do obliczenia chłonności demograficznej; źródło: Chłonność
terenów mieszkaniowych obszaru w zasięgu oddziaływania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wg SUiKZP gmin, M. Turzyński,
7
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Ryc.120. Tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe wyznaczone w kierunkach SUiKZP gmin wg stref dostępności do węzłów i przystanków kolei metropolitalnej;
źródło: Chłonność terenów mieszkaniowych obszaru w zasięgu oddziaływania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wg SUiKZP gmin, M. Turzyński,
7
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Ryc. 121. Stopień wykorzystania chłonności w obrębach ewidencyjnych; źródło: Chłonność terenów mieszkaniowych obszaru w zasięgu oddziaływania Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej wg SUiKZP gmin, M. Turzyński,
7

209

Maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową
Na podstawie analiz społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gmin
przystępując do sporządzania SUiKZP sporządza się bilanse zabudowy i wyznacza maksymalne w skali
gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową. Na potrzeby niniejszego opracowania,
w oparciu o wytyczne ustawowe do wykonania tego bilansowania147, wykonano szacunkowe wyliczenie
zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej.
Dla funkcji mieszkaniowej miarą zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową jest prognoza liczby
ludności148. Wg stanu na koniec 2016 r. w 8 analizowanych gminach zameldowane było łącznie
,9
tys. osób wg GUS i
, tys. osób wg danych urzędów gmin. W analizowanym zasięgu oddziaływania
kolei metropolitalnej zameldowanych było 7, tys. osób. Na okres perspektywy do
r. prognozuje
się dla tego obszaru maksymalnie 6, tys. mieszkańców. Uwzględniając zwiększenie zapotrzebowania
o %, maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową szacuje się dla
, tys. osób
w
roku okres wypełnienia i proporcjonalnie dla 8 tys. w
roku perspektywa z analizy
chłonności . Łączne zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową w obszarze analizy zgodnie
z przyjętymi założeniami i wskaźnikami patrz powyżej można szacować na około 8, 6 mln m2. Istniejąca
zabudowa mieszkaniowa w
6 r. liczyła około mln m 2. Zapotrzebowanie na nową zabudowę wynosi
zatem maksymalnie 3,16 mln m2 powierzchni mieszkaniowej.

Chłonność terenów mieszkaniowych
Na podstawie przyjętych założeń oraz dostępnych danych obliczono maksymalną chłonność
mieszkaniową dla obszaru w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej strefy , 2 i 3) wg zapisów
SUiKZP łącznie z terenami objętymi mpzp dla których przyjęto przeznaczenie wynikające ze SUiKZP),
która szacunkowo wynosi: 9, mln m² powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM) i może być docelowo
zamieszkana maksymalnie przez 96, tys. osób, w tym na terenach:


poza buforem 5 km wokół węzłów i przystanków: ,9 mln m² PUM i

, tys. mieszkańców;



w buforze 5 km wokół węzłów i przystanków: , mln m² PUM i 87,7 tys. mieszkańców;



w buforze 5 km wokół węzłów i przystanków, w odniesieniu wyłącznie do obszaru w granicach
obowiązujących mpzp: , mln m² PUM i 66,6 tys. mieszkańców (Tabl. 42.).

Szansa na maksymalne wykorzystanie potencjału zapisanego w SUiKZP jest w praktyce niewielka,
wręcz niemożliwa, dlatego też chłonność maksymalna jest wartością jedynie teoretyczną, mówiącą ile
maksymalnie PUM można zrealizować, gdyby wykorzystać
% możliwości inwestycyjnych na danym
obszarze. W związku z tym zacytowane powyżej szacunkowe obliczenia poddano korekcie,
uwzględniając prawdopodobny stopień wykorzystania potencjału wynikającego z zapisów dokumentów
planistycznych. Na przyjęty okres perspektywy analizy, tj.
r., przypisano, że stopień wykorzystania
chłonności (SWCh) wyniesie średnio 40% z pierwotnie oszacowanej wartości. Do określenia SWCh
przyjęto wskaźniki uwzględniające:


położenie w jednej z trzech stref dostępności do przystanków kolei metropolitalnej,



dynamikę zmiany liczby ludności w okresie



prognozę dynamiki zmiany liczby ludności w okresie



standard zamieszkiwania,



liczbę pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych wydanych w latach 2013-2017,



stosunek powierzchni użytkowej mieszkań wynikającej z chłonności do istniejącej powierzchni
mieszkaniowej.

-2016,
6-2030,

Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę bierze się pod uwagę: perspektywę nie dłuższą niż
lat oraz
niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do
wyników analiz nie więcej niż o %
148
Prognoza liczby ludności dla obszaru w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej do 2030 r. M. Turzyński,
7
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Stopień ten w wyniku analiz zyskał inną, specyficzną dla każdego obrębu ewidencyjnego wartość
związaną ze zróżnicowaniem uwarunkowań wpływających na prawdopodobieństwo wykorzystania
chłonności (Ryc. 121. i Tabl. 42.).
Przy uwzględnieniu opisanej powyżej korekty, szacunkowa chłonność perspektywiczna do
r.
zgodnie z założonym stopniem wykorzystania chłonności dotycząca nowych terenów mieszkaniowych
wyznaczonych w SUiKZP i objętych mpzp dla których przyjęto przeznaczenie wynikające ze SUiKZP)
w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej (strefy: 1, 2 i 3) wynosi 3,91 mln m² PUM, z 8 , tys.
osób mogącymi tam maksymalnie zamieszkać, w tym na terenach:


poza buforem 5 km wokół węzłów i przystanków: ,7 mln m² PUM i 15,8 tys. mieszkańców;



w buforze



w buforze km wokół węzłów i przystanków, w odniesieniu wyłącznie do obszaru w granicach
obowiązujących mpzp: , mln m² PUM i 30,4 tys. mieszkańców.

km wokół węzłów i przystanków: ,79 mln m² PUM i 37,2 tys. mieszkańców;

Podsumowanie
W analizie chłonności terenów mieszkaniowych obszaru w zasięgu oddziaływanie kolei
metropolitalnej ze SUiKZP gmin przedstawiono dwie wielkości wskaźnika: maksymalny
i perspektywiczny do 2030 r. Szacunki zostały wykonane na podstawie rysunków SUiKZP gmin oraz
przyjętych wskaźników i założeń. Istotny wynik analizy dotyczy obszaru poza granicami miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Przedstawione wyniki w granicach planów mają tu charakter
jedynie informacyjny i stanowić mogą porównanie do prowadzonej niezależnie analizy chłonności
terenów w granicach mpzp podrozdział .2.5.).
Maksymalna chłonność demograficzna obszaru analizy pomijając tereny objęte mpzp wynosi niemal
tys. osób, zaś chłonność perspektywiczna do
r. około 6, tys. osób. Włączając tereny objęte
mpzp wyniki te są o wiele wyższe i wynoszą odpowiednio: 96, tys. i 8 , tys. osób.
Prognoza ludności zakłada wzrost ludności całego obszaru do
r. o około
tys. osób.
Chłonność terenów mieszkaniowych jest zatem przeszacowana. Nie stanowi ona żadnego ograniczenia
w rozwoju obszaru, świadcząc o jego wysokim potencjale w tym zakresie. Przy wysokich standardach
zamieszkiwania, tylko do
r. mogłoby na obszarze zamieszkać niemal -krotnie więcej osób, niż
wynika to z optymistycznych prognoz demograficznych. To co jest istotne z punktu widzenia
efektywności obsługi koleją metropolitalną to przyjęcie jako reguły inwestowania w pierwszej kolejności
na terenach z bezpośrednim dostępem do tej infrastruktury.
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Ryc. 122. Perspektywiczna do
r. chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych w SUiKZP; źródło: Chłonność terenów mieszkaniowych obszaru w zasięgu
oddziaływania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wg SUiKZP gmin, M. Turzyński,
7
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Tabl.

. Chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych wyznaczonych w SUiKZP gmin (tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej.
Chłonność maksymalna

Perspektywa:
Obszar:
L.p.

Obręb

Chłonność perspektywiczna do

poza buforem 5 km
łącznie z terenami
objętymi mpzp

w granicach bufora
5 km bez terenów
objętych mpzp

w granicach bufora
5 km na terenach
objętych mpzp

łącznie w zasięgu
oddziaływania kolei
metropolitalnej

liczba ludności

liczba ludności

liczba ludności

liczba ludności

SWCh*
2030

r.

poza buforem 5 km
łącznie z terenami
objętymi mpzp

w granicach bufora
5 km bez terenów
objętych mpzp

w granicach bufora
5 km na terenach
objętych mpzp

łącznie w zasięgu
oddziaływania kolei
metropolitalnej

liczba ludności

liczba ludności

liczba ludności

liczba ludności

1

Banino

0

476

4123

4599

50

0,0

238,0

2061,7

2299,7

2

Barniewice

0

1950

2043

3993

40

0,0

779,9

817,4

1597,3

3

Barwik

1754

0

0

1754

40

701,8

0,0

0,0

701,8

4

Borcz

57

6319

82

6458

30

17,2

1895,7

24,6

1937,5

5

Borkowo

0

585

1862

2448

50

0,0

292,6

931,2

1223,8

6

Borowo

0

267

6

273

40

0,0

106,8

2,3

109,1

7

Brodnica Górna

5402

3661

116

9180

40

2160,8

1464,6

46,5

3671,9

8

Brodnica Dolna

0

730

0

730

30

0,0

219,0

0,0

219,0

9

Chmielno

1540

0

0

1540

40

615,8

0,0

0,0

615,8

455

4435

2841

7731

40

182,1

1773,9

1136,4

3092,4

gm. Żukowo
gm. Żukowo

gm. Przodkowo
gm. Somonino
gm. Żukowo
gm. Kartuzy
gm. Kartuzy
gm. Kartuzy
gm. Chmielno

10

Chwaszczyno

11

Czaple

0

441

1421

1862

50

0,0

220,5

710,3

930,8

12

Czaple

0

6

719

725

40

0,0

2,4

287,7

290,1

13

Czeczewo

624

0

0

624

40

249,6

0,0

0,0

249,6

14

Częstkowo

0

0

242

242

30

0,0

0,0

72,5

72,5

15

Dobrogoszcz

16

0

257

272

30

4,7

0,0

77,0

81,7

16

Dzierżążno

0

317

1488

1806

50

0,0

158,6

744,2

902,8

17

Egiertowo

0

1152

132

1283

40

0,0

460,6

52,8

513,4

18

Gapowo

638

0

0

638

40

255,1

0,0

0,0

255,1

19

Garcz

1405

0

0

1405

40

562,2

0,0

0,0

562,2

gm. Żukowo
gm. Żukowo
gm. Stężyca

gm. Przodkowo
gm. Kościerzyna
gm. Kościerzyna
gm. Kartuzy
gm. Somonino
gm. Stężyca
gm. Chmielno
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20

Glincz

0

2173

237

2411

50

0,0

1086,6

118,7

1205,3

21

Gołubie

0

822

1189

2011

50

0,0

411,0

594,3

1005,3

22

Goręczyno

0

985

7

992

50

0,0

492,6

3,3

495,9

23

Grzybno

0

928

936

1864

50

0,0

463,9

468,1

932,0

24

Hopowo

0

635

39

674

40

0,0

253,9

15,8

269,6

25

Kaliska

0

868

146

1013

40

0,0

347,0

58,3

405,3

26

Kaliska Kościerskie

0

0

355

355

40

0,0

0,0

142,0

142,0

27

Kamela

173

79

0

252

40

69,4

31,5

0,0

100,8

28

Kaplica

67

304

0

371

40

26,6

121,8

0,0

148,4

29

Kartuzy (miasto)

0

2210

1639

3849

50

0,0

1105,1

819,6

1924,7

30

Kiełpino

0

2109

1545

3654

50

0,0

1054,4

772,7

1827,1

31

Klukowa Huta

4557

0

0

4557

30

1367,1

0,0

0,0

1367,1

32

Kłobuczyno

153

0

73

225

40

61,0

0,0

29,1

90,1

33

Kobysewo

185

1054

975

2213

50

92,3

526,8

487,3

1106,4

34

Korne

279

0

0

279

40

111,5

0,0

0,0

111,5

35

Kosowo

553

50

0

603

40

221,1

20,0

0,0

241,1

36

Kosy

0

20

770

790

30

0,0

6,0

231,1

237,1

37

Kościerska Huta

0

0

204

204

40

0,0

0,0

81,6

81,6

38

Kościerzyna (miasto)

0

10953

14392

25345

50

0,0

5476,6

7196,1

12672,7

0

0

877

877

40

0,0

0,0

351,0

351,0

410

0

0

410

40

164,0

0,0

0,0

164,0

39

gm. Żukowo
gm. Stężyca
gm. Somonino
gm. Kartuzy
gm. Somonino
gm. Kartuzy
gm. Kościerzyna
gm. Somonino
gm. Somonino
gm. Kartuzy
gm. Kartuzy
gm. Stężyca

gm. Kościerzyna
gm. Przodkowo
gm. Kościerzyna
gm. Przodkowo
gm. Kartuzy
gm. Kościerzyna
m. Kościerzyna

Kościerzyna
Wybud.

gm. Kościerzyna

40

Kożyczkowo

41

Leźno

0

3460

2295

5755

50

0,0

1729,8

1147,7

2877,5

42

Lizaki

17

0

0

17

30

5,1

0,0

0,0

5,1

gm. Chmielno
gm. Żukowo
gm. Kościerzyna

214

43

Łapalice

44

176

2220

29

2426

40

70,5

888,2

11,7

970,3

Łapino Kartuskie

1310

1

0

1311

40

524,0

0,2

0,0

524,2

45

Łubiana

1310

0

0

1310

40

524,0

0,0

0,0

524,0

46

Małkowo

0

3006

489

3495

40

0,0

1202,5

195,5

1398,0

47

Mały Klincz

0

0

2411

2411

30

0,0

0,0

723,4

723,4

48

Mezowo

0

507

503

1010

50

0,0

253,3

251,5

504,9

49

Miszewko

3

1544

244

1791

30

0,8

463,2

73,2

537,3

50

Miszewo

22

2610

12

2644

40

8,9

1043,8

4,8

1057,5

51

Niestępowo

1582

1035

55

2672

40

632,9

414,1

21,9

1068,9

Nowa Wieś
Kościerska

0

0

487

487

40

0,0

0,0

194,6

194,6

53

Nowy Klincz

0

0

831

831

40

0,0

0,0

332,2

332,2

54

Nowy Podleś

19

0

214

233

40

7,6

0,0

85,5

93,1

55

Ostrzyce

0

838

23

862

40

0,0

335,4

9,3

344,6

56

Otomino

0

538

437

974

40

0,0

215,1

174,6

389,8

57

Pępowo

0

2054

1872

3925

50

0,0

1026,8

935,9

1962,7

58

Pierszczewo

0

0

755

755

30

0,0

0,1

226,5

226,6

59

Piotrowo

46

127

1

174

40

18,6

50,7

0,5

69,8

60

Połęczyno

594

4

0

598

40

237,7

1,6

0,0

239,2

61

Pomieczyńska Huta

275

0

0

275

40

109,9

0,0

0,0

109,9

62

Potuły

0

0

649

649

30

0,0

0,0

194,7

194,7

63

Prokowo

526

2998

119

3643

40

210,3

1199,3

47,6

1457,2

64

Przodkowo

5965

721

27

6713

40

2386,1

288,2

10,7

2685,0

65

Przyjaźń

0

1744

414

2158

40

0,0

697,5

165,7

863,1

52

gm. Kartuzy
gm. Żukowo

gm. Kościerzyna
gm. Żukowo
gm. Kościerzyna
gm. Kartuzy
gm. Żukowo
gm. Żukowo
gm. Żukowo

gm. Kościerzyna
gm. Kościerzyna
gm. Kościerzyna
gm. Somonino
gm. Żukowo
gm. Żukowo
gm. Stężyca

gm. Somonino
gm. Somonino
gm. Kartuzy
gm. Stężyca
gm. Kartuzy
gm. Przodkowo
gm. Żukowo
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66

Puc

67

Ramleje

68

Rąty

69

Rębiechowo

70

Ręboszewo

71

256

0

10

266

30

76,9

0,0

2,9

79,8

0

436

19

454

40

0,0

174,2

7,4

181,6

0

579

7

586

50

0,0

289,6

3,4

293,0

0

571

748

1319

50

0,0

285,7

373,8

659,5

388

624

0

1011

30

116,3

187,1

0,0

303,4

Rotembark

0

0

0

0

30

0,0

0,0

0,0

0,0

72

Rybaki

8

1043

81

1133

30

2,5

312,9

24,4

339,9

73

Rybaki

0

0

0

0

30

0,0

0,0

0,0

0,0

74

Sarnowy

164

0

8

172

40

65,7

0,0

3,0

68,7

75

Sikorzyno

0

4011

515

4527

30

0,0

1203,4

154,6

1358,1

76

Sitno

0

209

0

209

40

0,0

83,5

0,0

83,5

77

Skorzewo

0

0

866

866

50

0,0

0,0

433,1

433,1

78

Skrzeszewo

0

0

0

0

50

0,0

0,0

0,0

0,0

79

Sławki

0

577

1

577

50

0,0

288,3

0,3

288,7

80

Smętowo

191

671

2

864

30

57,2

201,4

0,7

259,3

81

Smołdzino

0

598

658

1256

40

0,0

239,2

263,1

502,3

82

Somonino

0

0

5207

5207

50

0,0

0,0

2603,7

2603,7

83

Starkowa Huta

0

878

9

887

40

0,0

351,2

3,6

354,8

84

Stężyca

896

240

1739

2876

40

358,6

96,1

695,6

1150,3

85

Sulmin

1593

0

0

1593

40

637,1

0,0

0,0

637,1

86

Sycowa Huta

41

0

0

41

30

12,4

0,0

0,0

12,4

87

Szarłata

1815

258

0

2073

30

544,5

77,5

0,0

622,0

88

Szymbark

0

241

489

730

40

0,0

96,5

195,7

292,2

gm. Kościerzyna
gm. Somonino
gm. Somonino
gm. Żukowo
gm. Kartuzy
gm. Kościerzyna
gm. Somonino
gm. Kościerzyna
gm. Kościerzyna
gm. Stężyca
gm. Kartuzy
gm. Kościerzyna
gm. Żukowo

gm. Somonino
gm. Chmielno
gm. Przodkowo
gm. Somonino
gm. Somonino
gm. Stężyca
gm. Żukowo
gm. Kościerzyna
gm. Przodkowo
gm. Stężyca

216

89

Tokary

90

2487

32

34

2553

40

994,7

12,7

13,7

1021,2

Tuchom

366

351

627

1344

40

146,5

140,5

250,8

537,7

91

Warzenko

966

4

0

970

30

289,8

1,2

0,0

291,0

92

Wielki Klincz

594

0

904

1498

40

237,5

0,0

361,8

599,3

93

Wielki Podleś

221

0

0

221

40

88,4

0,0

0,0

88,4

94

Wieprznica

25

0

16

42

40

10,1

0,0

6,5

16,6

95

Wyczechowo

0

294

1054

1348

40

0,0

117,8

421,6

539,3

96

Załęże

600

0

0

600

30

179,9

0,0

0,0

179,9

97

Zawory

432

0

0

432

30

129,5

0,0

0,0

129,5

98

Zgorzałe

0

1943

522

2466

30

0,0

583,0

156,6

739,7

99

Zielenin

132

0

0

132

30

39,5

0,0

0,0

39,5

gm. Przodkowo
gm. Żukowo
gm. Przodkowo
gm. Kościerzyna
gm. Kościerzyna
gm. Kościerzyna
gm. Somonino
gm. Przodkowo
gm. Chmielno
gm. Stężyca
gm. Kościerzyna

100

Żukowo (miasto)

0

274

1038

1313

50

0,0

137,1

519,2

656,3

101

Żukowo Gmina

0

6939

1438

8377

50

0,0

3469,4

718,9

4188,4

102

Żuromino

881

0

0

881

30

264,3

0,0

0,0

264,3

gm. Żukowo
gm. Żukowo
gm. Stężyca

Chłonność maksymalna

Razem:

liczba ludności poza
buforem 5 km
łącznie z terenami
objętymi mpzp

liczba ludności
w granicach bufora
5 km bez terenów
objętych mpzp

42 169 mieszk.

87 709 mieszk.

Chłonność perspektywiczna do

liczba ludności
liczba ludności
w granicach bufora
łącznie w zasięgu
5 km na terenach oddziaływania kolei
objętych mpzp
metropolitalnej

66 575 mieszk.

196 453 mieszk.

liczba ludności poza
buforem 5 km
łącznie z terenami
objętymi mpzp

liczba ludności
w granicach bufora
5 km bez terenów
objętych mpzp

liczba ludności
w granicach bufora
5 km na terenach
objętych mpzp

liczba ludności
łącznie w zasięgu
oddziaływania kolei
metropolitalnej

15 850 mieszk.

37 168 mieszk.

30 355 mieszk.

83 373 mieszk.

* stopień wykorzystania chłonności
źródło: Chłonność terenów mieszkaniowych obszaru w zasięgu oddziaływania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wg SUiKZP gmin, M. Turzyński,
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7

Analiza chłonności terenów mieszkaniowych wg mpzp (bufory: 3 km i 1 km)
Zakres i metodologia149
Analizę dotyczącą chłonności demograficznej, szacowaną na podstawie obowiązujących150
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonano dla 66 obrębów ewidencyjnych lub
ich fragmentów,151 położonych w paśmie kartusko-kościerskim, w granicach dwóch zasięgów: w buforze
o promieniu 3 km i 1 km wokół węzłów i przystanków kolei metropolitalnej.
W pierwszym kroku, aby wyznaczyć podstawy liczenia chłonności, podobnie jak w przypadku
obliczeń dla zapisów SUiKZP, przyjęto odpowiednie założenia i wyrażające je wskaźniki urbanistyczne.
Szacowanie chłonności demograficznej wykonywane jest w celu określenia potencjalnej,
maksymalnej liczby mieszkańców, którzy teoretycznie mogą osiedlić się w analizowanych obszarach,
zgodnie z zapisami obowiązujących dla nich dokumentów planistycznych. Odnosi się zatem do obszarów
rozwojowych. W związku z powyższym koniecznym etapem szacowania chłonności jest
wyspecyfikowanie i wyeliminowanie terenów obecnie zainwestowanych oraz terenów, na których
rozwój zabudowy jest niemożliwy np. działki ewidencyjne, na których zainwestowanie byłoby
niemożliwe ze względu na kształt lub powierzchnię – tu przyjęto mniejszą niż
m2). Delimitację tych
terenów wykonano wykorzystując bazę danych BDOT oraz bazę danych ewidencyjnych.152
Obszary wyznaczone w mpzp pod zabudowę mieszkaniową zostały następnie pomniejszone
o uzyskane ww. metodą tereny niezainwestowane oraz niemożliwe do zainwestowania. Dla znacznych
obszarowo i zwartych terenów mieszkaniowych ustalonych w planach miejscowych, w których brak jest
wydzielonych terenów obsługi komunikacyjnej, wyznaczono powierzchnię netto, stanowiącą wynik
pomniejszenia tych terenów o 0% powierzchni całości, z przeznaczeniem pod niezbędne wydzielenia
dla przyszłych dróg.

Przyjęte założenia i uzyskane wyniki
Uzyskane wyniki chłonności dla poszczególnych obrębów lub ich fragmentów zostały zestawione
w Tabl. 43. i zobrazowane na Ryc. 123. Zostały ujęte w postaci chłonności maksymalnej. Do wyliczeń
bazujących na zapisach mpzp nie przyjmowano, jak w przypadku analizy dla SUiKZP, wskaźnika
określanego jako stopień wykorzystania chłonności SWCh – zakładający jedynie częściowe
wykorzystanie tego potencjału. Uznano, że nasilony proces suburbanizacji i związane z tym znaczne
przekształcenia przestrzenne w części analizowanego obszaru m.in. w obrębach: Banino i Pępowo) przy
okazji uszczegółowionych wyliczeń chłonności, jakimi są te, bazujące na zapisach mpzp, są istotną
przesłanką do zaprezentowania maksymalnego potencjału tego obszaru gdzie SWCh=100%).
Uwzględniono jedynie zróżnicowanie wynikające z przyjętego standardu zamieszkania, w dwóch
wariantach: dla wskaźnika przyjętego dla
6 r. i perspektywicznie dla
r. Wartości wskaźników
przyjęte dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych, takie jak:


średni standard zamieszkiwania SZ , zarówno dla 2016 r., jak i w ujęciu perspektywicznym dla
2030 r.,

Celem uspójnienia wyników założenia przyjęte do analizy chłonności na podstawie mpzp zostały w znacznej
mierze oparte o metodologię zastosowaną w opracowaniu Chłonność terenów mieszkaniowych obszaru w zasięgu
oddziaływania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wg SUiKZP gmin, M. Turzyński,
7.
150
Stan na 30 kwietnia 2018 r.
151
Przy założeniu scalenia obrębów w granicach miast Kartuzy w jeden oraz
obrębów w granicach miasta
Kościerzyna.
152
Za obszary zabudowane uznano działki budowlane, na których znajduje się co najmniej jeden cały budynek,
stanowiący min. % powierzchni działki oraz działki budowlane, na których znajduje się fragment budynku,
stanowiący min. % powierzchni jego zabudowy lub, gdy powierzchnia zabudowy budynku względem powierzchni
działki jest większa niż % . Do terenów zainwestowanych dołączono także użytki dróg oraz tereny komunikacyjne,
a także niewydzielone w bazie BDOT działki pełniące na dzień
kwietnia
8 r. funkcję drogową.
149
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intensywność zabudowy, ze zróżnicowaniem charakterystycznym dla różnych typów zabudowy
mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej)

przyjęto na podstawie wyliczeń zawartych w opracowaniu dot. chłonności szacowanej wg zapisów
SUiKZP M. Turzyński,
7 . Wyznaczając wartość szacunkową standardu zamieszkiwania w
r.
przyjęto standardy równe istniejącym, powiększone o 14% (10% na 10 lat , lecz nie przekraczające
wartości 6 m2 na osobę153.
Jako tereny rozwojowe zabudowy mieszkaniowej przyjęto tereny o następujących funkcjach
określonych w analizowanych mpzp:


zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,



zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem: usług np. w parterach budynków lub też
innych form gospodarowania,



zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokalizacji pojedynczych mieszkań,



zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,



zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług,



pozostałe funkcje umożliwiające rozwój zabudowy mieszkaniowej.

Dla terenów posiadających przeznaczenie związane wyłącznie z lokalizacją zabudowy
mieszkaniowej zarówno jedno- jak i wielorodzinnej) przyjęto wskaźnik udziału terenów mieszkaniowych
równy 0,9. Terenom, w których dominującą funkcją jest przeznaczenie mieszkaniowe, lecz posiadają
także funkcje uzupełniające jak np.: usługową, przemysłową, zieleni urządzonej itd. przypisano wskaźnik
na poziomie ,7, zaś terenom, w których funkcje związane z mieszkalnictwem są funkcjami
uzupełniającymi - 0,3.
Wartość wskaźnika pokrycia analizowanego obszaru obrębu lub jego części obowiązującymi mpzp
(Tabl. 43. jest wprost proporcjonalna do możliwości odniesienia uzyskanych wartości chłonności
maksymalnej do pełnych szans rozwojowych obrębu lub jego analizowanego fragmentu).
Obszary o najwyższych wartościach chłonności maksymalnej do
km wokół węzłów i przystanków kolei metropolitalnej to m.in.:


miasto Kościerzyna – 11 364 osoby,



ob. Banino gm. Żukowo – 689 osób,



ob. Somonino (gm. Somonino)– 5554 osoby,



ob. Kiełpino gm. Kartuzy – 896 osób,



ob. Pępowo gm. Żukowo – 3134 osoby.

r. w buforze o promieniu 3

Łącznie w buforze o promieniu km chłonność maksymalna, przy założeniu perspektywicznego
standardu zamieszkiwania dla 2030 r., wynosi 56 686 osób. Jest to wynik szacunkowy, jednakże dający
obraz aktualnych szans rozwojowych badanych obszarów, tylko w oparciu o zapisy mpzp (pokrywające
106,01 km2, co stanowi 36% powierzchni analizowanego obszaru . Zestawiając ten wynik z prognozą
demograficzną, zgodnie z którą w całym obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej w perspektywie
roku
przybyć ma ok.
tys. mieszkańców – zobaczyć można skalę przeszacowania powierzchni
terenów mieszkaniowych ustalonych w planach w stosunku do potrzeb. Nie ma realnych szans na
wypełnienie tych struktur, ani w założonej perspektywie
r., ani w bardziej odległej przyszłości.
Sytuacja taka daje możliwość kształtowania kolejnych obszarów mieszkaniowych w dużym rozproszeniu,
co nie sprzyja efektywnej ich obsłudze i zwiększa koszty tej obsługi.

Przypadki w których standard zamieszkiwania, uzyskany w wyniku obliczeń dla
6 r., przewyższał wartość
65m2 dotyczą obrębów: Brodnica Dolna – 70,2 m2, Miszewko – 75,1 m2, Ostrzyce – 73,2 m2, Potuły – 94,7 m2, Sitno
74,3 m2. W perspektywie
r. Przyjęto dla nich jednolity wskaźnik, uwzględniający założoną wartość maksymalną
(65 m2 na osobę . W związku z powyższym, dla tych obrębów chłonność demograficzna szacowana dla SZ w
r. jest wyższa, niż ta dla
6 r.

153
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Tabl.

. Chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych wyznaczonych w mpzp w bezpośrednim otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej.

Obszar:

w buforze 3 km

Obręb

L.p.

Chłonność maksymalna
(standard zamieszkania dla 2016r.)

Powierzchnia analizowanej jednostki:
w buforze 1 km

udział terenów
objętych mpzp [%]

[km²]

udział terenów
objętych mpzp [%]

[km²]

Chłonność maksymalna
(standard zamieszkania dla 2030 r.)

w buforze 3 km

w buforze 1 km

w buforze 3 km

w buforze 1 km

liczba ludności

liczba ludności

liczba ludności

liczba ludności

1

Banino

7,64

75,90

1,19

0,27

7857

232

6895

203

2

Barniewice

6,41

27,06

0,00

-

1814

0

1605

0

3

Borcz

7,89

0,00

0,90

0

0

0

0

0

4

Borkowo

4,62

54,14

2,66

39,41

887

466

880

462

5

Borowo

1,65

1,26

0,00

-

10

0

9

0

6

Brodnica Dolna

1,27

0,67

0,00

-

0

0

0

0

7

Czaple

8,07

34,06

1,17

5,27

1504

16

1320

14

8

Czaple

2,97

62,68

0,15

0

1833

0

1610

0

9

Częstkowo

0,96

100

0,00

-

0

0

0

0

10

Dzierżążno

9,23

14,80

2,01

43,45

2986

1756

2620

1541

11

Egiertowo

3,42

3,76

0,00

-

110

0

96

0

12

Glincz

13,66

3,99

2,55

5,53

778

107

682

94

13

Gołubie

11,84

32,05

2,69

65,05

1882

759

1648

665

14

Goręczyno

9,23

0,25

0,88

0,47

55

11

48

9

15

Grzybno

6,45

29,70

0,70

57,68

1813

0

1590

0

16

Hopowo

6,51

0,43

0,52

0

37

0

33

0

17

Kaliska

1,36

20,07

0,00

-

274

0

240

0

18

Kaliska Kościerskie

1,56

100,00

0,00

-

0

0

0

0

19

Kamela

0,14

0

0,00

-

0

0

0

0

20

Kaplica

0,17

0

0,00

-

0

0

0

0

21

Kartuzy (miasto)

6,23

32,37

2,42

35,04

1131

628

993

544

gm. Żukowo
gm. Żukowo

gm. Somonino
gm. Żukowo
gm. Kartuzy
gm. Kartuzy
gm. Stężyca
gm. Żukowo
gm. Kościerzyna
gm. Kartuzy
gm. Somonino
gm. Żukowo
gm. Stężyca
gm. Somonino
gm. Kartuzy
gm. Somonino
gm. Kartuzy
gm. Kościerzyna
gm. Somonino
gm. Somonino
gm. Kartuzy
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22

Kiełpino

23

Kobysewo

24

Kosowo

25

Kosy

26

Kościerska Huta

27

7,88

27,18

2,29

7,78

4442

515

3896

452

0,68

8,97

0,00

-

0

0

0

0

0,15

0

0,00

-

0

0

0

0

5,49

1,52

0,00

-

0

0

0

0

2,69

100,00

0,00

-

80

0

70

0

Kościerzyna (miasto)

15,45

35,74

3,14

53,13

12987

2685

11364

2349

28

Kościerzyna Wybud.

3,22

100,00

0,00

-

600

0

526

0

29

Leźno

6,82

7,60

0,00

-

755

0

662

0

30

Łapalice

0,19

0,00

0,00

-

0

0

0

0

31

Małkowo

1,63

43,60

0,00

-

506

0

473

0

32

Mały Klincz

0,03

100,00

0,00

-

0

0

0

0

33

Mezowo

9,17

16,89

1,19

19,26

979

55

858

48

34

Miszewko

0,29

64,69

0,00

-

133

0

154

0

35

Miszewo

0,39

0,72

0,00

-

1

0

0

0

36

Nowa Wieś Kościerska

4,79

100,00

0,00

-

126

0

110

0

37

Nowy Klincz

3,22

100,00

0,00

-

1447

0

1270

0

38

Nowy Podleś

0,49

100,00

0,00

-

0

0

0

0

39

Ostrzyce

3,60

1,51

0,00

-

60

0

68

0

40

Otomino

2,81

32,86

0,00

-

1083

0

951

0

41

Pępowo

7,34

26,82

2,99

44,13

3561

1343

3134

1182

42

Pierszczewo

6,24

96,64

0,63

86,83

316

57

292

68

43

Potuły

4,61

100,00

0,76

100,00

152

29

222

42

44

Prokowo

2,62

3,61

0,00

-

146

0

128

0

45

Przyjaźń

0,56

35,41

0,00

-

255

0

224

0

46

Ramleje

0,36

0,00

0,00

-

0

0

0

0

47

Rąty

6,25

0,28

1,93

0,66

10

10

9

9

gm. Kartuzy
gm. Przodkowo
gm. Przodkowo
gm. Kartuzy
gm. Kościerzyna
m. Kościerzyna

gm. Kościerzyna
gm. Żukowo
gm. Kartuzy
gm. Żukowo
gm. Kościerzyna
gm. Kartuzy
gm. Żukowo
gm. Żukowo
gm. Kościerzyna

gm. Kościerzyna
gm. Kościerzyna
gm. Somonino
gm. Żukowo
gm. Żukowo
gm. Stężyca
gm. Stężyca
gm. Kartuzy
gm. Żukowo
gm. Somonino
gm. Somonino
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48

Rębiechowo

3,95

29,90

1,96

6,83

744

76

688

70

49

Rybaki

2,75

100,00

0,00

-

11

0

10

0

50

Rybaki

3,84

0,58

0,66

0

23

0

20

0

51

Sikorzyno

8,19

13,94

0,22

12,72

365

7

320

6

52

Sitno

2,56

0,00

0

-

0

0

0

0

53

Skorzewo

15,73

100,00

3,14

100,00

692

556

608

488

54

Skrzeszewo

1,24

2,92

0

-

63

0

55

0

55

Sławki

4,38

0,36

2,57

0,56

9

9

8

8

56

Smołdzino

1,75

17,05

0

-

572

0

501

0

57

Somonino

5,65

100,00

2,08

100,00

6336

2197

5554

1925

58

Starkowa Huta

2,55

0,22

0

-

2

0

1

0

59

Stężyca

0,08

0,00

0

-

0

0

0

0

60

Szymbark

9,29

33,94

2,00

57,15

1256

197

1102

173

61

Wielki Klincz

1,73

100,00

0

-

0

0

0

0

62

Wieprznica

0,28

100,00

0

-

0

0

0

0

63

Wyczechowo

4,89

75,39

0,3

100,00

321

0

281

0

64

Zgorzałe

2,55

0,00

0

-

0

0

0

0

65

Żukowo (miasto)

4,73

42,47

3,68

35,33

3057

2371

2679

2078

66

Żukowo Gmina

9,95

1,08

1,30

2,75

204

73

179

64

gm. Żukowo

gm. Kościerzyna
gm. Somonino
gm. Stężyca
gm. Kartuzy
gm. Kościerzyna
gm. Żukowo

gm. Somonino
gm. Przodkowo
gm. Somonino
gm. Somonino
gm. Stężyca
gm. Stężyca
gm. Kościerzyna
gm. Kościerzyna
gm. Somonino
gm. Stężyca
gm. Żukowo
gm. Żukowo

Chłonność maksymalna (SZ dla 2016 r.)

Razem:

Chłonność maksymalna (SZ dla 2030 r.)

powierzchnia
w buforze 3 km

powierzchnia
w buforze 1 km

liczba ludności
w buforze 3 km

liczba ludności
w buforze 1 km

liczba ludności
w buforze 3 km

liczba ludności
w buforze 1 km

294,34 km2

48,68 km2

64 265 mieszk.

14 155 mieszk.

56 686 mieszk.

12 494 mieszk.

źródło: opracowanie własne
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Ryc. 123. Chłonność demograficzna niezabudowanych terenów mieszkaniowych wg obowiązujących mpzp w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej;
źródło: opracowanie własne
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Tabl. 44. Chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych wyznaczonych w mpzp i w SUiKZP w bezpośrednim
otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej (w buforze o promieniu 1 km).
Rejon transportowy
bufor km wokół
węzła/przystanku

Obręb/fragment
obrębu
Borcz
Glincz
Dzierżążno

Babi Dół

Chłonność maksymalna w buforze o promieniu 1km
(standard zamieszkania dla 2030 r.)
liczba ludności
na terenach objętych
mpzp
0
0
31

Ogółem dla rejonu:
Borkowo
Glincz
Żukowo m.
Żukowo wieś

Borkowo

Dzierżążno

Gołubie Kaszubskie

Kartuzy

Kiełpino Kart.
Kościerzyna

Krzeszna

Pępowo Kartuskie

Rębiechowo

Skorzewo

Ogółem dla rejonu:

Somonino

liczba ludności
łącznie
0
0
31

31

0

31

462
94
0
0

499
0
27
29

961
94
27
29

556

555

1111

Dzierżążno
Mezowo

1510
48

265
317

1775
365

Ogółem dla rejonu:

1558

581

2139

Gołubie
Pierszczewo
Sikorzyno

665
32
6

200
0
139

865
32
145

Ogółem dla rejonu:

703

339

1042

Grzybno
Kartuzy

0
544

0
1029

0
1573

Ogółem dla rejonu:

544

1029

1573

Hopowo
Kiełpino
Somonino
Wyczechowo

0
452
15
0

0
480
0
0

0
932
15
0

Ogółem dla rejonu:

467

480

947

Kościerzyna m.

2349

1031

3380

Ogółem dla rejonu:

2349

1031

3380

Czaple gm. Stężyca
Pierszczewo
Potuły
Szymbark

14
36
42
18

0
0
0
6

14
36
42
24

Ogółem dla rejonu:

110*

6

116

Czaple gm. Żukowo
Pępowo

0
1182

0
280

0
1462

Ogółem dla rejonu:

1182

280

1462

Banino
Rębiechowo

203
70

183
242

386
312

Ogółem dla rejonu:

273

425

698

Nowa Wieś Koś.
Skorzewo

0
488

0
0

0
488

Ogółem dla rejonu:

488

0

488

0
6
8

28
49
165

28
55
173

14

242

256

Goręczyno
Hopowo
Sławki
Somonino

9
0
0
1910

45
0
137
0

54
0
137
1910

Ogółem dla rejonu:

1919

182

2101

3
0

260
74

263
74

Goręczyno
Rąty
Sławki
Sławki**

liczba ludności
na terenach bez mpzp
(na podstawie SUiKZP)
0
0
0

Ogółem dla rejonu:

Rąty
Rybaki
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Szymbark
Wieżyca

Żukowo/Żukowo Wsch.

Ogółem dla rejonu:

170

0

170

173

334

507

Żukowo m.
Żukowo w.

2078
64

514
210

2592
274

Ogółem dla rejonu:

2142

724

2866

12 509 mieszk.

6 208 mieszk.

18 717 mieszk.

Razem dla wszystkich rejonów:

* Większa wartość dla
r. jest wynikiem zawyżonych powierzchni mieszkaniowych w
6 r.
** Bufor km dla przystanku Sławki został okrojony o część wspólną bufora km – Somonino bufory nieznacznie na siebie nachodziły .

źródło: opracowanie własne oraz na podstawie: Chłonność terenów mieszkaniowych obszaru w zasięgu oddziaływania
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wg SUiKZP gmin, M. Turzyński,
7.

Chłonność maksymalna154 oszacowana dla konkretnego obszaru na podstawie zapisów mpzp oraz
– uzupełniająco dla terenów nieobjętych planami – na podstawie SUiKZP, jest przybliżoną wartością
obrazującą maksymalną liczbę ludności mogącą zasiedlić ten obszar wedle wybranych wcześniej
wskaźników i obranych założeń w świetle obowiązujących dokumentów planistycznych.
Szacunki wykonane na podstawie wyłącznie mpzp są bliższe prawdzie, jednak zasięg analizy jest
ograniczony granicami planów. Szereg inwestycji budowlanych powstaje na terenach nie objętych
planami, stąd dla uzyskania pełnego obraz chłonności demograficznej zasadne wydaje się uzupełnienie
danych wynikających z planów, przybliżonymi danymi określonymi na podstawie studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zawarte w tabeli (Tabl. 44 wyniki zostały uzyskane dla
bezpośredniego otoczenia ograniczonego odległością km każdego z węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej pasma kartusko-kościerskiego. Jedynie dla przystanków Żukowo i Żukowo Wschód,
z racji na ich bliskie położenie i nakładające się obszary bufora o promieniu km, przyjęto ich otoczenie
łącznie – jako jeden poddany analizie obszar.
Największe wartości maksymalnej chłonności demograficznej
bezpośredniego otoczenia następujących węzłów lub przystanków:


Kościerzyna –



Żukowo, Żukowo Wschodnie – 866 osób,



Dzierżążno –

9 osób,



Somonino –

osób,



Kartuzy – 1573 osoby.

charakteryzują

rejony

8 osób,

Wyraźnie najmniejszą, odnotowaną wielokrotnie w innych rozdziałach chłonnością charakteryzuje
się otoczenie przystanku Babi Dół, które stanowi gównie kompleks leśny, w tym obszary chronione
przyrodniczo. Rejony w otoczeniu przystanków: Krzeszna, Skorzewo oraz Sławki, uzyskały wartości
oscylujące pomiędzy
a
osobami, stosunkowo niewielkie w porównaniu do pozostałych. W tych
przypadkach istotnymi czynnikami ograniczającymi perspektywiczny rozwój demograficzny, są m.in.:


znaczne deniwelacje terenu,



wysoki udział terenów użytkowanych rolniczo, kompleksów leśnych oraz wód śródlądowych.

Szacowana intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej głównie na terenach miejskich oraz
w otoczeniu przystanków Dzierżążno czy Somonino jest przesłanką dla szacowania dalszego wzrostu
liczby pasażerów linii metropolitalnej, a także istotnym czynnikiem dla projektowania infrastruktury
około kolejowej o możliwościach obsługi większych, względem obecnych potrzeb.

154

Tj. bez uwzględniania stopnia wykorzystania chłonności..
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3.3. Struktura własności
Analiza struktury własności terenów, na których zlokalizowane są przystanki i węzły i
ich bezpośredniego otoczenia
Struktura własności gruntów ma ogromne znaczenie dla gospodarki przestrzennej każdego obszaru.
Grunty osób fizycznych, grunty gminne i Skarbu Państwa, a także współwłasności i współużytkowanie
wieczyste, są istotnym ograniczeniem prawnym i ekonomicznym dla prowadzenia polityki rozwoju
przestrzennego w zakresie lokalizacji inwestycji publicznych oraz wprowadzania ograniczeń
wynikających z interesu publicznego.
Analizę przeprowadzono w oparciu o
grup rejestrowych155. Podstawą sporządzenia struktury
własności są mapy ewidencyjne uzyskane z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Kartuzach i Kościerzynie. W Tabl. 45. przedstawiono strukturę własności dla
wszystkich
obszarów w promieniu
km od stacji i przystanków kolejowych. Przy opisie
poszczególnych obszarów w sposób ogólny odniesiono się do potrzeby przekształceń własnościowych
w związku z ewentualnymi działaniami związanymi z rozbudową infrastruktury systemów P&R i B&R.
Szczegółowe wnioski w tym zakresie wymagają określenia konkretnej lokalizacji i odpowiedniego
programu funkcjonalno-użytkowego.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Budownictwa z dnia
gruntów i budynków Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 z późn. zm.

155
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9 marca

r. w sprawie ewidencji

Rębiechowo
W obszarze bezpośredniego oddziaływania przystanku Rębiechowo dominują grunty będące
własnością osób fizycznych, które stanowią ponad 67,9% powierzchni całego obszaru. Są to grunty
zlokalizowane w przeważającej mierze w północnej i zachodniej części obszaru. Grunty Skarbu Państwa,
w tym w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa stanowią 6,7% i należą do nich głównie lasy oraz
grunty stanowiące linie kolejowe będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie PKP PLK, w dodatku
zamknięte, czyli wyłączone z kompetencji planowania miejscowego. Ewentualne działania inwestycyjne
związane z rozbudową infrastruktury przystanku kolejowego będą wymagały przekształceń
własnościowych związanych z gruntami należącymi do osób fizycznych, w tym wchodzących w skład
gospodarstw rolnych.

Ryc. 124. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Rębiechowo; opracowanie własne na
podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Pępowo Kartuskie
W obszarze bezpośredniego oddziaływania przystanku Pępowo Kartuskie dominują grunty będące
własnością osób fizycznych, które stanowią prawie 76,3% powierzchni całego obszaru. Grunty Skarbu
Państwa, w tym w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa stanowią prawie 17,5% i należą do nich
głównie niewielkie enklawy leśne położone w północnej części obszaru oraz na południe od przystanku
kolejowego. Wśród gruntów Skarbu Państwa nieco ponad % powierzchni obszaru zajmują linie
kolejowe. Ewentualne działania inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury przystanku
kolejowego będą wymagały przekształceń własnościowych związanych z gruntami należącymi do osób
fizycznych, w tym wchodzące w skład gospodarstw rolnych.

Ryc. 125. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Pępowo Kartuskie; opracowanie własne
na podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Żukowo Wschodnie i Żukowo
Zurbanizowany charakter obszaru bezpośredniego oddziaływania przystanków Żukowo Wschodnie
i Żukowo wpływa na dość zróżnicowaną strukturę własności gruntów w tym obszarze. Nieco ponad
67, % stanowią grunty należące do osób fizycznych, zaś drugą grupę - ponad 15,4% stanowią grunty
należące do gmin, których sposób użytkowania związany jest z siecią drogową i terenami zajmowanymi
przez instytucje publiczne podporządkowane samorządowi gminnemu. Grunty Skarbu Państwa, w tym
linie kolejowe w zarządzie PKP PLK stanowią nieco ponad 8% powierzchni analizowanego obszaru.
Działania związane z ewentualną rozbudową infrastruktury wokół przystanku kolejowego Żukowo
Wschodnie są możliwe do realizacji w zależności od parametrów programu funkcjonalnego węzła
integracyjnego) na obszarach we władaniu Skarbu Państwa w zarządzie PKP PLK, terenach gminnych
oraz na przyległych terenach należących do osób fizycznych. Uwarunkowania własnościowe rozwoju
infrastruktury przystanku Żukowo są zbliżone do tych, które występują na przystanku Żukowo
Wschodnie.

Ryc. 126. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu węzła Żukowo Wschód i przystanku Żukowo;
opracowanie własne na podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Borkowo
W obszarze bezpośredniego oddziaływania przystanku Borkowo dominują grunty będące
własnością osób fizycznych, które stanowią ponad 79,1% powierzchni całego obszaru. Grunty Skarbu
Państwa, w tym w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa stanowią 3,9% i należą do nich głównie
elementy sieci kolejowej będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie PKP PLK oraz kompleks
zabudowy ekstensywnej w Rutkach. Ewentualne działania inwestycyjne związane z rozbudową
infrastruktury przystanku kolejowego będą wymagały przekształceń własnościowych związanych
z gruntami należącymi do osób fizycznych, gminnych oraz Skarbu Państwa.

Ryc. 127. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Borkowo; opracowanie własne na
podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Babi Dół
Struktura własności w obszarze przystanku kolejowego Babi Dół w ponad 97,7% związana jest ze
Skarbem Państwa, w tym gruntami w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa stanowiącymi tereny
kolejowe w zarządzie PKP PLK. Ewentualne działania inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury
przystanku kolejowego będą wymagały przekształceń własnościowych, w tym związanych z budową
infrastruktury drogowej – dojazdowej na terenach Skarbu Państwa.

Ryc. 128. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Babi Dół; opracowanie własne na
podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Kiełpino Kartuskie
W obszarze bezpośredniego oddziaływania przystanku Kiełpino Kartuskie dominują grunty będące
własnością osób fizycznych, które stanowią prawie 62,3% powierzchni całego obszaru. Są to grunty
zlokalizowane w przeważającej mierze w centralnej części obszaru. Grunty Skarbu Państwa, w tym
w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa stanowią 8,7% i należą do nich głównie lasy oraz grunty
stanowiące linie kolejowe będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie PKP PLK. Ponad 9,8%
powierzchni obszaru stanowią grunty należące do spółek prawa handlowego i innych podmiotów. Grunty
gminne stanowią głównie drogi lokalne, w tym grunty pod infrastrukturę publiczną, a ich udział
w powierzchni analizowanego obszaru stanowi nieco ponad 5%. Ewentualne działania inwestycyjne
związane z rozbudową infrastruktury przystanku kolejowego będą wymagały przekształceń
własnościowych związanych z gruntami należącymi do osób fizycznych, w tym wchodzących w skład
gospodarstw rolnych oraz Kościołów i związków wyznaniowych tereny sąsiadujące z budynkiem stacji
kolejowej).

Ryc. 129. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Kiełpino Kartuskie; opracowanie własne
na podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Somonino
W obszarze bezpośredniego oddziaływania przystanku Somonino dominują grunty będące
własnością osób fizycznych, które stanowią nieco ponad 77, % powierzchni całego obszaru. Grunty
Skarbu Państwa, w tym w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa stanowią ,6% i należą do nich
głównie grunty stanowiące linie kolejowe będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie PKP PLK oraz
tereny leśne położone w południowo-wschodniej części obszaru. Ewentualne działania inwestycyjne
związane z rozbudową infrastruktury przystanku kolejowego będą wymagały przekształceń
własnościowych związanych z gruntami należącymi do Skarbu Państwa.

Ryc. 130. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu węzła Somonino; opracowanie własne na podstawie
danych z PODiGK w Kartuzach.
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Sławki
Struktura własności w obszarze przystanku kolejowego Sławki w prawie 88, % związana jest
z gruntami osób fizycznych. Grunty Skarbu Państwa, w tym grunty w użytkowaniu wieczystym Skarbu
Państwa użytkowane pod linie kolejowe stanowią prawie % powierzchni obszaru. Ewentualne działania
inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury przystanku kolejowego będą wymagały przekształceń
własnościowych przede wszystkim na terenach Skarbu Państwa w bezpośrednim otoczeniu budynku
stacji kolejowej.

Ryc. 131. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Sławki; opracowanie własne na
podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Wieżyca
W obszarze bezpośredniego oddziaływania przystanku Wieżyca grunty będące własnością osób
fizycznych stanowią nieco ponad 47% powierzchni całego obszaru, zaś grunty Skarbu Państwa, w tym
grunty w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa stanowiące tereny kolejowe koncentrują łącznie
prawie 47,7% powierzchni obszaru. Zasadniczą część zasobu nieruchomości Skarbu Państwa stanowią
kompleksy leśne położone w północnej i południowej części analizowanego obszaru. Ewentualne
działania inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury przystanku kolejowego będą wymagały
przekształceń własnościowych przede wszystkim na terenach Skarbu Państwa w bezpośrednim
otoczeniu budynku stacji kolejowej oraz wzdłuż samej linii kolejowej.

Ryc. 132. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Wieżyca; opracowanie własne na
podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Krzeszna
Struktura własności w obszarze przystanku kolejowego Krzeszna w prawie
% związana jest
z gruntami Skarbu Państwa, w tym w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa stanowiącymi tereny
kolejowe. Grunty osób fizycznych stanowią
,8% powierzchni obszaru. Ewentualne działania
inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury przystanku kolejowego będą wymagały przekształceń
własnościowych na terenach Skarbu Państwa lub osób fizycznych.

Ryc. 133. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Krzeszna; opracowanie własne na
podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Gołubie Kaszubskie
W obszarze bezpośredniego oddziaływania przystanku Gołubie Kaszubskie dominują grunty będące
własnością osób fizycznych, które stanowią ponad 87,2% powierzchni całego obszaru. Grunty Skarbu
Państwa stanowią prawie 7,2% i należą do nich głównie grunty stanowiące linie kolejowe oraz część dróg.
Ewentualne działania inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury przystanku kolejowego będą
wymagały przekształceń własnościowych związanych z gruntami należącymi do Skarbu Państwa, a w
zależności od programu funkcjonalno-użytkowego węzła także gruntów osób fizycznych.

Ryc. 134. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Gołubie Kaszubskie; opracowanie
własne na podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Skorzewo
Struktura własności w obszarze przystanku kolejowego Skorzewo jest zasadniczo podobna do
pozostałych przystanków położonych na obszarach wiejskich. Ponad 8 ,7% powierzchni obszaru
stanowią grunty osób fizycznych, a nieruchomości Skarbu Państwa stanowią
% jego powierzchni.
Ewentualne działania inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury przystanku kolejowego będą
wymagały przekształceń własnościowych związanych z gruntami należącymi do Skarbu Państwa.

Ryc. 135. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Skorzewo; opracowanie własne na
podstawie danych z PODiGK w Kościerzynie.
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Kościerzyna
Zurbanizowany charakter obszaru lokalizacji stacji kolejowe Kościerzyna - jako regionalnego węzła
integracyjnego zgodnie z ustaleniami PZPWP wpływa na dość zróżnicowaną strukturę własności
gruntów w tym obszarze. Prawie , % stanowią grunty należące do osób fizycznych, zaś drugą grupę
prawie 8,6% stanowią grunty należące do gminy lub gminy w zbiegu z użytkowaniem wieczystym.
Trzecią, także liczną grupę - 9, % stanowią grunty należące do Skarbu Państwa, w tym przede
wszystkim linie kolejowe w zarządzie PKP PLK stanowiące 6, % powierzchni analizowanego obszaru.
Działania związane z ewentualną rozbudową infrastruktury wokół regionalnego węzła integracyjnego
oraz wskazanego w PZPWP potencjalnego terminalu intermodalnego - tzw. suchego portu dla
usprawnienia obsługi Portu w Gdyni są możliwe do realizacji niezależnie od programu funkcjonalnego,
na obszarach we władaniu Skarbu Państwa w zarządzie PKP PLK.

Ryc. 136. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu węzła Kościerzyna; opracowanie własne na
podstawie danych z PODiGK w Kościerzynie.
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Dierżążno
Struktura własności w obszarze przystanku kolejowego Dierżążno (bufor 1 km) w prawie 89,1%
związana jest z gruntami osób fizycznych. Grunty Skarbu Państwa, w tym grunty w użytkowaniu
wieczystym Skarbu Państwa stanowią tereny kolejowe zajmujące nieco ponad 4,2% powierzchni
obszaru. Ewentualne działania inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury przystanku
kolejowego będą wymagały przekształceń własnościowych przede wszystkim na terenach Skarbu
Państwa w bezpośrednim otoczeniu stacji kolejowej oraz na terenach należących do osób fizycznych.

Ryc. 137. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu przystanku Dzierżązno; opracowanie własne na
podstawie danych z PODiGK w Kartuzach.
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Kartuzy
Struktura własności w otoczeniu węzła transportowego bufor km charakteryzuje się ok. 16%
udziałem gruntów gminnych bez gruntów w użytkowaniu wieczystym , 1% udziałem gruntów Skarbu
Państwa bez gruntów w użytkowaniu wieczystym oraz 20% udziałem gruntów prywatnych. Niski jest
udział gruntów innych jednostek samorządu terytorialnego - po ok. 2% gruntów należących do powiatów
i związków powiatowych oraz województwa (bez gruntów w użytkowaniu wieczystym).

Ryc. 138. Struktura własności wg grup rejestrowych w otoczeniu węzła Kartuzy; opracowanie własne na podstawie
danych z PODiGK w Kartuzach.
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Tabl. 45. Struktura własności gruntu w buforze
Własność gruntu wg grup rejestrowych
nazwa i nr grupy
Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu
z użytkownikami wieczystymi (1)
Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu
z użytkownikami wieczystymi (2)
Gminy i związki międzygminne, jeżeli nie
występują w zbiegu z użytk. wieczystymi (4)
Gminy i związki międzygminne, jeżeli
występują w zbiegu z użytk. wieczystymi (5)
Osoby fizyczne (7)
Kościoły i związki wyznaniowe (9)
Spółki prawa handlowego i inne podmioty
ewidencyjne poza grupami 1-14 (15)
Własności wg innych grup rejestrowych *

Własność gruntu wg grup rejestrowych
nazwa i nr grupy
Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu
z użytkownikami wieczystymi (1)
Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu
z użytkownikami wieczystymi (2)
Gminy i związki międzygminne, jeżeli nie
występują w zbiegu z użytkownikami
wieczystymi
(4) międzygminne, jeżeli
Gminy
i związki

występują w zbiegu z użytk. wieczystymi (5)
Osoby fizyczne (7)
Kościoły i związki wyznaniowe (9)
Spółki prawa handlowego i inne podmioty
ewidencyjne poza grupami 1-14 (15)
Własności wg innych grup rejestrowych *

km wokół poszczególnych węzłów i przystanków.
Rębiechowo
ha

%

Pępowo
Kartuskie
ha
%

Żukowo Wsch.
i Żukowo
ha
%

Gołubie
Kaszubskie
ha
%

Borkowo
ha

%

Dzierżążno

Kartuzy
ha

%

ha

%

Babi Dół
ha

%

46,17

14,7

48,34

15,39

19,69

4,05

21,27

6,77

22,60

7,19

128,28

40,84

6,00

1,91

294,7

93,82

6,27

2,0

6,52

2.08

19,27

3,97

20,17

6,42

-

-

15,54

4,95

7,31

2,33

12,28

3,91

13,63

4,34

13,45

4,28

56,97

11,73

16,22

5,16

11,62

3,70

48,83

15,55

11,81

3,76

0,13

0,04

3,43

1,09

-

-

18,10

3,73

3,33

1,06

-

-

7,14

2,27

7,33

2,33

-

-

213,34

67,92

239,58

76,27

327,85

67,53

248,59

79,14

273,94

87,21

66,97

21,32

279,79

89,07

6,64

2,12

1,41

0,45

-

-

17,61

3,63

-

-

1,10

0,35

3,51

1,12

0,40

0,13

-

-

11,21

3,57

2,77

0,88

12,15

2,50

2,95

0,94

0,18

0,06

14,86

4,73

0,55

0,17

-

-

4,87

1,55

3,37

1,07

0,85

0,17

0,73

0,23

0,03

0,01

23,78

7,58

0,35

0,11

0,36

0,12

Kiełpino
Kartuskie
ha
%

Skorzewo
ha

Sławki

Somonino

%

ha

Wieżyca

%

ha

%

Kościerzyna

Krzeszna

ha

%

ha

%

ha

%

58,64

18,67

21,82

6,95

30,73

9,78

7,77

2,47

149,72

47,67

136,28

43,39

9,74

3,10

0,06

0,02

12,75

4.06

15,11

4,81

4,72

1,50

6,26

1,99

4,91

1,56

50,89

16,20

12,63

4,02

15,61

4,97

17,00

5,41

8,28

2,63

0,95

0,30

1,91

0,61

74,33

23,66

3,33

1,06

0,74

0,23

-

-

-

-

3,79

1,21

1,15

0,37

15,54

4,95

195,52

62,24

253,56

80,72

243,16

77,41

277,25

88,27

147,76

47,04

168,97

53,79

126,24

40,19

3,34

1,06

1,89

0,60

0,55

0,18

-

-

1,5

0,48

-

-

5,26

1,68

30,88

9,83

6,58

2,10

3,71

1,18

2,99

0,95

0,18

0,06

-

-

16,90

5,38

8,88

2,83

-

-

3,57

1,13

0,08

0,02

1,4

0,45

0,90

0,29

1,12

0,35

* Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne ; Jednoosobowe spółki jednostek samorządu teryt. i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu teryt. (6);
Spółdzielnie 8 ; Wspólnoty gruntowe
; Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
; Powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
; Województwa,
jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
; Województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi

Źródło: PODGiK w Kartuzach i w Kościerzynie
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3.4. Rynek nieruchomości
Korzystne trendy gospodarcze w województwie w okresie ostatnich lat, zmiany czynników
określających sytuację ekonomiczną mieszkańców, w tym wzrost przeciętnego wynagrodzenia w latach
20106, spadająca stopa bezrobocia rejestrowanego oraz pozytywne uwarunkowania rozwoju
demograficznego województwa wpływają progresywnie na rynek nieruchomości mieszkaniowych.

Zmiany na rynku nieruchomości w regionie
Dla rzetelnej oceny wpływu PKM na zmiany cen nieruchomości w miejscowościach leżących na jej
przebiegu, trzeba spojrzeć uwzględniając ogólną sytuację na pomorskim, a w szczególności trójmiejskim
rynku nieruchomości. Stanowi ona tło dla dokonywanych ocen wynikających z niniejszej analizy. W tym
celu posłużono się danymi Narodowego Banku Polskiego, który prowadzi precyzyjny monitoring cen
ofertowych i transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania dla Gdańska i Gdyni. Zasadniczy wniosek
z niego wynikający jest następujący - można zauważyć regularny, coroczny wzrost cen nieruchomości
zarówno na rynku pierwotnym i wtórnym. Trójmiasto pod względem cen mieszkań nowych i używanych
jest trzecim rynkiem w Polsce - po Warszawie i Krakowie.
Według danych GUS na podstawie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości156 w 2016 roku
w województwie pomorskim zarejestrowano prawie , tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
przy wartości obrotów na poziomie 8,7 mld zł. Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
w przeliczeniu na .
mieszkańców w
6 roku kształtowała się w Polsce na poziomie od ok. 7
transakcji w województwie świętokrzyskim do
transakcji w województwie dolnośląskim. Wartość ta
w przypadku województwa pomorskiego wyniosła
transakcji i uplasowała region na drugiej pozycji
w kraju.

Rynek pierwotny
W Trójmieście zarówno średnie ceny ofertowe, jak i transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym
w latach 20107 wzrastały, co było w dużej mierze efektem utrzymującego się popytu.
W analizowanym okresie ceny ofertowe wzrosły w przypadku Gdańsk o % zaś Gdyni o %, w tym
samym okresie ceny transakcyjne wzrosły odpowiednio o 9% i
%. Dodatkowo dynamikę cen
zwiększała wzrastająca liczba sprzedaży mieszkań droższych.
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Ryc. 139. Ceny ofertowe i transakcyjne m kw. mieszkania w Gdańsku i Gdyni na rynku pierwotnym w latach
7 III kwartał .Źródło: Narodowy Bank Polski.

-

w Rejestrach Cen i Wartości Nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości gromadzonych jest prawie 84%
transakcji (aktów notarialnych) dotyczących sprzedaży nieruchomości.
156
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Podkreślić należy, że ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w Gdańsku były niższe niż
w Gdyni. Czynnikiem sparzającym wzrostowi popytu był rządowy program Mieszkanie dla Młodych
MdM . Według danych BGK dotyczących wykonania programu MdM w okresie od początku
funkcjonowania do końca I kw.
7 r. na terenie województwa pomorskiego wypłacono wsparcie
w ramach ok. 9. 6 umów na terenie Gdańska zrealizowano ok. % umów, w gminach sąsiadujących
z Gdańskiem % i w pozostałych miejscowościach województwa ponad 7% .

Rynek wtórny
Trójmiejski rynek wtórny w latach
7 charakteryzował się wzrostem liczby transakcji
sprzedaży. W analizowanym okresie ceny ofertowe wzrosły w przypadku Gdańsk o % zaś Gdyni o 8%,
w tym samym okresie ceny transakcyjne wzrosły odpowiednio o 9% i 6%. Podkreślić należy, że ceny
transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym w Gdańsku są wyższe niż w Gdyni. Znaczna część kupujących
nabywała nieruchomości mieszkaniowe w celach inwestycyjnych. W
roku znacznie wzrosła ilość
zakupów mieszkań na wynajem. Dodatkowo w Trójmieście swoją działalność zainaugurowała pierwsza
instytucja, która zajmuje się najmem instytucjonalnym - Fundusz Mieszkań na Wynajem. Ceny mieszkań
oferowanych wynajmującym nie są tu dużo niższe od rynkowych, jednak plusem jest możliwość
podpisania wieloletniej umowy najmu. Fundusz planuje rozwijanie swojej działalności w Trójmieście,
a deweloperzy przyznają też, że aglomeracją interesują się kolejne podmioty zajmujące się
inwestowaniem w najem mieszkań.
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Ryc. 140. Ceny ofertowe i transakcyjne m kw. mieszkania w Gdańsku i Gdyni na rynku wtórnym w latach 2010-2017
III kwartał ; źródło: Narodowy Bank Polski.

Nieruchomości gruntowe
W
6 roku w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych transakcji kupna/sprzedaży
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę wyniosła prawie ,6 tys., wartość obrotów
tymi nieruchomościami osiągnęła poziom ,97 mld zł, a łączna powierzchnia ewidencyjna nieruchomości
gruntowych będących przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży wyniosła ok. 6,9 mln m². W okresie
20146 notowano w województwie pomorskim rokrocznie wzrost cen transakcyjnych metra
kwadratowego gruntów pod zabudowę.
Tabl. 46. Średnie ceny transakcyjne gruntów pod zabudowę w latach
Obszar
województwo
m. Gdańsk

-2017.

Ceny transakcyjne gruntów pod zabudowę [zł/mkw.]
III kw. 2014
III kw. 2015
III kw. 2016
III kw. 2017
59,68
62,66
66,54
69,13
425,98
467,95
487,83
582,78

Źródło: Raport o cenach nieruchomości Bankieer.pl
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2014=100
15,8
36,8

Należy w tym miejscu zauważyć, że na zmiany cen nieruchomości gruntowych wpływ miała
chociażby wprowadzona w życie nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego powodując różne
zachowania cen nieruchomości w poszczególnych gminach, zależne w dużej mierze od stopnia pokrycia
ich miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W ostatnim czasie ten czynnik mógł
zdecydować o zmianach cen nieruchomości, co szczególnie widoczne jest w wyraźnym wzroście cen
nieruchomości gruntowych pod zabudowę w Gdańsku.

Analiza szczegółowa cen nieruchomości
W ostatnich latach jednym z czynników generujących ruch na rynku mieszkaniowym, zarówno
pierwotnym i wtórnym w pasmie między Trójmiastem a Kartuzami i Kościerzyną jest inwestycja pn.
Pomorska Kolej Metropolitalna. Wpływ bezpośredni tej inwestycji na kształtowanie się cen
nieruchomości w pasie całej linii jest trudny do określenia, zwłaszcza że analiza cen ofertowych w latach
20147 pokazała, że występuje istotne zróżnicowanie w trendach dla poszczególnych rodzajów
nieruchomości. Taka sytuacja skłania ku stwierdzeniu, że nie można postawić jednoznacznego wniosku,
iż pojawienie się jakościowo nowej możliwości skomunikowania wszystkich leżących wzdłuż linii PKM
oraz linii nr
miejscowości z Trójmiastem, spowodowało wzrost cen nieruchomości. Można natomiast
zauważyć, że w niektórych miejscowościach pojawiło się więcej ofert, a przede wszystkim pojawiają się
nowe rodzaje nieruchomości - budynki kilku- i wielorodzinne. Może to może być wynikiem poprawy ich
dostępności komunikacyjnej i pojawiającemu się z tej przyczyny zapotrzebowaniu na tego typu ofertę.
Analizie szczegółowej poddano ceny ofertowe nieruchomości położonych w promieniu ok. km od
stacji lub przystanku, koncentrując się na nieruchomościach z najbardziej miarodajnych kategorii domy,
mieszkania oraz działki budowlane . W pozostałych kategoriach lokale użytkowe, obiekty produkcyjnomagazynowe oraz działki usługowo-przemysłowe liczba oferowanych nieruchomości, a w ślad za tym
zrealizowanych transakcji, jest na tyle niewielka, że nie może być podstawą do wyciągania generalnych
wniosków. W badanych obszarach istnieje bardzo silne zróżnicowanie liczby ofert nieruchomości, która
jest wielokrotnie wyższa na terenie ścisłego Trójmiasta i zdecydowanie malejąca, a gdzieniegdzie wręcz
zanikająca w miarę oddalania się od aglomeracji. Wyjątkiem od tej reguły są większe ośrodki Kartuzy,
Kościerzyna i Żukowo oraz strefa intensywnych procesów suburbanizacji.
Tabl. 47. Liczba ofert nieruchomości w poszczególnych miejscowościach/dzielnicach.
Liczba analizowanych ofert
L.p.

Miejscowość/dzielnica
w latach 2012 -

I pół.157)

w latach

II pół. - 2017

1

Babi Dół

0

4

2

Borkowo

69

239

3

Dzierżążno

5

9

4

Gdańsk Brętowo

0

4

5

Gdańsk Jasień

188

833

6

Gdańsk Kiełpinek

78

151

7

Gdańsk Matarnia

57

136

8

Gdańsk Niedźwiednik

78

132

9

Gdańsk Osowa

436

944

10

Gdańsk Rębiechowo

0

4

11

Gdańsk Strzyża

0

2

12

Gdańsk Wrzeszcz

1343

2517

13

Gdynia Wielki Kack

536

1136

14

Glincz

18

46

Podziału dokonano przyjmując jako granicę porównawczą moment przystąpienia do realizacji Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej.

157

245

15

Gołubie Kaszubskie

31

37

16

Kartuzy

38

55

17

Kiełpino

16

25

18

Kościerzyna

64

71

19

Krzeszna

3

9

20

Pępowo Kartuskie

66

176

21

Rębiechowo

36

74

21

Skorzewo

7

10

22

Somonino

8

31

23

Sławki

1

3

24

Wieżyca

5

9

25

Żukowo

104

167

Źródło: „Analiza porównawcza: Zmiana wartości nieruchomości położonych wzdłuż trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
w latach 2012-13 i 2013- 7” A. Bień.

Analiza cen ofertowych w poszczególnych miejscowościach/dzielnicach wykazała silne
zróżnicowanie pod względem zmian wartości nieruchomości. Charakterystyka tych zmian została
przedstawiona odrębnie dla każdej kategorii nieruchomości. Ze względu na bardzo małą liczbę ofert nie
było możliwe poddanie ocenie tendencji w następujących lokalizacjach: Babi Dół, Dzierżążno, Gdańsk
Brętowo, Gdańsk Rębiechowo, Gdańsk Strzyża, Krzeszna, Skorzewo, Sławki i Wieżyca, choć w kilku
z nich dostrzec można wzrost liczby tych ofert lub ich pojawienie się.

Domy
Analiza porównawcza zmian cen domów wokół przystanków na analizowanych liniach kolejowych
pozwala zauważyć wzrost wartości domów przede wszystkim w Gdańsku Matarni, ale z powodu bardzo
małej liczby oferowanych domów w okresie 2012-2013, stanowiącej punkt odniesienia nie można
wysnuć jednoznacznych wniosków w tym zakresie. Zasadniczo obszar Matarni posiada szereg ograniczeń
środowiskowych, w tym związanych z funkcjonowaniem Portu Lotniczego w Gdańsku, co nie jest
czynnikiem korzystnym dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego w tym obszarze. W zasadzie,
o wyraźnym i uzasadnionym wzroście, który może być w części generowany nowymi możliwościami
obsługi transportowej można mówić w przypadku lokalizacji wokół Glincza wzrost o 18,45%), Somonina
6,97% , Borkowa 9, 6% , Żukowa 7,9 % oraz Rębiechowo 6, % . Istotnym uwarunkowaniem tych
lokalizacji jest także struktura zabudowy, w której dominuje budownictwo jednorodzinne, stąd oferta
tego typu jest w tych lokalizacjach większa niż w innych analizowanych.
Tabl. 48. Zmiany cen ofertowych domów w latach

-2017.

Oferty 2012-2013
Miejscowość/dzielnica

liczba ofert

Oferty 2013-2017

średnia cena

liczba ofert

zł/mkw.

średnia cena

Dynamika

zł/mkw.

Borkowo

37

3.238,07

71

3.544,46

109,46%

Gdańsk Jasień

26

4.047,19

67

3.634,08

89,79%

Gdańsk Kiełpinek

3

4.277,23

6

3.766,85

88,07%

Gdańsk Matarnia

1

2.845,36

9

4.040,87

142,02%

Gdańsk Niedźwiednik

9

4.285,95

7

3.727,35

86,97%

Gdańsk Osowa

154

3.746,05

279

3.725,50

99,45%

Gdańsk Wrzeszcz

97

5.402,84

173

5.302,32

98,14%

Gdynia Wielki Kack

56

4.307,38

98

4.371,26

101,48%

Glincz

5

2.261,95

12

2.701,81

119,45%
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Gołubie Kaszubskie

13

2.705,90

16

2.511,12

92,80%

Kartuzy

11

2.321,18

12

2.079,19

89,57%

Kiełpino

3

2.476,03

16

2.095,15

84,62%

Kościerzyna

22

2.609,91

30

2.554,89

97,89%

Pępowo Kartuskie

27

2.993,27

60

3.142,44

104,98%

Rębiechowo

17

3.136,05

27

3.334,65

106,33%

Somonino

2

1.616,95

10

1.891,38

116,97%

Żukowo

33

2.529,83

62

2.730,39

107,93%

Źródło: „Analiza porównawcza: Zmiana wartości nieruchomości położonych wzdłuż trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
w latach 2012-13 i 2013- 7” A. Bień.

Zauważyć należy spadki cen domów w innych lokalizacjach, w których szereg innych czynników,
w tym duża podaż lokali mieszkaniowych i zdecydowanie większy popyt na tego typu nieruchomości,
mogły wpływać na obniżenie cen domów.

Mieszkania
Lokale mieszkalne są oferowane przede wszystkim na obszarach miejskich. Obrót lokalami
mieszkalnymi w granicach miast stanowi nieco ponad 9 % obrotu tego typu nieruchomościami
w województwie. Podkreśla to specyfikę zabudowy miast, odróżniającą się w stosunku do obszarów
wiejskich, a także brak tego typu ofert na wielu obszarach wiejskich.
Obserwowany jest jednak stopniowy, niewielki wzrost cen nieruchomości na rynku wtórnym, który
swoje źródło ma w stale rosnącym popycie na mieszkania. Związane z nim wzrosty cen na rynku
pierwotnym sprawiły, że wiele osób zaczęło szukać własnego M na rynku wtórnym. To z kolei zachęciło
właścicieli używanych mieszkań do podnoszenia cen. Na ceny wpłynęły także podnoszące wartość
nieruchomości remonty oraz modernizacje budynków
remonty dachów czy działania
termomodernizacyjne). Należy jednak podkreślić bardzo dynamiczny wzrost cen w ujęciu rok do roku
w przypadku Gdańska i Gdyni. Wzrost średniej ceny metra kwadratowego w miastach wynika w dużej
mierze z dwóch czynników: wprowadzenia do sprzedaży sporej ilości centralnie zlokalizowanych lokali
pod wynajem ich cena zawyża średnią , a także wygasania programu MdM - deweloperzy, którzy
dostosowywali ceny do limitów obowiązujących w programie powoli je podnoszą ponad limit, bo środki
na dopłaty wyczerpują się. Podobny wzrost średnich cen transakcyjnych dotyczy rynku wtórnego.
W analizowanym okresie wystąpiły także niewielkie spadki w niektórych obszarach, jednak nie były
one na tyle znaczące, aby na tej podstawie określać jakieś zasadnicze zmiany na rynku mieszkaniowym.
Tabl. 49. Zmiany cen ofertowych mieszkań w latach 2012-2017.
Oferty 2012-2013
Miejscowość/dzielnica

Borkowo

Oferty 2013-2017

liczba

średnia cena

liczba

średnia cena

ofert

zł/mkw.

ofert

zł/mkw.

Dynamika

6

5.399,06

71

4.842,51

89,69%

Gdańsk Jasień

149

4.852,65

738

4.835,64

99,65%

Gdańsk Kiełpinek

75

5.699,70

144

5.671,24

99,50%

Gdańsk Matarnia

57

4.713,39

118

4.671,49

99,11%

Gdańsk Niedźwiednik

69

4.824,87

123

4.967,25

102,95%

Gdańsk Osowa

207

5.049,02

402

5.141,82

101,84%

Gdańsk Wrzeszcz

1232

5.758,26

2326

5.972,19

103,72%

Gdynia Wielki Kack

468

5.858,74

975

5.813,52

99,23%

Glincz

-

-

-

-

-

Gołubie Kaszubskie

-

-

-

-

-
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Kartuzy

24

3.938,46

23

3.692,61

93,76%

Kiełpino

-

-

-

-

-

27

3.477,09

100,54%

Kościerzyna

23

3.458,25

Pępowo Kartuskie

-

-

42

3.372,23

Rębiechowo

-

-

-

-

-

Somonino

-

-

6

2.055,94

-

50

3.331,23

12

3.399,49

102,05%

Żukowo

Źródło: „Analiza porównawcza: Zmiana wartości nieruchomości położonych wzdłuż trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
w latach 2012-13 i 2013- 7” A. Bień.

Na obszarze Gdańska niewielkie spadki cen mieszkań związane były z nowymi osiedlami jak
Kiełpinek, Matarnia, Jasień zaś w przypadku Gdyni Wielki Kack. Niemniej zauważalny jest w nich
dynamiczny rozwój wielorodzinnej zabudowy deweloperskiej, który po uruchomieniu Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej stymulowany jest bez wątpienia dobrym skomunikowaniem z centrum Gdańska. W kilku
osiedlach jak Niedźwiednik, Osowa odnotowano wzrosty, które w jakimś stopniu wynikać mogą m.in.
z pojawienia się PKM.
W przypadku Wrzeszcza zmiany cen nie są raczej pochodną pojawienia się linii PKM,
a odzwierciedlają wpływ innych czynników związanych ze śródmiejskim charakterem tej dzielnicy.
Trzeba tu wziąć pod uwagę postępującą zabudowę wcześniej niedostępnych obszarów dzielnicy, rozwój
funkcji komercyjnych zarówno handlowych, jak i biurowych – wszystkie te nowe inwestycje mają
istotny wpływ na średnie ceny mieszkań w tej lokalizacji.
W obszarach pozamiejskich dominującą formą zabudowy jest budownictwo jednorodzinne,
w związku z tym oferta mieszkaniowa jest bardzo ograniczona. Odnotować jednak należy, że w Pępowie
Kartuskim czy Somoninie pojawiła się taka kategoria nieruchomości, której w latach 2012w ogóle
tam nie było. Oznaczać to może, że całkowicie nowe możliwości obsługi komunikacyjnej tych
miejscowości wygenerowały powstanie na tych obszarach nowego typu budownictwa mieszkaniowego.

Działki budowlane
Średnia cena za metra kwadratowego powierzchni ewidencyjnej gruntów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową w województwie pomorskim w roku
6 wyniosła ok.
, zł, przy średniej
dla obszarów w granicach miast na poziomie 79 zł i średniej dla obszarów poza granicami miast na
poziomie 6 , zł. Znaczny wpływ na ceny gruntów przeznaczonych pod zabudowę miała ich lokalizacja.
Ceny gruntów przeznaczonych pod zabudowę zlokalizowanych w dzielnicach takich jak Wrzeszcz
przekraczały średnią dla miast ponad
-krotnie. W kolejnych lokalizacjach obserwowany jest spadek
cen jednostkowych nieruchomości, co ma związek z ich odległością od centrum. Wysokie wartości
odnotowano w dzielnicach Gdańska Jasień, Matarnia, czy Osowa i Gdyni Wielki Kack , w których
jednocześnie zauważalny jest zwyżkowy trend cen w przypadku nieruchomości gruntowych pod
zabudowę mieszkaniową (Jasień czy Osowa), co może mieć związek z zdecydowaną poprawą obsługi
transportowej.
Dobra koniunktura na rynku pierwotnym przełożyła się na wzrost zainteresowania deweloperów
zakupem kolejnych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. W tym zakresie pojawiło
się szereg nowych lokalizacji, dla których czynnikiem generujących ruch budowlany stała się także
Pomorska Kolej Metropolitalna Jasień, Kiełpinek . Obecny brak w ofercie działek w takiej lokalizacji jak
Kiełpinek, wiązać należy z trwającymi pracami nad sporządzeniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla tej dzielnicy, w tym przede wszystkim przesądzeń co do
intensywności zabudowy.
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Tabl. 50. Zmiany cen ofertowych gruntów budowlanych w latach 2012-2017.
Oferty 2012-2013

Oferty 2013-2017

liczba

średnia cena

liczba

średnia cena

ofert

zł/mkw.

ofert

zł/mkw.

Borkowo

26

212,50

97

179,57

84,51%

Gdańsk Jasień

13

509,71

23

661,21

129,72%

Miejscowość/dzielnica

Dynamika

Gdańsk Kiełpinek

-

-

-

-

Gdańsk Matarnia

-

-

9

376,02

-

Gdańsk Niedźwiednik

-

-

-

-

-

-

Gdańsk Osowa

75

295,49

263

315,28

106,70%

Gdańsk Wrzeszcz

14

1.451,46

18

1.251,51

86,22%

Gdynia Wielki Kack

12

536,19

62

437,34

81,56%

Glincz

9

85,22

34

66,81

78,40%

Gołubie Kaszubskie

18

60,87

21

82,16

134,99%

Kartuzy

2

194,51

3

173,65

89,28%

Kiełpino

12

62,62

12

50,89

81,27%

Kościerzyna

9

101,74

13

119,55

117,51%

Pępowo Kartuskie

40

129,17

117

98,67

76,38%

Rębiechowo

14

148,20

47

166,29

112,21%

Somonino

6

80,57

15

70,98

88,10%

Żukowo

18

118,53

81

126,11

106,39%

Źródło: „Analiza porównawcza: Zmiana wartości nieruchomości położonych wzdłuż trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
w latach 2012-13 i 2013- 7” A. Bień.

Stosunkowo wysokie wzrosty cen ofertowych odnotowano także w innych lokalizacjach położnych
w obszarze analiz, w tym w szczególności w miejscowościach wiejskich takich jak: Gołubie Kaszubskie
% czy Rębiechowo 7, % . W przypadku tych miejscowości można przypuszczać, że pojawienie się
regularnej komunikacji szynowej o charakterze aglomeracyjnym mogło skutkować wzrostem wartości
nieruchomości. Towarzyszący im stosunkowo niewielki spadek cen domów można w tym przypadku
wytłumaczyć, że obecnie oczekiwany standard obiektów nie mógł być zaspokojony przez podaż
starszych technicznie nieruchomości, stąd większa skłonność do zakupu działek w celu postawienia
domów spełniającego obecne wymagania klientów.

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonej analizy cen nieruchomości w pasie linii PKM wskazują, że:
– ceny w poszczególnych miejscowościach zachowują się w rozmaity – niecharakterystyczny – sposób;
występuje również istotne zróżnicowanie w trendach dla poszczególnych rodzajów nieruchomości;
taka sytuacja skłania ku stwierdzeniu, że nie można postawić jednoznacznego wniosku, iż pojawienie
się nowej inwestycji w postaci kolei metropolitalnej, już spowodowało wzrost cen nieruchomości;
– w większych miejscowościach pojawiają się nowe rodzaje nieruchomości budynki kilkui wielorodzinne oferujące mieszkania na sprzedaż , co może być wynikiem poprawy ich dostępności
komunikacyjnej i pojawiającemu się z tej przyczyny nowemu zapotrzebowaniu;
– na zmiany cen nieruchomości gruntowych wpływ miała nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
powodując różne zachowania cen nieruchomości w poszczególnych gminach, zależne w dużej mierze
od stopnia pokrycia ich miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
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3.5. Preferencje i ograniczenia lokalizacyjne dla rozwoju
otoczenia węzłów i przystanków i potencjalne konflikty
przestrzenne
Identyfikacja ograniczeń środowiskowych i ograniczeń związanych z istniejącą
i planowaną infrastrukturą techniczną dla lokalizacji terenów inwestycyjnych
i terenów rozwoju mieszkalnictwa
Istotnym czynnikiem wpływającym na dostępność terenów inwestycyjnych i rozwoju
mieszkalnictwa są ograniczenia środowiskowe i infrastruktury technicznej. Do wykonania analizy
posłużono się metodyką przyjętą w opracowaniu „Dostępność terenów Inwestycyjnych oraz możliwości
rozwoju mieszkalnictwa w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot”158. Na potrzeby
opracowania przygotowano szczegółową analizę, stanowiącą Załącznik nr do niniejszego opracowania,
której syntetyczne wyniki zamieszczono poniżej.
Identyfikacja ograniczeń środowiskowych i infrastruktury technicznej w zakresie lokalizacji terenów
inwestycyjnych oraz rozwoju mieszkalnictwa, obejmuje:


ograniczenia fizjograficzne - wynikające ze struktury abiotycznej części środowiska przyrodniczego:
– ob sza ry szczególnego zagrożenia p owod zią 159 - występują wzdłuż brzegów rzeki Raduni
i ujściowych odcinków jej dopływów: Strzelenki i Małej Słupiny, na obszarze zespołu Jezior
Raduńskich, wzdłuż brzegów górnego odcinka rzeki Łeby, wzdłuż brzegów rzeki Wierzycy;
– tereny wy stęp owania osuwis k 160 - na stokach doliny rzeki Raduni w południowej części
miasta Żukowo, na północ od miejscowości Babi Dół, jedno na zachód od miejscowości Babi
Dół ;



ograniczenia ekologiczne - wynikające ze struktury biotycznej części środowiska przyrodniczego:
– ekosy stem y wod ne , czyli te których biotop stanowi środowisko wodne161, reprezentowane
są na obszarze analizy przez górny i część środkowego odcinka rzeki Raduni, górny odcinek rzeki
Łeby, górny odcinek rzeki Wierzycy, środkowy odcinek Trzebiochy, liczne niewielkie cieki
naturalne, a także jeziora o zróżnicowanej powierzchni oraz oczka wodne;
– ekosy stem y torf owiskowe i inne hy d rogenicz n e poza terenami leśnymi 162 - występują
na całym obszarze, przy czym największe ich zagęszczenie jest w północnej części obszaru od
Ostrzyc aż po linię Żukowo - Przodkowo i w południowo-zachodnim krańcu obszaru w paśmie
Lubiana – Kościerzyna – Kaliska - Wielki Klincz);
– ekosy stem y leśne zajmują powierzchnię około 6 8
ha - większe i bardziej zwarte
kompleksy lasów, koncentrują się w centralnej gm. Kartuzy, Somonino oraz południowo –
zachodniej gm. Stężyca, gm. Kościerzyna części analizowanego obszaru poniżej osi
przechodzącej przez miejscowości Kosowo - Smołdzino – Borkowo - Przyjaźń – Łapino;
zdecydowanie najbardziej ubogi w ekosystemy leśne jest północno-wschodni fragment obszaru;

158
Ekspertyza wspomagająca opracowanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk – Gdynia – Sopot. Przedsiębiorstwo Projektowo – Realizacyjne „DOM” Sp. Z o.o., Biuro Projektów i Wdrożeń
Proekologicznych,
, Gdańsk PROEKO.
159
zgodnie z art. 77 ust.1 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566).
160
Na podstawie bazy Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej realizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny
(PIG).
161
W obszarze analizy zalicza się do nich wszystkie wody powierzchniowe płynące i stojące: rzeki i mniejsze cieki,
jeziora i oczka wodne. Żyją w nich charakterystyczne formacje/grupy organizmów biocenozy .
162
Wśród nich znajdują się: torfowiska, bagna i mokradła, mułowiska i namuliska, podmokłe łąki.
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– tereny p ełniące f unkcje kory tarzy ekologiczny ch 163 - korytarz ponadregionalny Doliny
Słupi i Wdy,
korytarze regionalne: „Doliny Wierzycy” oraz „Dolin Raduni i Motławy”,
4 korytarze subregionalne: „Otoczenia doliny Słupiny i lasów na zachód od niej”, „Górnego
odcinka doliny Słupi”, „Doliny górnej Wierzycy”, „Leśnego łącznika dolin Raduni i Reknicy”,
a także jeden korytarz lokalny;


ograniczenia związane z ochroną przyrody - wynikające z prawnie ustanowionych i planowanych
form ochrony, do których na analizowanym obszarze należą w całości lub częściowo:
– Kaszub ski Park Krajob razowy zajmujący ponad

tys. ha wraz z otuliną;

– 7 rezerwatów p rzy rody (Czapliniec w Wierzysku, Strzelnica, Szczyt Wieżyca na Pojezierzu
Kaszubskim, Ostrzycki Las, Zamkowa Góra, Stare Modrzewie, Jar Rzeki Raduni , zajmujących
łączną powierzchnię blisko
ha;
– 7 ob szarów chronionego krajob razu (Kartuski OCHK, OCHK Doliny Raduni, Lipuski
OCHK, Gowidliński OCHK, OCHK Doliny Wierzycy, Przywidzki OCHK, Otomińki OCHK ,
rozpościerających się na powierzchni ponad 11,5 tys. ha;
– 9 ob szarów m ający ch znaczenie d la Wsp ólnoty Hopowo PLH
, Dolina Górnej
Łeby PLH
6, Jar Rzeki Raduni PLH
, Jeziora Wdzydzkie PLH220034, Wielki Klincz
PLH
8 , Rynna Dłużnicy PLH
8 , Dąbrówka PLH
88, Uroczyska Pojezierza
Kaszubskiego PLH220095, Piotrowo PLH220091, Nowa Sikorska Huta PLH220090, Prokowo
PLH220080), jeden obszar specjalnej ochrony siedlisk (Leniec nad Wierzycą PLH
7 , które
zajmują łącznie ponad 6,8 tys. ha oraz obszary specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie
PLB220009, Lasy Mirachowskie PLB220008), rozpościerające się na powierzchni blisko 3 tys.
ha;
– 5 zesp ołów p rzy rod niczo - krajob razowy ch „Dolina Łeby”, „Rynna Raduńska”, „Obniżenie
Chmieleńskie”, „Rynna Brodnicko – Kartuska”, „Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka” na powierzchni
ponad 5,7 tys. ha;
– 6 uży tków ekologiczny ch „Księże łąki”, „Torfowisko Ludwikowo”, „Jezioro Lubowisko”,
„Utopiec”, „Kosy”, „Przygiełka koło Miszewa” zajmujących nieco ponad
ha;
– 36 p rojektowany ch f orm ochrony p rzy rod y 164 w tym
użytków ekologicznych „Torfowisko w Załężu”, „Pępowskie Grądy”, „Przyjaźń”, „Żukowski Grąd”, „Jezioro Karlikowskie”,
„Zdroje”, „Mezowo”, „Jezioro Ciche”, „Osowskie Jeziorko”, „Lasy Kartuskie”, „Nowy Dwór”,
„Torfowisko w Kosach”, „Turzyca w Załężu”, „Łapalice”, „Garcz”, „Kożyczkowo”, „Przełom Łeby
Dolny Młyn – Górny Młyn”, „Jezioro Reskowo”, „Nowy Dwór”, „Jezioro Rąty”, „Wzgórza
Szymbarskie”, „Potuły”, „Torfowisko w Starych Czaplach”, „Zgorzałe”, „Zamkowisko”, „Uniradze”,
„Mestwin”, „Południowa wyspa nad jeziorem Raduńskim GRN”, „Grodzisko”, „Przemuszewo” i 6
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych – „Rynna Jeziora Orzechowskiego”, „Trzy rzeki koło
Bursztynnika”, „Rynna Kczewsko-Tuchomska”, „Zbocza Doliny Strzelenki”, „Dolina Strzelenki”,
„Dolina Czystej Wody” zajmujących sumarycznie ponad 1,2 tys. ha;
– sied liska p rzy rod nicze Natura 2000 – w granicach analizowanego obszaru
zinwentaryzowano 22 typy siedlisk przyrodniczych (hydrogeniczne, wodne, torfowiskowe,
łąkowe, wrzosowe, leśne o łącznej powierzchni ponad
ha zarówno na obszarach ostoi
Natura 2000 jak i poza ich granicami), największą powierzchnię zajmują siedliska leśne;

Potrzeba zachowania i kształtowania łączności ekologicznej w formie korytarzy ekologicznych została ustalona
w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
.
164
W obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk –Gdynia -Sopot 2030
do objęcia indywidualnymi formami ochrony przyrody wskazano kolejne obszary cenne przyrodniczo. Znajdują się
one w całości lub częściowo w obszarze analiz
użytków ekologicznych i 6 zespołów przyrodniczokrajobrazowych o łącznej powierzchni 1.238,63 ha.)
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zbiorcze zestawienie istniejących form ochrony przyrody i ich otulin dla obszaru objętego analizą
zawiera tabela (Tabl. 2.6.) zamieszczona w Załączniku nr 2 do niniejszego opracowania, w której
uwzględniono informacje dotyczące: nazwy, podstawy prawnej o utworzeniu/wyznaczeniu
/powołaniu, zajmowanej powierzchni, przedmiotu ochrony oraz położeniu formy ochrony na
obszarze analizy;


ograniczenia związane z ochroną zasobów użytkowych środowiska przyrodniczego - wynikające
z prawnej ochrony zasobów:
– gleb y chronione I - I I I klas b onitacy jny ch , skoncentrowane są głównie w północnej części
obszaru, na terenie gminy Żukowo. Mniejsze kompleksy położone są w otoczeniu: wsi Borcz
i Wyczechowo (gm. Somonino), wsi Mezowo, Kiełpino, Mokre Łąki gm. Kartuzy , wsi Czeczewo,
Tokary, Bursztynnik, Bielawy, Smołdzino gm. Przodkowo , wsi Poleś Mały gm. Kościerzyna ;
– lasy gosp od arcze , zajmują łącznie 6.
ha, są rozproszone na całej powierzchni. Duże
kompleksy z lasami gospodarczymi znajdują się w otoczeniu miasta Kartuzy i Zespołu Jezior
Raduńskich, pomiędzy miejscowościami Kaliska i Kłobuczyno po obu stronach drogi krajowej
nr
oraz na zachód i południe od miasta Kościerzyny;
– lasy ochronne 165 zajmują łącznie powierzchnię 5.661,31 ha (5.430,16 ha w Lasach
Państwowych oraz
, ha w lasach prywatnych . W grupie lasów prywatnych, lasy ochronne
koncentrują się w szczególności wokół jezior Brodno i Ostrzyckiego oraz w okolicach Somonina.
Odrębną kategorią lasów ochronnych, są lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF ,
których powierzchnie na dużych fragmentach pokrywają się z lasami ochronnymi. Lasy HCVF
zajmują powierzchnię 8.6 , ha. Największe kompleksy tych lasów położone są w centralnej
oraz południowej części obszaru analizy;
– ud okum entowane złoża surowców m ineralny ch - na obszarze analizy znajduje się 97
udokumentowanych złóż kopalin166, spośród których najliczniejszą grupę stanowi kruszywo
naturalne piaski i żwiry – 9 złóż, udokumentowano również złoża torfów Łubiana I, KaplicaPołęczyno , złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Bysewo, Somonino , po jednym
złożu kredy Łubiana I i piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej KiełpinoKartuzy . Złoża koncentrują się w południowej części obszaru tj. na terenie gminy wiejskiej
Kościerzyna
złóż , gminy Stężyca
złoża i w części północnej - gmina Żukowo
złóż
i gminy Przodkowo
złóż ;
– ob szary i tereny gór nicze wyznaczono dla części udokumentowanych złóż, zajmują
w obszarze analizy: ponad 300 ha - obszary górnicze i blisko 8 ha – tereny górnicze;
– stref y ochron ne u jęć wod y - na obszarze analizy znajdują się w całości bądź częściowo
tereny ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”, ujęcia wody podziemnej
Osowa, ujęcia wody podziemnej miasta Kościerzyna, ujęcia wody podziemnej Zakładów
Porcelany Stołowej Lubiana oraz tereny ochrony bezpośredniej wyznaczone dla większości ujęć
wody;



ograniczenia związane ze stanem sozologicznym środowiska - wynikające z warunków
aerosanitarnych, akustycznych, poziomu pola elektromagnetycznego, zanieczyszczenia wód itd.,
w tym wynikających z ustanowionych:
– ob szarów ograniczonego uży tkowania - w granicach opracowania znajdują się dwa
obszary ograniczonego użytkowania: wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz
w obrębie skrzyżowań drogi krajowej nr
Stargard Szczeciński – Gdynia z drogą powiatową

Wodochronne, glebochronne, w granicach administracyjnych miast i w odległości do
km od granic
administracyjnych miast liczących ponad
tys. mieszkańców, na stałych powierzchniach badawczych, ochronne
nasienne, stanowiące ochronę zwierzyny chronionej, uzdrowiskowe
166
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, wg. stanu na XII
6 r., PIG, Warszawa, 2017
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nr 10212 Miszewo – Gdańsk w m. Miszewo oraz z drogą powiatową nr
Leźno w miejscowości Miszewko;

Przodkowo –

ograniczenia infrastruktury technicznej - wynikające z potrzeby zachowania bezpiecznych
odległości od obiektów terenowych:



– p rzesy łowej inf rastr uktu ry tech niczn ej ele ktro energety czne j - napowietrznych linii
elektroenergetycznych istniejących, przewidzianych do likwidacji i planowanych : Gdańsk Błonia
– Żarnowiec linia istniejąca
kV , Gdańsk Przyjaźń – Żarnowiec linia planowana
kV ,
Gdańsk Przyjaźń - powiązanie z linią Gdańsk Błonia - Żarnowiec x
+ x
kV , Gdańsk
Przyjaźń – Żydowo linia planowana
kV , Gdańsk Przyjaźń – Pelplin linia planowana (400kV),
Gdańsk
– Żydowo linia przewidziana do likwidacji
kV , Gdańsk
– Jasiniec linia
przewidziana do likwidacji
kV oraz kilku linii wysokich napięć
kV ;
– gazociągów wy sokiego ciśnienia - istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN
wybudowanego przed
grudnia
r. i DN
który oddano do użytkowania w
r.
Z gazociągu DN
wyprowadzono w kierunku zachodnim gazociąg relacji Żukowo – Garcz
z odgałęzieniem do Żukowa. Natomiast przez południowy fragment obszaru przebiega trasa
gazociągu DN
Pszczółki – Kościerzyna i DN
Kościerzyna – Bytów który wybudowano
przed 2001 r.;
– rurociągu d o p rzesy łu ropy naf towej – planowany rurociąg dalekosiężny paliw płynnych
(produktowy) relacji Gdańsk – Dębogórze – Nowa Wieś Wielka – Płock wzdłuż istniejących
gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Gdynia – Włocławek . Jest to jedna z dwóch
rozważanych tras w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
dla rurociągu paliw płynnych druga przebiega przez morskie wody wewnętrzne .
Analizowane ograniczenia zakwalifikowano do trzech kategorii:


ograniczenia bezwzględne - wynikają z prawnych zakazów lokalizacji obiektów budowlanych
w obrębie określonych terenów;



ograniczenia warunkowe - dotyczą sytuacji, w których prawo powszechne lub miejscowe dopuszcza
lokalizację obiektów budowlanych na danych terenach, po spe łnieniu określonych warunków;



ograniczenia uznaniowe – wynikają z ogólnych przepisów prawa powszechnego, które wskazują na
ograniczenia w zainwestowaniu określonych obszarów, ale nie precyzują tych ograniczeń,
pozostawiając je uznaniu projektantów.

Zbiorcze zestawienie ograniczeń środowiskowych dla obszaru objętego analizą zawiera tabela (Tabl.
2.5.) zamieszczona w Załączniku nr 2 do niniejszego opracowania. W tabeli tej ograniczenia podzielono
na dotyczące:
M1

M2
M

terenów inwestycyjnych moduł M , w tym podział zgodny z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
167
oddziaływać na środowisko ):
M1a dotyczące przedsięwzięć inwestycji zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko;
M1b dotyczące przedsięwzięć inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;
terenów rozwoju mieszkalnictwa moduł M ;
zarówno terenów inwestycyjnych moduł M jak i terenów rozwoju mieszkalnictwa moduł
M2).

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
grudnia
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z
2016 r., poz. 71)
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Ograniczenia środowiskowe i infrastruktury technicznej dla rozwoju terenów mieszkalnictwa
i terenów inwestycyjnych w zasięgu analizy zilustrowano kartograficznie na czterech załącznikach
mapowych:
ZM.39. Ograniczenia środowiskowe dla lokalizacji terenów inwestycyjnych i rozwoju mieszkalnictwa –
analiza przedstawia typy i zasięgi ograniczeń oraz pozwala zidentyfikować podstawę zaliczenia danego
terenu do objętych ograniczeniami bezwzględnymi, warunkowymi i uznaniowymi;
ZM. 40. Ograniczenia lokalizacji terenów inwestycyjnych i rozwoju terenów mieszkalnictwa wynikające
ze stanu zagospodarowania – istniejąca i planowana infrastruktura techniczna przedstawia
rozmieszczenie w przestrzeni istniejących i planowanych obiektów infrastruktury technicznej;
ZM. 41. Ograniczenia środowiskowe i związane z istniejącą i planowaną infrastrukturą techniczną dla
lokalizacji terenów inwestycyjnych - synteza przedstawia w odniesieniu do ograniczeń środowiskowych
i infrastrukturalnych ich podział na bezwzględne, warunkowe i uznaniowe oraz ich odniesienie do
modułów M a, M b;
ZM. 42. Ograniczenia środowiskowe i związane z istniejącą i planowaną infrastrukturą techniczną dla
rozwoju terenów mieszkaniowych - synteza przedstawia w odniesieniu do ograniczeń środowiskowych
i infrastrukturalnych ich podział na bezwzględne, warunkowe i uznaniowe.
Analiza porównawcza map
i infrastrukturalnych wskazuje, że:

ZM.41. i

ZM.42. w

zakresie

ograniczeń

środowiskowych



nagromadzenie ograniczeń środowiskowych zarówno dla terenów inwestycyjnych, jak i dla terenów
rozwoju mieszkalnictwa, skupia się w pasie zachodnim pomiędzy Żukowem, Kartuzami i Stężycą
oraz na zachód i południe od miasta Kościerzyny;



rejony bez istotnych ograniczeń środowiskowych, zarówno dla rozwoju terenów inwestycyjnych jak
i dla terenów mieszkalnictwa, to fragment północny obszar gminy Przodkowo oraz południowy,
położony na wschód i południowy wschód od miasta Kościerzyny;



największe obszarowo ograniczenia wynikają z obecności ustanowionych form ochrony przyrody
oraz terenów leśnych;



najwięcej ograniczeń dla rozwoju terenów mieszkalnictwa w zasięgu oddziaływania kolei
metropolitarnej skupia się:
– w paśmie od Rębiechowa do Kiełpina rezerwat przyrody „Jar Rzeki Raduni”, projektowane użytki
ekologiczne: „Mezowo”, „Żukowski Grąd”, korytarz ekologiczny Dolin Raduni i Motławy,
subregionalny korytarz ekologiczny, lasy w tym ochronne, siedliska przyrodnicze Natura 2000,
ekosystemy wodne i hydrogeniczne, pasy terenu wzdłuż dróg: S7, DK , DW
z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu, strefy ochronne od obiektów infrastruktury
technicznej, obszar szczególnego zagrożenia powodzią, obszar ograniczonego użytkowania
wokół Portu Lotniczego w Gdańsku im. Lecha Wałęsy, strefy ochronne napowietrznych linii
elektroenergetycznych najwyższych i wysokich napięć, gazociągów wysokiego ciśnienia,
planowanego dalekosiężnego rurociągu paliw płynnych),
– na odcinku od Dzierżązna przez Kartuzy aż po tereny leśne w okolicy Kiełpina ZPK „Rynna
Brodnicko – Kartuska”, rezerwaty przyrody: „Zamkowa Góra” i „Stare Modrzewie”, projektowane
użytki ekologiczne „Jezioro Ciche” i „Zdroje”, siedliska przyrodnicze Natura 2000, ekosystemy
wodne i hydrogeniczne, lasy, w tym ochronne, udokumentowane złoża kopalin, pasy terenu
wzdłuż dróg: DW
i DW
z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu, strefy
ochronne od obiektów infrastruktury technicznej ,
– na odcinku Sławki – Wieżyca – Sikorzewo (obszar Natura 2000 Uroczyska Pojezierza
Kaszubskiego PLH
9 , ZPK „Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka”, rezerwaty przyrody: „Szczyt
Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim” i „Ostrzycki Las”, projektowane użytki ekologiczne: „Jezioro
Rąty”, „Potuły” i „Mestwin”, korytarz ekologiczny Dolin Raduni i Motławy, lokalny korytarz
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ekologiczny, siedliska Natura 2000, ekosystemy hydrogeniczne, lasy, w tym ochronne,
udokumentowane złoża kopalin ,
– w otoczeniu miejscowości Rębiechowo obszar ograniczonego użytkowania wokół Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, projektowany ZPK „Zbocza Doliny Strzelenki”, lasy
ochronne, ekosystemy hydrogeniczne, gleby chronione),
– w otoczeniu miejscowości Kościerzyna obszar Natura
Bory Tucholskie PLB
9, użytek
ekologiczny „Księże Łąki”, korytarz ekologiczny Dolin Raduni i Motławy, lasy w tym ochronne,
siedliska przyrodnicze Natura 2000, ekosystemy wodne i hydrogeniczne);
kumulacja bezwzględnych ograniczeń dla terenów rozwoju mieszkalnictwa występuje:
– wzdłuż zachodniego pasa linii kolei metropolitalnej na odcinku Wieżyca – Sikorzyno (ZPK Rynna
Dąbrowsko – Ostrzycka, rezerwat przyrody „Ostrzycki Las”, projektowany rezerwat użytek
ekologiczny „Mestwin”, siedliska przyrodnicze Natura
, ekosystemy wodne),
– na odcinku Borkowo – Babi Dół rezerwat przyrody „Jar Rzeki Raduni”, siedliska przyrodnicze
Natura
, projektowane użytki ekologiczne: „Mezowo”, „Jezioro Karlikowskie” i „Żukowski
Grąd”, osuwiska, ekosystemy wodne ;


w przypadku ograniczeń dla rozwoju terenów inwestycyjnych, najwięcej skupia się w pasie od
południowych granic Żukowa aż po okolice Sikorzyna oraz na odcinkach prowadzących w kierunku
Kartuz (obszar Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095, Kartuski Park
Krajobrazowy, OCHK Doliny Raduni, Kartuski OCHK, Przywidzki OCHK, Otomiński OCHK, obszar
szczególnego zagrożenia powodzią, rezerwat przyrody „Jar Rzeki Raduni”, projektowane użytki
ekologiczne: „Mezowo”, „Żukowski Grąd”, rezerwat przyrody „Szczyt Wieżyca na Pojezierzu
Kaszubskim, siedliska Natura korytarz ekologiczny Doliny Raduni i Motławy, lasy w tym ochronne,
siedliska przyrodnicze Natura 2000, ekosystemy wodne i hydrogeniczne, udokumentowane złoża
kopalin); na dwóch odcinkach Somonino – Wieżyca i Gołubie – Sikorzyno) ograniczenia
bezwzględne i warunkowe występują po zachodniej stronie linii kolei metropolitalnej;



na pozostałych odcinkach linii kolei metropolitalnej ograniczenia dla terenów inwestycyjnych
pojawiają się wyspowo otuliny parków krajobrazowych, korytarz ekologiczny Dolin Raduni
i Motławy, korytarz lokalny, teren ochrony pośredniej ujęcia wody w Kościerzynie, lasy w tym
ochronne, gleby chronione, ekosystemy wodne i hydrogeniczne lub w formie pasów
o zróżnicowanej szerokości 8 - 70 m) (strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych
najwyższych i wysokich napięć, gazociągów wysokiego ciśnienia, planowanego dalekosiężnego
rurociągu paliw płynnych ;



ograniczenia środowiskowe dla terenów inwestycyjnych zajmują niemal dwukrotnie większą
powierzchnię niż ograniczenia dla terenów rozwoju mieszkalnictwa; wynika to z położenia dużych
fragmentów obszaru analizy, na terenie parku krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu
(Kartuskiego Parku Krajobrazowego, OCHK Doliny Raduni, Kartuskiego OCHK, Przywidzkiego
OCHK, Otomińskiego OCHK, OCHK Doliny Wierzycy, Lipuskiego OCHK , w granicach których
obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;



ograniczenia środowiskowe dla terenów inwestycyjnych posiadają wyższą rangę więcej ograniczeń
bezwzględnych i warunkowych w odniesieniu do ograniczeń dla terenów rozwoju mieszkalnictwa;



koncentracja ograniczeń od infrastruktury technicznej występuje w pasie północno-wschodnim
i wschodnim; najwięcej ograniczeń odnotowano w otoczeniu miejscowości Pępowo strefy
ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych i wysokich napięć, istniejących
i planowanych gazociągów wysokiego ciśnienia, planowanego rurociąg dalekosiężnego paliw
płynnych .
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Potencjały i ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego
Lokalizacja zabytków nieruchomych wpisanych zarówno do Rejestru Zabytków, jak i do
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków podnosi potencjał turystyczny miejsc, jednak równocześnie wiąże się
z szeregiem ograniczeń wynikających z ochrony konserwatorskiej. Na potrzeby opracowania, wskazując
lokalizację zabytków nieruchomych z obu tych źródeł, dokonano analizy otoczenia poszczególnych
węzłów i przystanków kolei metropolitalnej pod kątem atrakcyjności wynikającej ze zlokalizowanych
w ich sąsiedztwie zasobów dziedzictwa kulturowego.
Obszar objęty analizami charakteryzuje się dużym rozproszeniem zabytków jednak największe
zgromadzenie, a co się z tym wiąże, największe ograniczenia występują w miastach: Kościerzynie,
Kartuzach oraz Żukowie. Wszystkie te miasta wyróżniają się wysokim potencjałem turystycznym, ze
względu na liczne obiekty zabytkowe, z których wiele wpisanych jest do Rejestru Zabytków.
W Kościerzynie wyróżnić można, zachowany do dziś w prawie niezmienionej formie, średniowieczny
układ urbanistyczny śródmieścia wraz z rynkiem z XIV w., przy którym znajduje się neogotycki ratusz.
Obok licznych obiektów architektury mieszkaniowej na tym obszarze zlokalizowany jest m.in. parafialny
kościół farny, pw. Świętej Trójcy, który wraz z terenem nieistniejącego cmentarza i otaczającym go
kamiennym murem został wpisany w
7 roku do Rejestru Zabytków. Został wzniesiony w latach 9 9 7 jako neobarokowy i do dzisiaj posiada niezmienioną bryłę. Należy wymienić również zespół
kościoła ewangelickiego, w skład którego wchodzi: neogotycki, wybudowany w latach 89 – 1894,
kościół poewangelicki p.w. Zmartwychwstania Pańskiego , budynek plebani kościoła oraz teren
przykościelny. Obok ścisłego śródmieścia wizytówkę miasta stanowi pomnik Józefa Wybickiego
autorstwa Wawrzyńca Sampa z 97 r. Zarówno całe założenie jak i większość zabytkowych obiektów
znajduje się jednak w znacznej odległości od dworca kolejowego, który wraz z otoczeniem również został
ujęty w Rejestrze Zabytków. Na szczególną uwagę zasługuje jednak funkcjonujący od 99 roku Skansen
PKP Kościerzyna, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie od dworca. Obecnie Skansen zwany
„Parowozownią Kościerzyna” jest placówką muzealną prowadzoną przez Muzeum Ziemi Kościerskiej
w Kościerzynie.
Z kolei w przypadku miasta Kartuzy za najcenniejszy można uznać zespół urbanistyczny obejmujący
obszar od Wzgórza Wolności do linii kolejowej, Nowe Osiedle, a także rejon ul. Gdańskiej i Jeziornej,
wraz ze zlokalizowanymi w jego granicach licznymi obiektami architektury mieszkaniowej. Wizytówką
miasta jest zespół klasztorny Kartuzji Gdańskiej, którego zabudowa obejmująca: kościół parafialny p.w.
Wniebowzięcia NMP o bardzo charakterystycznej architekturze, refektarz, erem, mur klasztorny,
gorzelnię obecnie dom mieszkalny przy ul. Ściegiennego
, słodownię ul. Ściegiennego
, powstała
w XIV-XIX w. Warto wymienić również kościół poewangielicki obecnie p.w. Św. Kazimierza
zlokalizowany przy ul. Rynek, a także zespół dawnej rzeźni miejskiej ul. Przy Rzeźni . Ponadto wyróżnić
można obiekty użyteczności publicznej, w tym obiekt dawnego sądu i prokuratury zlokalizowany przy
ul. Kościuszki 6, a także: budynek poczty ul. Parkowa , willę z budynkiem gospodarczym, gdzie
obecnie mieści się Muzeum Kaszubskie ul. Kościerska , dawny hotel ul. Gdańska
oraz willę
z budynkiem gospodarczym pełniąca kiedyś funkcję apteki pod Orłem ul. Maja
.
Za najcenniejsze obiekty położone w granicach administracyjnych Żukowa, w tym te, które
równocześnie stanowią dominanty architektoniczne, uznaje się: kościół p.w. Św. Jana zbudowany w XIII
w. w stylu gotyckim, z zachowaną wieżą (odbudowany w XVII w.) oraz poklasztorny, gotycki kościół z XIV
w. norbertanek p.w. Wniebowzięcia NMP wraz zespołem, w którego skład wchodzą dwa budynki,
ogrodzenie z bramą mur klasztorny , kaplica św. Jana Nepomucena na cmentarzu. Podobnie jak
w Kościerzynie i Kartuzach, tak i w Żukowie układ miasta został wpisany do Rejestru Zabytków, jednak
na tym obszarze nie ma tak licznie zgromadzonych obiektów zabytkowych jak w przypadku dwóch
poprzednich miast.
Porównując rozmieszczenie zabytków w granicach obrębów ewidencyjnych analizowanego obszaru
największa liczba zabytków powyżej , uwzględniając zarówno Rejestr jak i Ewidencję znajduje się
w obrębach: Goręczyno (gm. Somonino), Mirachowo (gm. Kartuzy), Borkowo i Przyjaźń gm. Żukowo ,
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oraz Wielki Klincz (gm. wiejska Kościerzyna . W przedziale pomiędzy
a
zabytków zlokalizowanych
jest w granicach obrębów: Chmielno, Miechucino i Reskowo (gm. Chmielno), Hopowo i Wyczechowo
(gm. Somonino), Czeczewo i Przodkowo (gm. Przodkowo), Leźno, Niestępowo i Skrzeszewo
(gm. Żukowo , Dzierżążno i Sianowo (gm. Kartuzy), Korne i Skorzewo gm. Kościerzyna . ZM.43.
Lokalizacja zabytków nieruchomych w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej.
Poza miastami które wyróżniają się inną specyfiką, w zasięgu bufora o promieniu do 3 km od
przystanków oraz węzłów kolei metropolitalnej zlokalizowanych jest jedynie
obiektów wpisanych do
Rejestru Zabytków, spośród których na wyróżnienie zasługują kościoły w Goręczynie, Hopowie, Stężycy
oraz Szymbarku, a także założenia pałacowe i dworskie w Borczu, Sikorzynie i Wyczechowie. Jednak
żaden z ww. obiektów nie znajduje się w zasięgu mniejszym niż km od linii kolei metropolitalnej.
Bezpośrednie otoczenie każdego z węzłów i przystanków zostało przeanalizowane osobno. ZM.44.
Lokalizacja zabytków nieruchomych w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej.
Największy potencjał turystyczny, a jednocześnie największe ograniczenia wynikające z ochrony
konserwatorskiej wyróżnia otoczenie przystanku Borkowo (gm. Żukowo , w którego sąsiedztwie znajduje
się wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Zespół elektrowni wodnej w Rutkach, wybudowany
w 1910 r. pomiędzy stromymi brzegami rzeki Raduni, w którego skład wchodzą m.in. zapora wodna,
basen ze śluzami, warsztaty, budynki gospodarcze, budynki mieszkalne, most kolejowy o konstrukcji
kratowej oraz siłownia z kaskadą w kanale burzowym. Dodatkowo w nieznacznej odległości od
przystanku zlokalizowane są zespoły podworskie w Glinczu Nowym oraz Borkowie, ujęte
w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
Zespoły podworskie zlokalizowane są również w sąsiedztwie przystanków: Rębiechowo
(gm. Żukowo - zespół pofolwarczny w Baninie oraz Pępowo Kartuskie m. i gm. Żukowo , gdzie dawny
dwór wraz z parkiem w 96 roku przejęła szkoła podstawowa. Z kolei w otoczeniu przystanku
Dzierżążno gm. Kartuzy zlokalizowanych jest sporo budynków mieszkalnych, głównie w Dzierżążnie
oraz Mezowie. Dodatkowo, spośród obiektów architektury użyteczności publicznej wyróżnić można
budynek szkoły w Mezowie oraz sam budynek dworca. Podobnie kształtuje się otoczenie przystanku
Kiełpino Kartuskie gm. Kartuzy , w sąsiedztwie którego również znajdują się obiekty architektury
mieszkaniowej ujęte w Ewidencji Zabytków. Na uwagę zasługuje kościół parafialny św. Michała
Archanioła w Kiełpinie najstarszy na terenie gminy oraz zespół dworski w Wyczechowie, który wraz
z dworem i parkiem został wpisany do Rejestru Zabytków.
W przypadku Somonina (gm. Somonino) oraz przystanku Sławki gm. Somonino obok nielicznych
obiektów mieszkaniowych na uwagę zasługują jedynie budynki dworców stanowiące przykłady
tradycyjnego budownictwa murowanego z przełomu XIX/XX w. Dopiero w większej odległości bufor o
promieniu do km znajduje się barokowy kościół św. Trójcy i Wszystkich Świętych w Goręczynie, który
został wzniesiony przez Kartuzów w 1639 roku.
Większy potencjał wyróżnia węzeł Gołubie gm. Stężyca , w którego otoczeniu zlokalizowany jest
dobrze zachowany budynek dawnej szkoły oraz młyn wraz z kompleksem zabudowy. W większej
odległości, z całą pewnością na uwagę zasługuje wspomniany już wcześniej zespół dworski w Sikorzynie
ujęty w Rejestrze Zabytków , który jest dawną posiadłością rodu Wybickich w XVIII w., a po
odrestaurowaniu w latach 19988, pełni funkcję muzeum.
W Skorzewie gm. Kościerzyna obok budynku dworca, jedynym obiektem wpisanym do
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków jest budynek szkoły.
Wyróżnić można również grupę przystanków, w których sąsiedztwie nie znajdują się pojedyncze
obiekty zabytkowe. Są to: Babi Dół gm. Żukowo , Krzeszna gm. Stężyca oraz Wieżyca gm. Stężyca .
W ostatnim przypadku dopiero w odległości
km znajdują się dwie zabytkowe szkoły ujęte
w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków – w Szymbarku i Rybakach, a także kościół św. Teresy
w Szymbarku.
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4. PODSUMOWANIE – WNIOSKI I REKOMENDACJE
W ramach niniejszego opracowania sporządzone zostały liczne analizy, których wyniki obrazują
szerokie tło uwarunkowań rozwojowych tego obszaru. Poniżej wypunktowano najważniejsze wnioski
i rekomendacje w zakresie następujących zagadnień:











infrastruktura transportu,
infrastruktura węzłów i przystanków i ich integracja z otoczeniem,
obszar oddziaływania i dostępność transportowa węzłów i przystanków,
uwarunkowania demograficzne,
tereny mieszkaniowe,
ograniczenia środowiskowe oraz związane z przebiegiem infrastruktury technicznej,
użytkowanie gruntów i dominujące funkcje,
największe generatory ruchu – przedsiębiorstwa,
atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna,
polityka planistyczna – pasmo kartusko-kościerskie,

 polityka planistyczna – Gdańsk i Gdynia.
Rekomendowane działania zostały przypisane konkretnym podmiotom, które w ramach swoich
kompetencji są odpowiedzialne za ich realizację lub mogą być w nią zaangażowane:
 samorządy Gminy, Powiaty i Samorząd Województwa Pomorskiego) i ich jednostki (Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A. - PKM S.A., departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
DIF UMWP – Departament Infrastruktury, DRG UMWP - Departament Infrastruktury, Agencja Rozwoju
Pomorza),
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.),
 i inne podmioty w tym zarządcy dróg, przedsiębiorcy, organizacje turystyczne .

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
 Infrastrukturę liniową obsługującą przewozy pasażerskie w paśmie kartusko – kościerskim tworzy
linii kolejowych o różnych kategoriach i stanie technicznym, z czego jedna o ruchu zawieszonym
(nr 234).
 Tabor kolejowy obsługujący przewozy w paśmie kartusko – kościerskim nie jest przystosowany do
skali i charakteru przewozów tym paśmie. W godzinach szczytowych występują trudności w obsłudze
pasażerów, w tym w przewozach pasażerów z rowerami.
 Usługi transportu zbiorowego świadczone powiecie kartuskim i powiecie kościerskim są
zróżnicowane pod względem obowiązujących taryf, w szczególności pomiędzy przewoźnikami
autobusowymi i kolejowymi.
 W powiatach kartuskim i kościerskim tabor autobusowy na liniach powiązanych z przystankami
kolejowymi jest zróżnicowany, o znacznym okresie eksploatacji, jedynie
% tego taboru jest
dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych.
 Stacje i przystanki kolejowe w analizowanym paśmie charakteryzują się znacznie zróżnicowanym
stanem technicznym i wyposażeniem.
 Generalnie brak zintegrowanego podejścia do problemu przewozów pasażerskich, wykonywanych
przez przewoźników kolejowych i autobusowych. Prognozowanie potencjałów przewozowych
i planowanie rozwoju infrastruktury kolejowej i drogowej wymagają pilnej integracji w tym zakresie.
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 Brakuje połączeń autobusowych o funkcji dowozu do węzła/przystanku kolei metropolitalnej,
funkcjonujące w obszarze analiz połączenia autobusowe w dużej części powielają połączenia
dostępne w ramach oferty przewozowej kolei metropolitalnej.
 Dyspozycje terenowe związane z obecnym użytkowaniem, strukturą własności i sytuacją planistyczną
wskazują na możliwość realizacji funkcji terminala intermodalnego na terenach kolejowych
w Kościerzynie.
REKOMENDUJE SIĘ:
 pilne przystąpienie do planowanej elektryfikacji linii niezelektryfikowanych z uwzględnieniem zwiększenia
ich przepustowości i ustalenia szczegółowego harmonogramu tych prac zakładającego maksymalne
skrócenie czasu wyłączenia przewozów w relacji Trójmiasto-Kartuzy i Trójmiasto–Kościerzyna na liniach
nr 201, 248 i 229; (PKP PLK S.A.)
 wykonanie analizy zakresu rewitalizacji linii nr 229 i 234 (Glincz-Gdańsk-Kiełpinek dla realizacji
przewozów na trasie Trójmiasto – Kartuzy w trakcie elektryfikacji linii nr 201 i 248 w dostosowaniu do
szczegółowego harmonogramu przebudowy tych linii; (PKP PLK S.A.)
 wykonanie analizy możliwości zmian taborowych w powiązaniu z częstotliwością kursowania pociągów
w celu dostosowania taboru do istniejących i planowanych potrzeb przewozu pasażerów i rowerów,
w szczególności w okresie wiosenno-letnim; (DIF UMWP)

 podjęcie działań dążących integracji taryfowo-biletowej, zwiększającej atrakcyjność transportu
zbiorowego; (DIF UMWP, Powiaty)
 sukcesywną wymianę taboru autobusowego spełniającego obecne wymagania jakości obsługi
pasażerskiej, zgodnie ze standardami zdefiniowanymi w Planie zrównoważonego rozwoju transportu
publicznego dla województwa pomorskiego; (DIF UMWP, Powiaty)
 w
sytuacji
uruchomienia
w
analizowanym
paśmie
nowych/rewitalizowanych
linii
kolejowych/autobusowych i połączeń w sieci drogowej - przeprowadzenie uzupełniających badań podaży
i popytu przewozowego oraz wykorzystanie modelu transportowego, umożliwiającego wariantową analizę
prognozowanych potrzeb i możliwości w zakresie transportowej obsługi pasma kartusko – kościerskiego;
(DIF UMWP)
 docelowe stworzenie komplementarnego systemu połączeń autobusowych i kolejowych, gdzie linie
autobusowe zwiększą swoją rolę w dowozie pasażerów do węzłów i przystanków kolejowych; (DIF UMWP,
Gminy, Powiaty)
 podjęcie prac studialnych w zakresie rozpoznania potrzeb i możliwości potencjalnej lokalizacji terminalu
intermodalnego na terenach kolejowych w Kościerzynie w ścisłej współpracy w Portem Morskim w Gdyni.
DRG UMWP, m. Kościerzyna
INFRASTRUKTURA WĘZŁÓW I PRZYSTANKÓW I ICH INTEGRACJA Z OTOCZENIEM
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
 Analizowana infrastruktura w wielu lokalizacjach jest w trakcie realizacji dużych projektów
(m.in. projekty rozwoju transportowych węzłów integracyjnych, budowa drugiego toru i elektryfikacja
linii 201).
 Efekt realizowanych inwestycji, mających na celu modernizację transportowej infrastruktury liniowej
i punktowej, bez odpowiedniego (i równoległego w czasie powiązania jej z otoczeniem jest
ograniczony. Przykładem jest zmodernizowana infrastruktura peronowa bez powiązania jej z ciągami
pieszymi doprowadzającymi ruch do węzłów i przystanków.
 Ranga poszczególnych węzłów i przystanków określona w PZPWP 2030 nie zawsze odzwierciedla
faktyczną ich rolę, zarówno w stosunku do stanu aktualnego, jak i przewidywanego w perspektywie
2030 r. Przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania analizy stanowią podstawę do dalszych
prac nad ich weryfikacją, w tym np. zróżnicowanie rangi przystanków: Babi Dół i Gołubie Kaszubskie,
które w chwili obecnej określone są jako „przystanki zintegrowane”.
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Stand ard y ob sługi p od różn y ch – inf rastrukt u ra i usługi d ostęp ne w ram ach węzłów
i p rzy stanków
 Na odc. kartusko-kościerskim
z 6 lokalizacji posiada budynki dworcowe o bardzo
zróżnicowanym stanie technicznym i funkcjonalnym. Jedynie nieliczne z nich zachowały funkcje
związane z obsługą podróżnych, w dodatku w bardzo ograniczonym zakresie Gołubie Kaszubskie,
Somonino, Kiełpino Kartuskie, Skorzewo, Żukowo Wschodnie . Dworce w Kartuzach i Kościerzynie
są w trakcie kompleksowej przebudowy, docelowo będą pełniły zarówno funkcje bezpośrednio
związane z obsługą podróżnych, jak i inne (m.in. handlowe, gastronomiczne, kulturalne). Dodatkowe
usługi, w momencie przygotowywania opracowania nie były właściwe nigdzie dostępne. Toalety
publiczne funkcjonowały jedynie na dworcu w Kościerzynie budynek dworca w Kartuzach był
niedostępny w związku z trwającą przebudową i w Gołubiu, gdzie w ramach przebudowy węzła
zrealizowany został obiekt modułowy.
 Zadaszone poczekalnie znajdują się w budynkach dworcowych w: Kiełpinie Kartuskim, Skorzewie,
Somoninie i Żukowie Wschodnim. Wyposażenie tych pomieszczeń, a niekiedy również ich rozmiar
są często minimalistyczne. Nowe przestrzenie o takiej funkcji zyskają przebudowane dworce
w Kartuzach i Kościerzynie.
 Infrastruktura peronowa na linii
zmodernizowana została w latach
-2015 - nawierzchnia
peronów i ich wyposażenie, w tym: pochylnie umożliwiające dostęp do peronów, wiaty
przystankowe, miejsca do siedzenia, pojemniki na odpady, tablice i gabloty informacyjne, a także
stojaki rowerowe na poszczególnych przystankach są niemal identyczne. Podobny standard
posiadają przystanki na linii 229 - Dzierżążno i Kartuzy – również zmodernizowane w ostatnich
latach.
 Informacja dla podróżnych standardowo zapewniona jest w postaci tablicy z nazwą peronu oraz
tablic i gablot informacyjnych zlokalizowanych na peronach, zawierających m.in. rozkłady jazdy,
schematy linii oraz bieżące komunikaty. Dodatkowo, na ważniejszych przystankach znajdują się
tablice kierunkowe, oznaczenia poszczególnych peronów, zegary peronowe i głośniki umożliwiające
nadawanie komunikatów głosowych. Tablice z informacją on-line są lub wkrótce będą realizowane
w ramach rozwoju wybranych integracyjnych węzłów transportowych np. w Gołubiu Kaszubskim
czy Żukowie Wschodnim .
 Bezpieczeństwo osobiste. Wszystkie perony posiadają oświetlenie. Kilka lokalizacji wyposażonych
jest w monitoring wizyjny lub planowane jest jego zainstalowanie i zintegrowanie z funkcjonującym
w miejscowości systemem np. w Somoninie i Żukowie Wschodnim .
 Zakup biletów możliwy jest jedynie w kasach biletowych w Kartuzach, Kościerzynie i Somoninie.
Na pozostałych przystankach umieszczona jest informacja o możliwości dokonania zakupu biletu
wyłącznie u kierownika pociągu/konduktora lub za pomocą aplikacji mobilnej.
I ntegracja węzłów i p rzy stanków z otoczeniem – d ostęp ność p iesza
 Dojścia piesze do węzłów i przystanków to zarówno istniejące chodniki lub ciągi pieszo-jezdne, które
miejscami wymagają jedynie poprawy stanu technicznego lub uzupełnienia przebiegu, jak również
nieformalne dojścia prowadzone w pasie drogowym, często jako wąskie pobocze. W przypadku dróg
stanowiących jednocześnie powiązania tranzytowe o dużym natężeniu ruchu samochodowego brak
wydzielonego chodnika jest rozwiązaniem niebezpiecznym. Istotnym problemem są również odcinki
dojść o nieutwardzonej nawierzchni i niewystarczających parametrach zbyt wąskie, o zbyt dużym
nachyleniu, itp. utrudniające lub wręcz uniemożliwiające dostęp osobom o ograniczonej mobilności
i percepcji.
 Perony i pochylnie posiadają udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, takie jak
fakturowe i kolorystyczne zróżnicowania nawierzchni w newralgicznych miejscach, czy poręcze
wzdłuż pochylni. Jednocześnie w obrębie przystanku/węzła, czy na dojściu do nich, zdarzają się
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różne przeszkody i bariery terenowe przede wszystkim schody i nierówności nawierzchni, w tym na
przejściach przez torowiska) istotnie ograniczające powszechną dostępność.
I ntegracja p ołączeń koleją m etrop olitalną z transp ortem ind y wid ualny m - d ojazd d o
węzłów i p rzy stanków oraz warunki p arkingo we.
 Większość analizowanych węzłów i przystanków położonych jest w sąsiedztwie dróg krajowych
i wojewódzkich. Odległość przystanku kolejowego od wjazdu na te drogi jest bardzo zróżnicowana.
Część przystanków (Gołubie Kaszubskie, Pępowo Kartuskie i Rębiechowo) położona jest
w znacznym oddaleniu od dróg tych kategorii, ale ich dobrą dostępność zapewnia bezpośrednie
sąsiedztwo dróg powiatowych. Zdecydowanie gorszą dostępność z ważniejszych dróg tranzytowych
posiadają przystanki położone w otoczeniu kompleksów leśnych Babi Dół – droga gruntowa,
Wieżyca, Krzeszna .
 Stan nawierzchni dróg wojewódzkich w obszarze analizy, jest bardzo zróżnicowany, z przewagą złego
stanu technicznego.
 Przebudowa dróg w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów i przystanków, a także dróg dojazdowych
jest uwzględniana w zakresie realizowanych projektów mających na celu rozwój integracyjnych
węzłów transportowych m.in. w Gołubiu, Kartuzach, Somoninie i Żukowie .
 W większości lokalizacji brak wydzielonych dróg rowerowych w otoczeniu węzłów i przystanków za
wyjątkiem tych, dla których realizowane są projekty rozwoju infrastruktury węzłowej . Wydzielone
drogi rowerowe realizowane są również na pojedynczych, stosunkowo krótkich odcinkach, które
należałoby uzupełnić w ramach spójnego sytemu umożliwiającego bezpieczne dotarcie do węzłów
i przystanków z ich otoczenia. Ruch rowerowy odbywa się głównie po istniejących drogach o różnym
natężeniu ruchu samochodowego oraz zróżnicowanej nawierzchni.
 W bliższym i dalszym otoczeniu węzłów i przystanków swój przebieg ma kilka turystycznych tras
rowerowych istniejących i planowanych , będących elementami sieci o określonych standardach
i randze, co najmniej regionalnej. Mogą one być również wykorzystywane przez mieszkańców
w codziennych dojazdach do węzłów i przystanków.
 Generalnie brak zorganizowanych parkingów z wyznaczonymi miejscami dla samochodów
osobowych lub liczba tych miejsc już w chwili obecnej jest niedostateczna w stosunku do potrzeb.
Samochody parkują „na dziko” na poboczach dróg oraz na terenach, w większości o nawierzchni
nieutwardzonej, w bezpośrednim otoczeniu peronów np. w Kiełpinie Kartuskim, Krzesznej czy
Dzierżążnie . Wyjątkiem są węzły: Kartuzy i Kościerzyna, które są w trakcie rozbudowy oraz
przystanek Gołubie Kaszubskie, gdzie w ramach inwestycji zrealizowanej w latach
6-2017
powstały m.in.
miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. W ramach rozwijania
transportowych węzłów integracyjnych zaplanowana jest realizacja infrastruktury parkingowej
w węzłach Somonino i Żukowo Wschodnie.
 Utrzymujący się brak infrastruktury parkingowej w lokalizacjach o dużych wzrostach liczby
mieszkańców skutkować może ograniczeniem możliwości wykorzystania kolei metropolitalnej
w codziennych podróżach dla mieszkańców istniejących i nowopowstających osiedli
zlokalizowanych w otoczeniu, ale poza zasięgiem dostępności pieszej do węzłów i przystanków.
 Miejsca parkingowe dla rowerów w przeważającej części analizowanych lokalizacji zostały
zapewnione w jednolity sposób, w związku z przeprowadzoną w ostatnich latach modernizacją linii
kolejowej nr 201. Jest to standardowo niezadaszony stojak typu szeregowego z miejscami na kilka
rowerów, ustawiony na utwardzonej nawierzchni przy wejściu na peron. W zakresie projektów
rozbudowy infrastruktury węzłów integracyjnych ujęte zostały parkingi B&R, w tym miejsca
zadaszone i monitorowane m.in. w Somoninie, Żukowie Wschodnim, Kartuzach i Kościerzynie).
W ramach ukończonej inwestycji w Gołubiu powstało 96 wyznaczonych miejsc parkingowych dla
rowerów, w tym ok.
zadaszonych.
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I ntegracja p ołączeń koleją m etrop olitalną z i nny m i środ kam i transp ortu zb iorowego
w ob ręb ie węzłów i p rzy stanków
 W większości analizowanych lokalizacji brak warunków umożliwiających integrację połączeń koleją
metropolitalną z innymi środkami transportu zbiorowego. Przesiadka pomiędzy koleją metropolitalną
a autobusem, bez konieczności pokonywania znacznych odległości, możliwa jest jedynie
w Kościerzynie, Kartuzach, Somoninie i Gołubiu Kaszubskim. Odległości pomiędzy pozostałymi
analizowanymi przystankami kolei metropolitalnej a najbliżej położonymi przystankami
autobusowymi wahają się od ok.
do 6 m odległości większe niż
m nie były brane pod
uwagę . Dojścia piesze pomiędzy przystankami stanowią wydzielone chodniki, a w niektórych
lokalizacjach konieczne jest poruszanie się poboczem drogi. Przejścia te są nieoznakowane, na
przystankach również brakuje informacji o dostępnych w otoczeniu innych przystankach komunikacji
zbiorowej.
 Docelowo, w ramach trwającej kompleksowej przebudowy węzłów w Kościerzynie i Kartuzach,
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków kolejowych zlokalizowane zostaną zatoki i wiaty
autobusowe. W Kartuzach funkcjonuje dworzec autobusowy z szeroką ofertą połączeń w różnych
kierunkach, w tym połączeń ponadlokalnych. W Kościerzynie przystanek autobusowy przy dworcu
kolejowym obsługuje wyłącznie połączenia wewnątrzmiejskie i - w razie utrudnień w ruchu
kolejowym - autobusową komunikację zastępczą, a przystanek autobusowy obsługujący połączenia
z bliższym i dalszym otoczeniem zlokalizowany jest w odległości ok.
m od węzła integracyjnego
Kościerzyna.
REKOMENDUJE SIĘ:
 integrację i synchronizację różnych typów działań planistycznych, organizacyjnych, inwestycyjnych, itp.
podejmowanych przez rożne podmioty i w ramach różnych kompetencji, których efekty dotyczą tej samej
przestrzeni; (PKP PLK S.A., Samorząd Województwa Pomorskiego, Powiaty, Gminy, przedsiębiorcy
 powiązanie działań dotyczących przebudowy infrastruktury węzłów i przystanków, planowanych
w ramach przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru na linii
w tym
przebudowy peronów w Kościerzynie, Skorzewie, Krzesznej, Wieżycy, Sławkach, Somoninie, Kiełpinie
Kartuskim, Babim Dole, Borkowie, Żukowie, Pępowie Kartuskim i Rębiechowie z zagospodarowaniem
przestrzeni w bezpośrednim otoczeniu obszaru tej inwestycji w celu optymalnego zapewnienia
podniesienia standardu obsługi podróżnych w tych lokalizacjach; (PKP PLK S.A., Gminy)
 weryfikację rangi węzłów i przystanków kolei metropolitalnej określonych w PZPWP
oraz
związanych z tym wytycznych dotyczących programu użytkowego i przygotowanie odpowiednio
zmodyfikowanych zapisów w stosunku do lokalizacji wymagających korekty do wprowadzenia do tego
dokumentu, w momencie jego aktualizacji; Samorząd Województwa Pomorskiego
 wykonanie oceny potrzeb terenowych na urządzenia transportowe związane z funkcjonowaniem
przystanku/węzła parkingi dla samochodów i rowerów, przystanki autobusowe, chodniki i urządzenia dla
osób niepełnosprawnych, itp. w celu określenia i zabezpieczenia niezbędnych rezerw terenowych poza
obrębem terenów kolejowych; (Gminy)
 stworzenie programu budowy/przebudowy budynków dworców w dostosowaniu do zróżnicowanych
w zależności od lokalizacji potrzeb oraz w powiązaniu z planowanymi działaniami inwestycyjnymi
związanymi z przebudową linii, a także możliwymi zmianami/działaniami w zakresie organizacji przewozów
pasażerskich PKP; PKP PLK S.A., Gminy, przedsiębiorcy

 przy planowaniu modernizacji i rozwoju przestrzeni publicznych w obrębie węzłów i przystanków tworzenie spójnego systemu ciągów pieszych, zapewniającego bezpieczeństwo i funkcjonalność poruszania
się pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury transportowej oraz pomiędzy
węzłem/przystankiem i najbliższym otoczeniem; (Gminy)

 dążenie do eliminacji istniejących barier architektonicznych oraz realizację nowych przestrzeni publicznych
i nowej infrastruktury, zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, w celu zapewnienia warunków
powszechnej dostępności do infrastruktury przesiadkowej; (Gminy)
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 uwzględnianie połączeń pieszych pomiędzy istniejącą oraz realizowaną zabudową w szczególności
mieszkaniową a węzłami i przystankami jako ważnego elementu struktury funkcjonalno-przestrzennej
miejscowości czy nawet gminy, uwzględnionego w polityce planistycznej i w planach inwestycyjnych;
(Gminy)

 dostosowanie standardów dróg dojazdowych do węzłów i przystanków, umożliwiających obsługę ruchu
autobusów; zarządcy dróg

 poprawę dostępności węzłów i przystanków poprzez ograniczenie konieczności poruszania się - pieszo i na
rowerze - po drogach będących jednocześnie ciągami komunikacyjnymi o dużym natężeniu ruchu
samochodowego poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie na istniejących i projektowanych trasach
wykorzystywanych w ruchu rowerowym nawierzchni dostosowanej do jego specyfiki (poprawa czasu
i komfort dojazdu); Gminy, zarządcy dróg

 zapewnienie odpowiednich rezerw terenowych dla parkingów P&R, w szczególności w lokalizacjach,
w otoczeniu których intensywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa przy przystankach Rębiechowo,
Pępowo Kartuskie, Dzierżążno czy Kiełpino Kartuskie ; (Gminy)

 wykorzystanie dostępnej przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie peronów i budynków dworcowych
położonych w otoczeniu terenów o dominującej funkcji turystycznej i rekreacyjnej np. Krzeszna czy
Wieżyca zarówno na wyznaczenie miejsc parkingowych jak i zorganizowanie miejsca integracji
z transportem zbiorowym, w tym transportem, który mógłby prowadzić w sezonie przewóz osób pomiędzy
przystankami a ważniejszymi atrakcjami turystycznymi w otoczeniu które nie są w zasięgu dostępności
pieszej); (Gminy)

 zapewnienie jak największej funkcjonalności realizowanej nowej infrastruktury parkingowej dla rowerów,
czyli stojaki odporne na warunki atmosferyczne zadaszone , umożliwiające bezpieczne przypięcie roweru
za ramę; (Gminy)

 dokonanie weryfikacji lokalizacji przystanków autobusowych w tym „na żądanie” w celu „zbliżenia ich” do
przystanku kolejowego; (Powiaty, Gminy)

 zapewnienie możliwości integracji ponadlokalnych połączeń autobusowych z kolejowymi w ramach
regionalnego węzła integracyjnego w Kościerzynie; (Powiaty, Gminy)

 podjęcie prac studialnych w zakresie lokalizacji regionalnego dworca autobusowego ze wskazaniem na rejon
przystanku kolei metropolitalnej Gdańsk Rębiechowo; Samorząd Województwa Pomorskiego

 zwiększenie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, których wspólne i skoordynowane działania

składają się na stworzenie optymalnych warunków integracji różnych środków transportu m.in. planowanie
i realizacja programu użytkowego węzła czy przystanku integracyjnego adekwatnego do potrzeb danej
lokalizacji, a także synchronizacja rozkładów jazdy, integracja biletowa, czy spójny system informacji ; (PKP
PLK S.A., Samorząd Województwa Pomorskiego, Powiaty, Gminy, przedsiębiorcy

 w planowaniu i realizacji przestrzeni publicznych w ramach węzłów i przystanków - stosowanie rozwiązań

o wysokich standardach - w celu tworzenia miejsc funkcjonalnych, bezpiecznych, dostępnych
i estetycznych, zapewniających wysoką jakość obsługi podróżnych, będącą jedną z kluczowych przesłanek
wyboru transportu zbiorowego. (Gminy)

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA, DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA WĘZŁÓW I PRZYSTANKÓW
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
 Obszar oddziaływania kolei metropolitalnej przyjęty w opracowaniu obejmuje obręby ewidencyjne,
których większość powierzchni znajduje się w zasięgu maksymalnej dostępności transportowej dla
samochodu osobowego wynoszącej
minut.
 Kolej metropolitalna w paśmie kartusko-kościerskim przebiega przez obszar 6 gmin, w granicach
których zlokalizowana jest zróżnicowana liczba przystanków kolejowych: gm. Żukowo 6 , gm. Kartuzy
, gm. Stężyca , gm. Somonino , gm. miejska Kościerzyna , gm. wiejska Kościerzyna . Dwie
gminy włączone do zakresu opracowania - gm. Chmielno północno-wschodnia część
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i gm. Przodkowo posiadają stosunkowo dogodny dostęp do węzłów i przystanków zlokalizowanych
w sąsiadujących z nimi gminach.
 Tereny położone przy granicach administracyjnych gmin posiadają lepszą, a niekiedy wyłączną,
dostępność do kolei metropolitalnej za pośrednictwem węzłów i przystanków położonych na
obszarach sąsiednich gmin.
 W analizowanym paśmie odległości pomiędzy poszczególnymi węzłami i przystankami oraz układ
sieci kolejowej są takie, że tereny położone w większej odległości od węzła/przystanku (dostępność
do 12 i do 15 minut) mają podobną, a niekiedy identyczną dostępność do kilku sąsiadujących ze sobą
węzłów/przystanków. Daje to większe inne niż tylko kryterium odległości możliwości wyboru
lokalizacji, w których warto rozwijać infrastrukturę o ponadlokalnym znaczeniu m.in. odpowiednio
większą ilość miejsc P&R, B&R, dostępność usług, w tym również niezwiązanych bezpośrednio
z obsługą podróżnych , a także pozwala na kształtowanie rozkładu jazdy uwzględniającego kursy
zatrzymujące się na wybranych stacjach.
 Gęstość dróg i stopień ich „obudowania” jest ważnym czynnikiem kształtującym zasięg dostępności
drogowej. Obszary znacznie oddalone od węzła/przystanku mogą mieć do niego lepszą dostępność
czasową jeśli dojazd odbywa się drogą, wzdłuż której nie ma zabudowy np. droga przez las , ani
licznych, bezpośrednich zjazdów obsługujących przylegające do niej działki, niż obszary położone
bliżej o gęstej sieci dróg i intensywnej zabudowie.
 Biorąc pod uwagę bezpośrednie otoczenie węzłów/przystanków i dostępność, która jest najbardziej
dogodna do wykorzystania w codziennych podróżach głównie w relacjach dom - praca/szkoła - dom),
zasięg bufora o promieniu km odpowiada w dużym stopniu dostępności określonej na podstawie
czasu dotarcia do węzła/przystanku do
minut pieszo i do 3 minut samochodem osobowym czy do
10 minut na rowerze.
 W bezpośrednim sąsiedztwie – w izochronach do
minut dojścia pieszo i do minut dojazdu
samochodem - największy potencjał ludnościowy powyżej , tys. mieszkańców mają węzły
zlokalizowane w miastach. Wyjątkiem jest Kościerzyna, gdzie tereny koncentracji funkcji
mieszkaniowej znajdują się poza tym zasięgiem. W lokalizacjach pozamiejskich, w izochronach tych
najwięcej mieszkańców jest w otoczeniu przystanków położonych na terenie gminy Kartuzy: Kiełpino
Kartuskie i Dzierżązno oraz węzła Somonino.
W izochronach do 9 minut dojazdu samochodem największy potencjał ludnościowy powyżej
tys.
mieszkańców w lokalizacjach pozamiejskich mają przystanki: Dzierżążno, Borkowo i węzeł Somonino.
W izochronach do
minut dojazdu samochodem do grupy przystanków o największym potencjale,
poza ww., należy również Rębiechowo. Biorąc pod uwagę wszystkie węzły i przystanki w każdym
z analizowanych przedziałów dostępności analizowanej zarówno w zasięgu izochron czasowych
dojścia i dojazdu, jak i w buforach kilometrowych wyznaczonych wokół węzłów i przystanków
najwyższe wartości w zakresie liczby mieszkańców w otoczeniu są charakterystyczne dla węzła
Kartuzy. Najniższe zaś dla przystanków: Babi Dół, Krzeszna i Wieżyca.
 Wyróżniające się w analizach dotyczących potencjału ludnościowego przystanki Borkowo
i Dzierżążno zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie wyższych rangą węzłów a co za tym idzie
o większym programie użytkowym i związanymi z tym lepszymi możliwościami przesiadkowymi –
odpowiednio: węzła lokalnego w Żukowie i węzła metropolitalnego w Kartuzach. Biorąc pod uwagę
wyróżniające się wartości potencjału ludnościowego wokół węzła w Somoninie i jednoczesny brak
analogicznego sąsiedztwa wyższego rangą węzła warto zwrócić szczególną uwagę na tę lokalizację
przy planowaniu i realizacji inwestycji mających na celu rozwój infrastruktury integracji transportu
w tym miejscu.
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REKOMENDUJE SIĘ:

 współpracę międzygminną w zakresie rozwoju infrastruktury przystankowej i węzłowej oraz poprawy
warunków jej dostępności drogowej, pieszej, w stosunku do lokalizacji położonych przy granicach
poszczególnych jednostek; (Gminy)

 uwzględnienie znacznego zaplecza ludnościowego obszarów w otoczeniu Somonina w planowaniu

i realizacji rozwoju infrastruktury tego węzła transportowego oraz w organizacji przewozów na tym
obszarze rozkłady jazdy ; (Powiaty, Gminy)

 kształtowanie na terenach wiejskich zwartych jednostek osadniczych, a także unikanie obudowywania

głównych dróg tranzytowych w celu tworzenia warunków efektywnej obsługi transportem zbiorowym.
(Gminy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, pozostali zarządcy dróg)

UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
Stan ob ecny
 Wg stanu na koniec 2016 r. w granicach 8 poddanych analizom gmin Chmielno, Kartuzy, Kościerzyna
- gm. miejska, Kościerzyna – gm. wiejska, Przodkowo, Somonino, Stężyca, Żukowo zameldowane
było łącznie ok. 150 tys. osób (GUS). Najliczniejszą jednostką jest gmina Żukowo (w 2016 r. - ponad
tys. mieszkańców), w całości wchodząca w skład obszaru w zasięgu oddziaływania kolei
metropolitalnej, jednocześnie miejscowości tej gminy należą do obszarów o największej gęstości
zaludnienia.
 Obszar w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej - w granicach wybranych obrębów
ewidencyjnych - na odcinku kartusko-kościerskim liczył w
6 r. około 7, tys. osób, co stanowiło
9 % mieszkańców całych 8 gmin analizowanego odcinka. Ponad połowa z nich 6 % zamieszkiwała
w strefie o najlepszej dostępności do węzłów i przystanków kolei metropolitalnej. W 2016 r.,
obrębami położonymi na obszarach wiejskich, wyróżniającymi się na tle innych w granicach których
zamieszkiwało ponad tysiące osób były: ob. Banino gm. Żukowo – , tys. mieszk., ob. Kiełpino
(gm. Kartuzy) – ,8 tys. mieszk., ob. Chwaszczyno gm. Żukowo – 3,5 tys. mieszk., ob. Somonino (gm.
Somonino) – 3,0 tys. mieszk.
Zm iany liczb y lud ności
 Od lat 90-tych liczba ludności ww. gmin wzrasta. W latach 1995–
6 łączna liczba ludności 8 gmin
analizowanego obszaru wzrosła o około
tys. osób. Największą dynamiką charakteryzowała się
gmina Żukowo, gdzie liczba ludności wzrosła ponad dwukrotnie. Dużą dynamiką odznaczała się także
gmina Przodkowo oraz obszar wiejski gminy Kartuzy. Najniższa dynamika zmiany liczby ludności jest
charakterystyczna dla miast.
 W latach 20126 w obszarze wybranych obrębów ewidencyjnych liczba ludności wzrosła o około
,8 tys. Strefą najbardziej intensywnych procesów urbanizacyjnych jest bezpośrednie sąsiedztwo
Trójmiasta. Obręby o najwyższych wartościach wskaźnika odzwierciedlającego przyrost liczby
mieszkańców to: ob. Banino gm. Żukowo , ob. Warzenko, ob. Tokary, ob. Kobysewo, ob. Załęże gm.
Przodkowo), ob. Piotrowo (gm. Somonino), ob. Czeczewo (gm. Przodkowo), ob. Otomino (gm.
Żukowo .
Prognoza
 Liczba ludności 8 analizowanych gmin po
6 r. nadal będzie rosła, choć w wybranych
miejscowościach głównie w miastach i w obrebach położonych poza zasięgiem oddziaływania kolei
metropolitalnej) odnotowywany będzie także spadek. Wzrost liczby mieszkańców generowany
ruchem migracyjnym będzie powoli wyhamowywał około
r.
 W 2030 r. obszar analizy (tj. wybrane obręby geodezyjne może osiągnąć wielkość ponad 6, tys.
osób wg szacunków uwzględniajacych liczbę ludności wyprowadzioną na podstawie danych
meldunkowych, skorygowanych o przyjęte założenie 7, % ludności bez meldunku w
r. , z czego
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ok. 9 , tys. zamieszkiwać będzie obszar o najlepszej dostępności do infrastruktury przesiadkowej.
Najliczniejszymi jednostkami podziału terytorialnego będą miasta Kościerzyna i Kartuzy, następnie
obręby: Banino > , tys. mieszkańców , Żukowo obszar miejski i wiejski >8 tys. mieszkańców ,
Kiełpino i Chwaszczyno po ok. tys. mieszkańców . Największym bezwzględnym przyrostem liczby
mieszkańców charakteryzować będą się miejscowości gminy Żukowo. Najprężniej rozwijające się
Banino po
r. wyprzedzi znacznie pod względem wielkości ośrodek gminny Żukowo.
REKOMENDUJE SIĘ:

 w lokalizacjach o najbardziej dynamicznych i intensywnych wzrostach liczby mieszkańców obserwowanych

i prognozowanych) - zapewnienie możliwości rozwoju infrastruktury węzłowej oraz poprawiającej
dostępność do niej a także sieci i częstotliwości połączeń w dostosowaniu do większego niż w innych
lokalizacjach) zapotrzebowania (m.in. na miejsca parkingowe, usługi, itp.). (Powiaty, Gminy)

TERENY MIESZKANIOWE
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
 Lokalizacje o największej liczbie oddawanych mieszkań w analizowanym obszarze (pasmo kartuskokościerskie związane są z położeniem w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta gm. Żukowo i w otoczeniu
miasta średniej wielkości gm. Kościerzyna . Na poziomie miejscowości absolutnym liderem nie tylko
w skali pasma kartusko-kościerskiego, ale całego województwa, jest Banino gmina Żukowo .
Wyróżniają się również inne miejscowości w gminie Żukowo: Chwaszczyno, Pępowo i Przyjaźń, a w
gminie Kartuzy: Kiełpino.
 Porównując dynamikę oddawanych mieszkań w okresach
8-2012 i 2012-2016 (gdzie rok 2012
przyjmujemy jako początek realizacji i promocji projektu związanego z koleją metropolitalną nie
zauważa się wpływu lokalizacji w pobliżu przystanku obsługiwanego koleją metropolitalną na decyzję
co do miejsca realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Prawdopodobnie okres od jej
uruchomienia (2
r. jest zbyt krótki do prowadzenia tego typu analizy.
Ty p y i rozm ieszczenie zab ud owy m ieszkaniowej
 W otoczeniu analizowanego odcinka kolei metropolitalnej zdecydowanie dominuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, przede wszystkim wolnostojąca. Istniejąca zabudowa wielorodzinna
zlokalizowana jest niemal wyłącznie w miastach - w Kartuzach i w Kościerzynie
 W dużej części poddanego analizom obszaru zabudowa mieszkaniowa jest rozproszona, mozaikowo
przenikająca się z innymi funkcjami, głównie z funkcją rolniczą. W centrach wybranych miejscowości
zabudowa jest bardziej skupiona, rozwija się przede wszystkim wzdłuż dróg. Największe skupiska
zabudowy mieszkaniowej koncentrują się w miastach. Tereny silnych przekształceń i dynamicznego
przyrostu mieszkańców to bezpośrednie sąsiedztwo Trójmiasta, w szczególności miejscowości Banino
i Chwaszczyno w gminie Żukowo rejon przystanków Rębiechowo i Pępowo Kartuskie .
 Tereny intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej często mają charakter monofunkcyjny,
z deficytem usług i przestrzeni publicznych.
 W bezpośrednim sąsiedztwie przystanków, w szczególności tych położonych na obszarach
dynamicznego rozwoju osadnictwa zauważyć można sukcesywny przyrost zabudowy mieszkaniowej.
Dotyczy to zarówno terenów kontynuujących zabudowę od strony miejscowości, jak i tych
położonych po drugiej stronie linii kolejowej, dotychczas niezabudowanych np. sąsiedztwo
przystanków: Pępowa Kartuskiego i Kiełpina Kartuskiego .
Większość terenów w bezpośrednim otoczeniu przystanków jest własnością osób prywatnych.
W przypadku dalszego przyrostu zabudowy możliwości rozwoju infrastruktury okołoprzystankowej,
służącej poprawie dostępności pieszej oraz infrastruktury integracji transportu w tym np. parkingów,
czy zatok autobusowych mogą zostać istotnie ograniczone.
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Mieszkaniowe inwe sty cje d ewelop erskie
 Koncentracja deweloperskich inwestycji mieszkaniowych powstających w ostatnich latach
w analizowanym obszarze wyraźnie pokrywa się z zasięgiem strefy najbardziej intensywnych
procesów suburbanizacji wokół Trójmiasta. Rejon miejscowości Banino i Rębiechowo, posiada niemal
porównywalną ofertę jak rozwijające się dzielnice Gdańska i Gdyni. Im dalej od Trójmiasta tym mniej
ofert, a za rejonem Kiełpina, w kierunku Kościerzyny są one wręcz incydentalne. Pojedyncze oferty,
w tym w zabudowie wielorodzinnej pojawiają się w miastach, w ramach uzupełniania istniejących
struktur.
 Oferta deweloperska jest bardzo zróżnicowana, zarówno jeśli chodzi o lokalizację, skalę całych
założeń, jak i standard mieszkań oraz infrastruktury towarzyszącej. Realizowane są inwestycje
zarówno w centrach miejscowości i ich pobliżu, jak i w większym od nich oddaleniu w lokalizacjach
atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu czy jeziora. Dostępne są
domy i mieszkania w zespołach mieszkaniowych składające się z kilku, jak i z kilkudziesięciu obiektów.
Oferowane są zarówno domy w zabudowie szeregowej o powierzchni ok. 70 m 2 i niewiele większą
działką, jak również domy wolnostojące o powierzchni
m 2 i działce powyżej
m2. Jeśli chodzi
o infrastrukturę dostępną w ramach inwestycji, większość ofert ogranicza się jedynie do pewnego
minimum, czyli utwardzonych dróg wewnętrznych i doprowadzonej infrastruktury technicznej. Część
deweloperów oferuje urządzone tereny rekreacyjne w granicach inwestycji, a nawet podstawowe
usługi publiczne. Zróżnicowany jest także standard realizowanych rozwiązań architektonicznych
i zastosowanych materiałów. Większość osiedli jest grodzona i zapewnia dostęp do własnego garażu.
W opisie wielu inwestycji wskazywany jest dostęp do transportu zbiorowego, w tym konkretnie
bliskość przystanku kolei metropolitalnej, jako atut, który może świadczyć o ich konkurencyjności.
Jednocześnie powstające osiedla często nie są bezpiecznie powiązane w ruchu pieszym
z bezpośrednim otoczeniem - np. aby pokonać drogę do najbliższego przystanku transportu
zbiorowego konieczne jest poruszanie się wydeptanymi ścieżkami w ramach wąskiego pobocza.
 Poza ofertami znanych na rynku mieszkaniowym deweloperów, realizujących duże zamierzenia
inwestycyjne, w szczególności na terenach w większym oddaleniu od Trójmiasta dostępne są też
oferty od mniejszych deweloperów, w tym firm budowlanych działających na lokalnym rynku.
Ry nek nie ruc hom ości
 W większych miejscowościach pojawiają się nowe rodzaje nieruchomości budynki kilkui wielorodzinne oferujące mieszkania na sprzedaż , co może być wynikiem poprawy ich dostępności
komunikacyjnej.
 Ceny w poszczególnych miejscowościach zachowują się w rozmaity – niecharakterystyczny – sposób.
Występuje również istotne zróżnicowanie w trendach dla poszczególnych rodzajów nieruchomości.
Biorąc powyższe pod uwagę nie można postawić jednoznacznego wniosku, iż pojawienie kolei
metropolitalnej spowodowało wzrost cen nieruchomości.
 Na zmiany cen nieruchomości gruntowych wpływ miała nowa ustawa o kształtowaniu ustroju
rolnego, powodując różne zachowania cen nieruchomości w poszczególnych gminach, zależne
w dużej mierze od stopnia pokrycia ich miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
REKOMENDUJE SIĘ:

 planowanie rozwoju funkcji mieszkaniowej w pierwszej kolejności w ramach uzupełniania zabudowy
mieszkaniowej w istniejących strukturach oraz otwieranie nowych terenów mieszkaniowych w lokalizacjach
o dogodnym dostępie do przystanków transportu zbiorowego, w tym w zasięgu dostępności pieszej węzłów
i przystanków kolei metropolitalnej; (Gminy)

 zapewnienie bezpiecznego i funkcjonalnego powiązania w ruchu pieszym terenów mieszkaniowych
z węzłami transportowymi i przystankami kolei metropolitalnej; (Gminy)

 dla terenów mieszkaniowych położonych poza zasięgiem dostępności pieszej do węzłów i przystanków kolei

metropolitalnej – zapewnienie dogodnego dojazdu transportem zbiorowym (system linii autobusowych
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dowożących do węzła i transportem indywidualnym, w tym rowerem wraz z infrastrukturą dojazdową oraz
parkingową o ilości miejsc dostosowanej do potrzeb danej lokalizacji ; (Gminy, Powiaty)

 dostosowanie w istniejących osiedlach mieszkaniowych i uwzględnianie w projektowaniu nowych rozwiązań urbanistycznych sprzyjających mobilności pieszej i rowerowej oraz wykorzystaniu transportu
zbiorowego do zaspokajania potrzeb transportowych ich mieszkańców; (Gminy, deweloperzy)

 podjęcie pilnych i aktywnych działań ze strony gmin - w pierwszej kolejności w zakresie planowania (w tym
zapewnienia odpowiednich rezerw terenowych , następnie realizacji odpowiednich inwestycji związanych
z rozwojem infrastruktury węzłów i przystanków integracyjnych w lokalizacjach, w bezpośrednim
sąsiedztwie których dalszy dynamiczny przyrost zabudowy mieszkaniowej może istotnie ograniczyć rozwój
ww. infrastruktury; (Gminy)

 stworzenie oferty inwestycyjnej pod rozwój funkcji mieszkaniowej w bezpośrednim otoczeniu węzłów

i przystanków kolei metropolitalnej oraz zapewnienie jej promocji; (Gminy, Agencja Rozwoju Pomorza,
PKM S.A.)

 w szczególności na obszarach dynamicznego rozwoju monofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowej -

wykorzystanie przestrzeni integracyjnych węzłów transportowych i ich bezpośredniego otoczenia jako
przestrzeni centrotwórczych poprzez odpowiednie ich zagospodarowanie (jako punkty przesiadkowe
w codziennych podróżach, oferujące dodatkowo możliwość zaspokojenia potrzeb konsumenckich
i społecznych . (Gminy, przedsiębiorcy)

OGRANICZENIA ŚRODOWISKOWE ORAZ ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
 W paśmie kartusko-kościerskim występuje szereg ograniczeń dla lokalizacji terenów inwestycyjnych
i terenów rozwoju mieszkalnictwa związanych z: ochroną przyrody, zasobów użytkowych środowiska
i stanem sozologicznym środowiska, występowaniem zagrożeń naturalnych, cennych ekosystemów
i zasobów użytkowych środowiska oraz wynikających z lokalizacji istniejącej i planowanej
infrastruktury technicznej.
 Nagromadzenie ograniczeń środowiskowych, zarówno dla terenów inwestycyjnych, jak i dla terenów
rozwoju mieszkalnictwa, w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej znajduje się pomiędzy
przystankami Żukowo i Gołubie Kaszubskie, w tym największe w otoczeniu przystanków: Babi Dół,
Kiełpino, Sławki, Wieżyca.
 Rejon bez istotnych ograniczeń środowiskowych, zarówno dla lokalizacji terenów inwestycyjnych jak
i dla terenów mieszkalnictwa, znajduje się w otoczeniu przystanku Kościerzyna.
 Ograniczenia środowiskowe dla rozwoju terenów inwestycyjnych zajmują niemal dwukrotnie większą
powierzchnię niż dla terenów rozwoju mieszkalnictwa. Wynika to z położenia dużych fragmentów
obszaru analizy na terenach objętych obszarowymi formami ochrony przyrody parku krajobrazowego
i obszarów chronionego krajobrazu - OCkK , w granicach których obowiązuje zakaz lokalizacji
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Uwzględnione w
opracowaniu obowiązujące granice OChK mogą ulec zmianie, w związku z prowadzoną weryfikacja
obszarów chronionego krajobrazu.
 Otoczenie przystanku Rębiechowo znajduje się w granicach obszaru ograniczonego użytkowania,
utworzonego wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W obszarze dopuszcza się
zabudowę mieszkaniową, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej izolacyjności ścian
zewnętrznych, dachów i stropodachów.
 Ograniczenia związane z przebiegiem planowanej i istniejącej infrastruktury technicznej koncentrują
się w pasie północno-wschodnim i wschodnim. Najwięcej ograniczeń odnotowano w otoczeniu
miejscowości Pępowo strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych
i wysokich napięć, istniejących i planowanych gazociągów wysokiego ciśnienia, planowanego rurociąg
dalekosiężnego paliw płynnych .
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REKOMENDUJE SIĘ:

 uwzględnianie lokalnych uwarunkowania środowiskowych i związanych z nimi ograniczeń, a także stref
ochronnych bezpieczeństwa w otoczeniu istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej w planowaniu
rozwoju przestrzennego węzłów i przystanków kolei metropolitalnej oraz ich otoczenia; (Gminy)

 trwałą ochronę przed zabudową obszarów istotnych dla zachowania łączności ekologicznej,
w szczególności dolin rzecznych doliny Raduni i terenów leśnych. (Gminy)

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, DOMINUJĄCE FUNKCJE
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
 Obszar poddany analizie na trasie od przystanku Rębiechowo do węzła Kościerzyna jest mocno
zróżnicowany jeśli chodzi o aktualny sposób użytkowania gruntów i ich predyspozycje pod dalszy
rozwój określonych funkcji.
 Otoczenie poszczególnych przystanków i węzłów transportowych, z uwagi na dominujący sposób
użytkowania oraz specyfikę położenia rozumianą zarówno jako odległość od Trójmiasta, jak i
uwarunkowania przyrodnicze), można w uogólnieniu sklasyfikować w ramach kilku grup określonych
dominującymi formami użytkowania:
 mieszkaniowa otoczenie przystanków: Pępowo Kartuskie, Rębiechowo ,
 mieszana wieś , tj. mieszkaniowo-przemysłowo-rolnicza otoczenie przystanków: Borkowo,
Dzierżążno, Kiełpino Kartuskie, Somonino),
 mieszana (miasta), tj. mieszkaniowo-usługowo-przemysłowa otoczenie przystanków: Kartuzy,
Kościerzyna, Żukowo Wschód i Żukowo ,
 rolnicza i mieszkaniowo-rolnicza otoczenie przystanków: Skorzewo, Sławki ,
 turystyczna (otoczenie przystanków: Babi Dół, Gołubie Kaszubskie, Krzeszna, Wieżyca).
REKOMENDUJE SIĘ:

 uwzględnienie specyfiki obszarów w otoczeniu poszczególnych przystanków i węzłów w tym dominującej

funkcji i związanych z nią charakteru i skali przemieszczeń przy planowaniu ich rozwoju, w tym określeniu
programu funkcjonalno-przestrzennego. (Gminy)

NAJWIEKSZE GENERATORY RUCHU - PRZEDSIĘBIORSTWA
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
 Zróżnicowanie i struktura przedsiębiorstw na obszarze pasma kartusko-kościerskiego jest bardzo
rozbudowana. Przeważająca liczba miejsc pracy zlokalizowana jest na obszarach miejskich, gdzie profil
przedsiębiorstw jest najbardziej zróżnicowany.
 Według podziału bazującego się na schemacie klasyfikacji PKD przedsiębiorstwa zlokalizowane
w granicach obszaru opracowania należą do 8 kategorii, wśród których zdecydowanie dominują
przedsiębiorstwa pełniące funkcje: rolniczą, budowlaną handlową i transportową. Przedsiębiorstwa
w otoczeniu przystanków zlokalizowanych w obszarach wiejskich najczęściej pełnią funkcję rolniczą
lub turystyczną, a ich ilość nie generuje znacznego ruchu. Przeciwnie – węzły położone w miastach,
w otoczeniu funkcji o charakterze miejskim – przyciągają więcej osób i generują stałe
zapotrzebowanie na przewozy kolejowe.
 W paśmie kartusko-kościerskim zlokalizowanych jest jedynie 130 przedsiębiorstw zatrudniających
powyżej
osób. Większość z nich to podmioty pełniące funkcje przemysłowe oraz świadczące
usługi z zakresu opieki zdrowotnej lub edukacji. Zaledwie trzy przedsiębiorstwa zatrudniają ponad
pracowników: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie w odległości ,6 km od węzła Kościerzyna ,
Zakłady Porcelany Stołowej S.A. w Łubianie (8, km od węzła Kościerzyna i przedsiębiorstwo, którego
profil działalności związany jest z wykonywaniem instalacji budowlanych, znajdujący się
w miejscowości Dąbrowa Miszewska w gminie Żukowo (w odległości , km od węzła Rębiechowo).
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 Prognozowany wzrost liczby ludności analizowanego obszaru spowoduje zwiększenie liczby miejsc
pracy w tym obszarze i tym samym potrzeb związanych z przemieszczaniem się w jego zasięgu.
Jednocześnie zwiększy się liczba mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy do ośrodków
miejskich dysponujących chłonnym rynkiem pracy w szczególności do Trójmiasta . Atrakcyjność kolei
metropolitalnej może ograniczyć obciążenie układów drogowych w codziennych relacjach dompraca-dom.
REKOMENDUJE SIĘ:

 intensyfikację zagospodarowania w bezpośrednim otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej,
w szczególności w zakresie lokalizacji przedsiębiorstw generujących znaczny ruch pracowników
i interesantów; (Gminy, przedsiębiorcy)

 planowanie i realizacja nowego zainwestowania, implikującego zwiększone potrzeby przemieszczania się,
w szczególności usługi i zakłady pracy generujące ruch pracowników w lokalizacjach o dogodnym dostępie
do przystanków transportu zbiorowego, w tym w zasięgu dostępności pieszej węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej; (Gminy, przedsiębiorcy)

 stworzenie oferty inwestycyjnej w bezpośrednim otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej

tereny pod funkcje biurowe i przemysłowe pod przedsięwzięcia jednocześnie zwiększające potencjał
gospodarczy obszaru i wzmacniające rolę przewozów kolejowych oraz zapewnienie jej promocji; (Gminy,
Agencja Rozwoju Pomorza, PKM S.A.)

 lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego na odcinku od Kartuz do Kościerzyny poprzez rozwój

przedsiębiorstw branży turystycznej, noclegowej i gastronomicznej w otoczeniu węzłów i przystanków kolei
metropolitalnej. (przedsiębiorcy)

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA I REKREACYJNA
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
 Pasmo posiada zróżnicowane przestrzennie walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe.
W obszarze miast skupiają się walory kulturowe, sprzyjające przede wszystkim generowaniu wizyt
jednodniowych lub uzupełnienie dla turystyki pobytowej. Natomiast w otoczeniu przystanków na
obszarach wiejskich dominują walory przyrodnicze, dogodne do rozwoju turystyki aktywnej
i pobytowej w szczególności otoczenie przystanków Borkowo i Dzierżążno oraz pasma od przystanku
Wieżyca do przystanku Gołubie Kaszubskie .
 Obszar objęty analizami charakteryzuje się dużym rozproszeniem obiektów zabytkowych. Największe
ich nagromadzenie występuje w miastach: Kościerzynie, Kartuzach oraz Żukowie. W lokalizacjach
pozamiejskich największy potencjał, związany z dziedzictwem kulturowym wyróżnia otoczenie
przystanku Borkowo gm. Żukowo , w którego sąsiedztwie znajduje się Zespół elektrowni wodnej w
Rutkach oraz zespoły podworskie w Glinczu Nowym oraz Borkowie.
 Funkcjonujący na obszarze system tras rowerowych (o randze międzyregionalnej, regionalnej
i lokalnej) nie jest w pełni ukształtowany i wymaga dalszej rozbudowy.
 System ponadlokalnych szlaków pieszych PTTK przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków:
Babi Dół, Borkowo, Gołubie Kaszubskie, Kartuzy, Krzeszna, Sławki, Wieżyca, Żukowo. Ponadto szlak
zlokalizowany jest w odległości poniżej km od przystanku Skorzewo. Fragmentarycznie dostępność
szlaku jest jednak ograniczona przez przeszkody terenowe.
 W obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej znajdują się szlaki turystyki kajakowej: Radunia
i Kółko Raduńskie zespół jezior oraz akweny zdatne do uprawiania żeglarstwa. Infrastruktura nie jest
jednak w pełni dostosowana do potencjału tego zasobu.
 Baza noclegowa posiada różnicowany charakter. Obiekty kategoryzowane koncentrują się przede
wszystkim w miastach oraz w rejonie przystanków: Gołubie Kaszubskie i Krzeszna. Dominujący udział
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ma jednak baza noclegowa w domkach letniskowych, zlokalizowana przede wszystkim w pobliżu
przystanków: Borkowo, Dzierżążno, Gołubie Kaszubskie, Krzeszna oraz Wieżyca. Niekontrolowane
rozpraszanie się takiego zagospodarowania zagraża walorom krajobrazowym.
 Wykorzystanie rekreacyjne obszaru koncentruje się przede wszystkim w sezonie letnim, w obszarach
nadwodnych turystyka pobytowa . Wykorzystanie zimowe jest znacznie niższe i koncentruje się
przede wszystkim w rejonie dwóch stacji narciarskich w pobliżu przystanków Wieżyca i Krzeszna
wizyty jednodniowe oraz w ośrodkach hotelowych zapewniających atrakcje wewnątrz. Wiosną
i jesienią dominują wizyty jednodniowe. Głównymi atraktorami są walory krajobrazowe. Jesienią
wykorzystywana jest możliwość zbierania runa leśnego.
 Dostępność transportem zbiorowym między przystankami kolei metropolitalnej a skupiskami
sezonowej bazy turystycznej w szczególności: do Stężycy, w rejon Jezior Wdzydzkich, Jeziora
Raduńskiego Górnego oraz miejscowości Garcz, Chmielno, Brodnica Górna, Brodnica Dolna ,
znajdującej się poza odległością km zakładany maksymalny dystans pieszy z bagażem jest bardzo
ograniczona.
REKOMENDUJE SIĘ:

 budowanie strefowych i sieciowych produktów turystycznych wykorzystujących dostępność kolei

metropolitalnej, z zachowaniem poszanowania dla występujących walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych oraz ich promocja; (Gminy, przedsiębiorcy, organizacje turystyczne,
LGD/LGR, PKM S.A.)

 zapewnienie w pobliżu przystanków kolei metropolitalnej informacji o walorach turystycznych, w tym

walorach kulturowych otoczenia i ich lokalizacji oraz o przebiegu szlaków turystycznych i zróżnicowaniu
stopnia ich trudności; (Gminy, organizacje turystyczne, w tym PTTK)

 wykorzystanie potencjału turystycznego miejscowości w których zlokalizowane są rozproszone obiekty

dziedzictwa kulturowego, poza głównymi miastami analizowanego obszaru, dzięki zwiększeniu ich
dostępności komunikacyjnej w tym poprawę dostępności pieszej, rowerowej i transportem zbiorowym) do
węzłów i przystanków kolei metropolitalnej; (Gminy)

 wyposażenie przystanków i ich otoczenia w infrastrukturę obsługi turystycznego ruchu rowerowego – ze
szczególnym uwzględnieniem węzłów tego ruchu w Kościerzynie, Kartuzach, Żukowie oraz Gołubiu
Kaszubskim; (Gminy)

 uzupełnienie struktury tras rowerowych o brakujące elementy; (Gminy)
 dostosowanie taboru do potrzeb związanych z transportem rowerów, w szczególności w okresie od wiosny
do jesieni; (DIF UMWP)

 regularne monitorowanie szlaków turystycznych i dokonywanie bieżących prac koniecznych dla

zachowania bezpiecznego dostępu do szlaku – w szczególności po gwałtownych zjawiskach pogodowych;
Gminy, Lasy Państwowe, i ew. inni zarządcy terenu

 zimowe utrzymanie szlaków i organizacja zaplecza dogodnego do uprawiania narciarstwa biegowego;
Gminy, Lasy Państwowe, i ew. inni zarządcy terenu

 uzupełnienie systemu infrastruktury żeglarskiej i kajakowej o planowane inwestycje; (Gminy,
przedsiębiorcy

 ograniczenie możliwości rozlewania się zabudowy letniskowej poza istniejące skupiska – ochrona
krajobrazu; (Gminy)

 rozwój infrastruktury hotelowej całorocznej – w szczególności zapewniającej atrakcyjność również poza

sezonem letnim zespoły hotelowo-konferencyjne i hotelowo-uzdrowiskowe) – wpisanej w lokalny
krajobraz; (Gminy, przedsiębiorcy)

 uruchomienie sezonowych linii minibusów shuttle bus o krótkich trasach i rozkładzie jazdy
zsynchronizowanym z rozkładem kolei metropolitalnej, wiążących przystanki kolejowe z infrastrukturą
i atrakcjami turystycznymi położonymi w ich otoczeniu, ale poza zasięgiem dogodnej dostępności pieszej.
(Powiaty, Gminy, przedsiębiorcy
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POLITYKA PLANISTYCZNA – PASMO KARTUSKO-KOŚCIERSKIE
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
 Uruchomienie kolei metropolitalnej, tym samym powiązanie kolejowe Kartuz i Kościerzyny
z Trójmiastem, prawdopodobnie przyczyniły się do zintensyfikowania procesów planistycznych,
w szczególności na obszarach przyległych do Trójmiasta, głownie w gminie Żukowo. W okresie
realizacji inwestycji kolei metropolitalnej i jej początkowego okresu funkcjonowania, tj. w latach
20136 uchwalono
mpzp, z czego:
w gm. Żukowo w tym w mieście Żukowo , po
w Baninie i Czaplach oraz po jednym planie w Leźnie, Małkowie, Pępowie, i Skrzeszewie Żukowskim.
 Obszary w otoczeniu przystanków/węzłów: Borkowo, Kartuzy, Kościerzyna, Pępowo Kartuskie,
Rębiechowo, Żukowo Wschodnie, Żukowo, wszystkie na obszarze gminy Żukowo podlegają
intensyfikacji działań planistycznych. Na znacznych obszarowo terenach podjęto uchwały
o przystąpieniu do zmiany lub sporządzenia nowych mpzp w: Baninie, Borkowie, Barniewicach,
Pępowie, Kartuzach, Kościerzynie, Leźnie, Rębiechowie, Żukowie m., Żukowie w. .
 Zgodnie z ustaleniami obowiązujących w analizowanym paśmie planów miejscowych, zagęszczenie
zabudowy mieszkaniowej i usługowej w najbliższym otoczeniu węzłów i przystanków w buforze
o promieniu km możliwe jest w otoczeniu: Dzierżążna, Kościerzyny, Gołubia Kaszubskiego, Pępowa
Kartuskiego, Skorzewa, Somonina, Żukowa i Żukowa Wschód.
 Brak lub nie większy niż kilkuprocentowy udział obszarów objętych mpzp zwiększają ryzyko
pogłębienia procesu przypadkowego przyrostu zabudowy, w różnych lokalizacjach w tym bez
dostępu do transportu zbiorowego , w sposób rozproszony, ograniczający w efekcie możliwości
realizacji ważnych inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym, w tym liniowych
inwestycji infrastrukturalnych. Dotyczy to w szczególności obrębów: w gminie Kartuzy Borowo,
Brodnica Dolna, Kosy, Łapalice, Prokowo, Sitno i gminie Somonino Borcz, Egiertowo, Goręczyno,
Kamela, Kaplica, Ostrzyce, Rąty, Rybaki, Ramleje, Sławki, Starkowa Huta .
 Chłonność terenów mieszkaniowych niezabudowanych168 w obecnie obowiązujących miejscowych
planach na obszarze w promieniu do
km wokół węzłów i przystanków kolei metropolitalnej
umożliwia osiedlenie się 6 686 osób pomimo dużej liczby obrębów ewidencyjnych z brakiem lub
niskim - do % powierzchni odsetkiem obszarów pokrytych mpzp .
 Obręby lub fragmenty obrębów położone w zasięgu obszaru w promieniu do km od węzłów
i przystanków kolei metropolitalnej charakteryzujące się najwyższą szacunkową chłonnością
w zestawieniu z udziałem procentowym powierzchni pokrytej mpzp (dla szacowanego standardu
zamieszkania w 2030 r.):
 Kościerzyna m. – 11 364 osoby (35,73%),
 Banino gm. Żukowo – 689 osób 7 ,9 % ,
 Somonino (gm. Somonino) – 5554 osoby (100%),
 Kiełpino gm. Kartuzy – 896 osób

7, 6% ,

 Pępowo gm. Żukowo – 3134 osoby (39,29%),
 Żukowo m. gm. Żukowo – 679 osób

, 9% ,

 Dzierżążno gm. Kartuzy – 6

,8 % ,

osób

 Gołubie gm. Stężyca – 6 8 osób
 Czaple gm. Żukowo – 6

osób

6,98% ,

9 osób (29,76%),

 Nowy Klincz gm. Kościerzyna –
168

%

osób 6 ,6 %

 Barniewice gm. Żukowo – 6
 Grzybno (gm. Kartuzy) –

,

7 osób

%,

Dot. chłonności maksymalnej uzyskanej dla standardu zamieszkiwania obliczonego dla
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r.

 Szymbark gm. Stężyca – 1102 osoby (33,91%),
 Otomino gm. Żukowo – 9

osób

,86% .

REKOMENDUJE SIĘ:
 sporządzenie planów miejscowych dla obszarów w otoczeniu węzłów i przystanków, z uwzględnieniem
funkcji umożliwiającej rozwój infrastruktury integracji transportu w granicach obrębów ewidencyjnych
leżących w otoczeniu km od przystanków: Borkowo otoczenie północne, południowe i wschodnie
przystanku Kościerzyna, Sławki, Somonino strona południowa , Wieżyca, Żukowo Wschód strona
wschodnia); (Gminy)
 ograniczenie podaży terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w planach miejscowych na
obszarze obrębów: w gm. Kartuzy – Brodnica Dolna, Dzierżążno, Kosy, Prokowo, Sitno; w gm. Somonino –
Borcz, Egiertowo, Goręczyno, Hopowo, Ostrzyce, Rybaki, Sławki, Starkowa Huta; w gm. Stężyca – Gołubie,
Sikorzyno, Szymbark, Zgorzałe; w gm. Żukowo - Babi Dół, Glincz, Małkowo, Miszewo, Żukowo wieś m.in.
poprzez przeznaczanie ich na funkcje rolnicze i terenów zieleni, w tym lasów celem ograniczenia
negatywnych następstw dalszego rozpraszania zabudow, utrzymania istniejących walorów przyrodniczych
i krajobrazowych, a także podtrzymania potencjału produkcji rolnej; (Gminy)
 koncentracja zabudowy letniskowej w obszarach istniejącej zabudową o tej funkcji, celem uniknięcia
dalszego jej rozpraszania i utraty walorów krajobrazowych dot. głównie obrębów: Czaple, Gołubie,
Ostrzyce, Rąty, Rybaki w gm. Somonino oraz Sikorzyno i Szymbark w gm. Stężyca ; (Gminy)
 zwiększenie podaży w planach miejscowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjnoskładowo-magazynową w obrębach: Barniewice, Rębiechowo, Żukowo wieś; gm. Żukowo
 tworzenie rezerw terenowych pod przyszły rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
w obrębach o najbardziej dynamicznych procesach związanych z przyrostem zabudowy, w szczególności:
Banino, Barniewice, Czaple, Pępowo, Rębiechowo, gm. Żukowo , Dzierżążno, Kiełpino, Mezowo (gm.
Kartuzy)
 sporządzanie planów miejscowych z przeznaczeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
w miastach Kartuzy, Kościerzyna, Żukowo , celem przeciwdziałania procesowi depopulacji oraz lepszego
wykorzystania infrastruktury powstałych i rozwijanych tam węzłów transportowych a także innej
infrastruktury o znaczeniu gminnym i powiatowym) oraz racjonalizacji wykorzystania przestrzeni miejskiej;
(m. Kościerzyna, gm. Kartuzy, gm. Żukowo)
 weryfikację obsługi komunikacyjnej obszarów w otoczeniu kolei metropolitalnej oraz powiązania różnych
środków transportu, w celu zwiększenia możliwości związanych z integracją transportu m.in. rozwój
infrastruktury parkingowej w obrębie węzłów i przystanków , a także z dostępnością pieszą i rowerową
spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, bezpieczeństwo, komfort i czytelność); (Gminy)
 regularne sporządzanie gminnych prognoz demograficznych, jako podstawy dla zmian lub tworzenia
nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu ograniczania niekontrolowanego
rozwoju zabudowy mieszkaniowej i przeciwdziałanie procesowi suburbanizacji; (Gminy)
POLITYKA PLANISTYCZNA - GDAŃSK I GDYNIA
PODSUMOWANIE, WNIOSKI:
 Przesądzenie o realizacji inwestycji kolei metropolitalnej w
r., a następnie uruchomienie
przewozów w
r. znacząco wpłynęły na dynamiczny rozwój, przekształcenia funkcjonalnoprzestrzenne i popyt na nieruchomości w zasięgu jej oddziaływania, np. w Gdańsku realizacja ta
przyspieszyła uruchomienie ok.
ha rezerw terenowych po dawnym poligonie „Jasień”.
W otoczeniu przystanku Gdynia Stadion powstają inwestycje na terenach po dawnych bazach
transportowych.
 Miasta Gdańsk i Gdynia prowadzą na bieżąco działania mające na celu wykorzystanie potencjału
rozwojowego związanego z koleją metropolitalną, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zmianach
kierunków polityki przestrzennej określonej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

273

przestrzennego oraz planach miejscowych w otoczeniu węzłów i przystanków (poprzedzonych
analizami funkcjonalno-przestrzennymi).
 W studium Gdańska przyjęto, że najwyższe wskaźniki intensywności zabudowy mieszkaniowousługowej stosuje się na terenach o najlepszej obsłudze transportem zbiorowym. Przykładowo dla
rejonu przystanku Gdańsk Jasień 96% obszaru przeznaczono pod budownictwo wielorodzinne liczba
mieszkańców może wzrosnąć do ok.
tys. - wzrost o niemal % w stosunku do założeń z planów
obowiązujących przed realizacją kolei metropolitalnej .
 Zakłada się, że wzdłuż linii kolei metropolitalnej, wokół węzłów i przystanków nastąpi specjalizacja
ośrodków węzłowych, jak ma to miejsce wokół przystanków SKM. Lokalizacje te posiadają rolę
centrotwórczą - zaspokajają potrzeby podróżnych i mogą uzupełniać istniejące deficyty w zakresie
usług na terenach dynamicznego rozwoju zabudowy mieszkaniowej, wpływając na jakość życia
mieszkańców.
 Dzięki realizacji kolei metropolitalnej wzmocnione zostało znaczenie niektórych obszarów, np.
Zachodniego Pasma Handlowo-Usługowego w Gdańsku oraz biznesowej dzielnicy Airport City
określonych jako tereny zabudowy usługowej oraz produkcyjno-usługowej zawierające usługi
i produkcję w następujących dziedzinach: informatyka, telekomunikacja, elektronika, biotechnologia,
automatyka i inne o podobnym profilu).
 Węzły i przystanki integrowane są z podsystemami transportu zbiorowego i ciągami pieszymi,
funkcjonujących niezależnie od układu drogowego, a także z parkingami typu „Park & Ride. Polityka
transportowa zmierza do ograniczania wzrostu potrzeb transportowych i poprawy jakości obsługi
transportem zbiorowym.
 W Gdańsku niemal wszystkie węzły i przystanki położone są w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 Planowany na styku Gdańska i Gdyni węzeł Gdańsk Kielnieńska stanowi przykład potencjału dla
współpracy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą gminami, gdzie kwestie związane z decyzjami
planistycznymi oraz z organizacją transportu zbiorowego mają oddziaływanie ponadlokalne.
REKOMENDUJE SIĘ:

 intensyfikację działań planistycznych i jak najszybsze określenie zasad rozwoju terenów w bezpośrednim
otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej, zapobiegające przypadkowemu zainwestowaniu
i ograniczeniu możliwości pełnego wykorzystania potencjału lokalizacji; (m. Gdańsk, m. Gdynia

 prowadzenie analiz przestrzennych w rejonie węzłów i przystanków kolei metropolitalnej stanowiących

podstawę do podejmowania decyzji planistycznych w możliwie szerokim kontekście i zasięgu oddziaływania
(unikanie fragmentarycznych analiz dla pojedynczych inwestycji); (m. Gdańsk, m. Gdynia)

 stosunkowo intensywne zagospodarowanie terenów wokół węzłów i przystanków, charakteryzujących się

najlepszą dostępnością komunikacyjną oraz uprzywilejowaniem ekologicznych form transportu, w sposób
zapewniający udostępnienie ich możliwie największej liczbie użytkowników; dla funkcji mieszkaniowej
preferowana zabudowa wielorodzinna; (m. Gdańsk, m. Gdynia

 tworzenie i rozwijanie w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów i przystanków kolei metropolitalnej ośrodków
usługowych, wspomagających ośrodki dzielnicowe; (m. Gdańsk, m. Gdynia, przedsiębiorcy

 wykorzystanie w rejonie węzłów i przystanków kolei metropolitalnej możliwości wzmacniania istniejących

lub kreowania nowych funkcji, wspierających dynamiczny rozwój gospodarczy, których potencjał jest
uwarunkowany i wspierany funkcjonowaniem transportu zbiorowego; (m. Gdańsk, m. Gdynia,
przedsiębiorcy

 weryfikację obsługi komunikacyjnej obszarów w otoczeniu kolei metropolitalnej oraz powiązania różnych
środków transportu, w celu zwiększenia możliwości związanych z integracją transportu m.in. rozwój
infrastruktury parkingowej w obrębie węzłów i przystanków , a także z dostępnością pieszą i rowerową
spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, bezpieczeństwo, komfort i czytelność); (m. Gdańsk, m. Gdynia
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 równoważenie zagospodarowania wzdłuż linii kolei metropolitalnej na styku obszarów cennych
przyrodniczo, rozumiane jako umiejętne łączenie celów rozwojowych z ochroną wartości przyrodniczych
i krajobrazowych (w tym ochrona koniecznych do zachowania powiązań przyrodniczych oraz
ekologicznych); (m. Gdańsk, m. Gdynia

 współpracę międzygminną, w tym synchronizację działań planistycznych, organizacyjnych i inwestycyjnych
w odniesieniu do lokalizacji „na styku” jednostek oraz posiadających potencjał ponadlokalnego
oddziaływania. (m. Gdańsk, m. Gdynia
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WSTĘP

Przystanek a węzeł
Przez pr zyst an ek należy rozumieć:
miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów danej linii komunikacyjnej, w którym
umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu1.
Przez zi n t egr ow an y w ęzeł pr zesi adkow y należy rozumieć:
miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych
infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów,
systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub
siecią komunikacyjną2.

Większość analizowanych w niniejszym opracowaniu lokalizacji, w których w chwili obecnej
zatrzymuje się kolej metropolitalna, zgodnie z przywołanymi powyżej ustawowymi definicjami, pełnią
rolę przystanków. Są to przystanki, na których zapewniony jest minimalny standard obsługi podróżnych
ograniczony do infrastruktury peronowej wyposażonej w elementy małej architektury, w tym gabloty
informacyjne z rozkładem jazdy.
Rangi węzłów i przystanków wskazane w opracowaniu są w wielu przypadkach wyższe niż
wynikające z rzeczywistego stanu, a ich podstawę stanowią ustalenia Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego
(PZPWP 2030)3 określające pewną wizję docelową w tym
zakresie.

Typologia węzłów/przystanków
Ranga danego węzła/przystanku związana jest z jego rolą w sieci transportowej i w bezpośredni
sposób przekłada się na sposób jego zagospodarowania i standard wyposażenia.
Hierarchia węzłowej infrastruktury transportu pasażerskiego w rejonie stacji i przystanków
kolejowych, dworców autobusowych i portów lotniczych określona została w PZPWP
, gdzie
wskazano z nazwy wszystkie integracyjne węzły krajowe, regionalne, metropolitalne i lokalne wraz
z opisem zasad integracji, które powinny one spełniać Tabl. 1.1). Przystanki zintegrowane zlokalizowane
na obszarze metropolitalnym wylistowano w planie metropolitalnym stanowiącym integralną część
PZPWP 2030.
W „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa
pomorskiego” 4 szerzej opisano standardy jakie powinny spełniać węzły i przystanki określonej rangi.
Standardy te należy traktować jako wskazanie kierunku do jakiego należy zmierzać dla zapewnienia
odpowiedniej jakości pasażerowi publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej. Należy
przy tym pamiętać, że z czasem staną się one obligatoryjnymi.

1

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 13 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 867 z późn. zm. .
2
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 27 ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z
6 r. poz. 867 z późn. zm. .
3
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 603
4
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1122
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Tabl. 1.1. Typologia węzłów - porównanie standardów określonych w PZPWP
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

i w Master Planie dla

opi s n a podst aw i e:
r an ga

krajowy
(K)

Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego 0 0

Master Plan dla Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej *

obsługują znaczny obszar województwa i przyległe
obszary województw sąsiednich w powiązaniach
krajowych i międzynarodowych oraz integrują
transport regionalny autobusowy, transport
regionalny kolejowy, transport ponadregionalny
kolejowy, transport miejski, transport pasażerski
międzynarodowy

Zasięg: znaczny obszar województwa, a także
województw sąsiednich.
Integracja transportu: multimodalna (transport
regionalny autobusowy, transport regionalny
kolejowy, transport ponadregionalny kolejowy,
transport miejski, transport pasażerski
międzynarodowy .
Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec kolejowy,
duży dworzec autobusowy w bezpośredniej
bliskości dworca kolejowego, parkingi P+R, B+R,
K+R, przystanki transportu miejskiego, poczekalnia,
obiekty handlowe, gastronomia.
Elementy te powinny być powiązanie między sobą
oraz układem zewnętrznym możliwie krótkimi
odcinkami jezdni i chodników.

obsługują kilka powiatów i integrują transport
kolejowy, autobusowy regionalny i miejski oraz
transport indywidualny

Zasięg: kilka powiatów.
Integracja transportu: kolejowego, autobusowego
regionalnego, miejskiego i indywidualnego.
Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec kolejowy,
regionalny dworzec autobusowy w bezpośrednim
sąsiedztwie dworca kolejowego, przystanki
transportu miejskiego, parkingi (min.50 miejsc) P+R,
B+R, K+R, poczekalnia z funkcjami
gastronomicznymi.
Elementy te powinny być powiązanie między sobą
oraz układem zewnętrznym możliwie krótkimi
odcinkami jezdni i chodników.

obsługują co najmniej dwie linie dowożące
pasażerów z innych gmin w ilości co najmniej .
pasażerów w dobie lub jedną linię dowożącą
pasażerów z innych gmin w ilości co najmniej .
pasażerów dojeżdżających transportem
indywidualnym z innych gmin

-

obejmują przyległe gminy i umożliwiają integrację
transportu kolejowego z transportem
autobusowym i transportem indywidualnym lub
regionalnego transportu autobusowego
z transportem indywidualnym

Zasięg: co najwyżej okoliczne gminy.
Integracja transportu: kolejowego z autobusowym
oraz indywidualnym.
Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec lub
przystanek kolejowy, dworzec lub przystanek
autobusowy w bezpośrednim sąsiedztwie dworca
kolejowego, przystanki transportu miejskiego,
parkingi P+R, B+R, K+R.
Elementy te powinny być powiązanie między sobą
oraz układem zewnętrznym możliwie krótkimi
odcinkami jezdni i chodników.

-

Wyróżniony przystanek transportu zbiorowego,
który pełni funkcje integracyjne.
Infrastrukturę przystanku zintegrowanego
stanowią: przystanek kolejowy lub autobusowy,
parkingi P+R, B+R, K+R.
Elementy te powinny być powiązanie między sobą
oraz układem zewnętrznym możliwie krótkimi
odcinkami jezdni i chodników.

regionalny
(R)

metropolitalny
(M)

lokalny
(L)

przystanek
zintegrowany
(PZ)

Przystanek nie dysponujący infrastrukturą służącą
integracji lub posiadający taką infrastrukturę
w ograniczonym zakresie np. wyłącznie parking dla
samochodów i/lub stojaki dla rowerów
* Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku
zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej. Zespół Blue Ocean Business
Consulting ds. transportu publicznego (Warszawa 2015)

przystanek
(P)
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Zgodnie z ww. dokumentem minimalny planowany komfort przystanków oznacza co najmniej
zadaszenie oraz zapewnienie miejsca siedzącego. Przystanki lokalizowane w ramach węzłów
integracyjnych będą miały rozbudowane funkcje, z rosnącą ich liczbą wraz ze wzrostem znaczenia węzła
liczby obsługiwanych linii, kursów, poziomów interakcji .
W ramach węzła integracyjnego przesiadkowego powinno się określić trzy strefy: kolejową jeżeli
występuje ten środek transportu , autobusową jeżeli występuje ten środek transportu i pieszą (w tym
osób docierających do węzła, również rowerem lub samochodem . Strefa kolejowa obejmuje peron
perony , sąsiadujące z nim tory oraz przejścia dla podróżnych. Strefa autobusowa to stanowiska
postojowe dla autobusów, przystanki dla podróżnych i przejścia między nimi, stacją i obszarem
otaczającym stację. W ramach tej strefy znajdują się także pozostałe drogi i place dla pojazdów innych
niż autobusy. Mogą one być także elementem węzła przesiadkowego. Strefa piesza obejmuje budynek
dworca jeśli istnieje oraz inne miejsca dla podróżnych oczekujących na swój kurs i pojazd . Lokalizuje
się tam na dworcu punkty sprzedaży biletów (ewentualnie automaty) i informacje o systemie
transportowym. W ramach tej strefy mogą znajdować się również obiekty gastronomiczne, handlowe lub
inne usługi, a także miejsca postojowe dla rowerów. Im większy węzeł, tym większe rozmiary i oferty
strefy pieszej.
Najważniejsze dla funkcjonalności węzła jest zapewnienie sprawnej i wygodnej obsługi dla
podróżnych przemieszczających się pomiędzy pociągami, autobusami, stanowiskami postojowymi.
Węzły przesiadkowe powinny się charakteryzować następującymi cechami:
 minimalizacją czasu przejścia pasażerów pomiędzy przystankami i peronami;
 unikaniem rozwiązań architektonicznych polegających na konieczności pokonywania różnic
poziomów;
 wyposażeniem w infrastrukturę i urządzenia dla osób niepełnosprawnych;
 kompleksową informacją dla pasażerów;
 realizacją funkcji innych niż transportowe usługi, handel .
Warunkiem dogodnej dostępności pieszej do przystanków powinno być utwardzenie i oświetlenie
drogi dojścia. Należy dążyć do zapewnienia krótkich – i możliwie w ramach jednego peronu – przejść
przy przesiadkach.
Dostęp samochodem osobowym do dworców i przystanków powinien być zapewniony przez zatokę
dla zatrzymania się samochodu podwożącego pasażera system K&R) oraz parkingu dla samochodów
kierowców pozostawiających samochód celem przesiadania się na transport zbiorowy (system P&R).
Pożądane jest, aby krawędź do wsiadania i wysiadania znajdowała się blisko peronu, z możliwie
bezkolizyjnym do niego dostępem.
Z punktu widzenia roli i znaczenia przystanków w przewozach z przesiadkami, w tym
multimodalnych w sieci użyteczności publicznej na obszarze województwa pomorskiego wyróżnia się:
przystanki na krajowych, regionalnych i lokalnych węzłach integracyjnych oraz inne przystanki.
Przystanki na krajowych węzłach integracyjnych – wykorzystywane przez środki transportu drogowego
i szynowego obsługujące połączenia o relacjach międzywojewódzkich, umożliwiające przesiadkę
z pojazdów połączeń długodystansowych o randze krajowej do pojazdów komunikacji regionalnej
i lokalnej. Na przystankach tych, zorganizowanych również w formie dworców autobusowych lub
kolejowych, będzie zapewniona pełna informacja o ofercie przewozowej transportu publicznego,
zarówno krajowego jak i regionalnego, z uwzględnieniem schematów i map połączeń transportu
regionalnego. W obrębie przystanków będzie zapewniona możliwość oczekiwania na przesiadkę
z zapewnieniem ochrony przed warunkami atmosferycznymi deszcz, śnieg i wiatr . Perony przystankowe
będą zlokalizowane tak, aby zapewniać łatwą orientację dla podróżnych. Poszczególne perony będą
czytelnie oznakowane ze wskazaniem kierunków obsługiwanych połączeń komunikacyjnych.
Dodatkowo ich wzajemne usytuowanie przestrzenne powinno minimalizować drogę pieszą niezbędną do
przebycia podczas pokonywania przesiadki.

7

Przystanki na regionalnych węzłach integracyjnych – wykorzystywane przez środki transportu
drogowego i szynowego obsługujące połączenia o relacjach w obrębie województwa, umożliwiające
przesiadkę pomiędzy pojazdami obsługującymi połączenia regionalne oraz środkami transportu
miejskiego. Przystanki te powinny być zorganizowane w ten sposób, aby minimalizować drogę przebytą
pieszo podczas zmiany środka transportu. Wskazane jest wykorzystywanie takich rozwiązań jak
przesiadki od drzwi do drzwi w obrębie jednego, dwustronnego peronu przystankowego. W obrębie
węzłowych przystanków powinna być zapewniona pełna informacja pasażerska o ofercie przewozowej
transportu regionalnego.
Przystanki na lokalnych węzłach integracyjnych – wykorzystywane przez środki transportu regionalnego,
umożliwiające przesiadkę pomiędzy poszczególnymi połączeniami komunikacyjnymi w obrębie
transportu regionalnego.
Przyjmuje się następujące standardy wyposażenia przystanków autobusowych:
 rozkład jazdy – z wyszczególnieniem odjazdów środków transportu publicznego, wykonany w formie
czytelnej również dla osób z umiarkowaną wadą wzroku, zabezpieczony przed aktami wandalizmu.
Rozkład jazdy powinien mieć szatę graficzną wspólną i jednolitą dla wszystkich przewoźników danej
gałęzi transportu drogowego lub szynowego);
 słupek przystankowy ze znakiem drogowym D- , wyposażony w dodatkową tabliczkę z nazwą
przystanku, czytelną przy obserwacji z dużej odległości;
 wiata lub inna forma zadaszenia w wypadku przystanków o dużej liczbie podróżnych obsługiwanych
w ciągu doby, zapewniająca ochronę przed wiatrem, deszczem i śniegiem, wykonana w technologii
zmniejszającej podatność na akty wandalizmu, zapewniająca możliwość siedzenia i obserwacji
nadjeżdżających środków transportu zbiorowego;
 twarda nawierzchnia powierzchni przystanku – wykonana w formie kostki brukowej, asfaltu, żwiru
lub innych rozwiązań umożliwiających bezpieczne przemieszczanie się pieszych i oczekiwanie
podróżnych. Nawierzchnia pasa dla pieszych w obrębie przystanku powinna być wykonana na
długości odpowiadającej najdłuższym autobusom obsługującym dany przystanek. Powierzchnia
peronu przystankowego powinna być wyniesiona względem jezdni, tak aby ułatwiać wsiadanie do
środków transportu;
 zatoki przystankowe – powinny umożliwiać bezpiecznie zatrzymanie nawet najdłuższych autobusów
obsługujących dane przystanki. Przystanki obsługiwane przez dużą liczbę kursów powinny mieć
długość umożliwiającą obsługę dwóch autobusów jednocześnie;
 oświetlenie – powinno być stosowane w wypadku węzłowych przystanków transportu zbiorowego,
zwiększając bezpieczeństwo oczekujących podróżnych;
 dodatkowa informacja pasażerska – umieszczana na przystankach węzłowych, obejmująca schemat
połączeń transportu publicznego w danym rejonie, informacje taryfowe i inne.
Zasady i charakter wyposażenia peronów kolejowych zostały określone w odrębnych dokumentach PKP
Polskie Linie Kolejowe SA „Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub
budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤
km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudłem ” oraz w dokumencie TSI PRM – Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności
„Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”5.
W „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa
pomorskiego” przyjęto również kryteria standardowego programu użytkowego dla nowobudowanych
węzłów i nowych lub modernizowanych przystanków (Tab. 2).

Decyzja Komisji
/ 6 /UE z dnia
lipca
r. zmieniająca decyzje
06/861/WE, 2008/163/WE,
2008/164/WE, 2008/217/WE, 2008/231/WE, 2008/232/WE, 2008/284/WE, 2011/229/UE, 2011/274/UE,
/ 7 /UE,
/ 9 /UE i
/
/UE, dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności
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Tabl. 1.2. Kryteria standardowego programu użytkowego dla nowobudowanych węzłów i nowych lub
modernizowanych przystanków
a.

w ęzeł t r an spor t ow y w cen t r u m mi ej scow ości
rang a w ęzł a

i nf ras t rukt ura
krajowy

dla 5%
wsiadających
dla 4%
wsiadających

przystanek
zintegrowany
dla 6%
wsiadających
dla 6%
wsiadających

dla 6%
wsiadających

regionalny

lokalny

przystanek

P&R

-

B&R

dla 2%
wsiadających

dla 4%
wsiadających
dla 3%
wsiadających

K&R

7 miejsc

4 miejsca

4 miejsca

3 miejsca

2 miejsca

150 m

150 m

150 m

100 m

-

tak

tak

tak

tak/nie

nie

zadaszenie

tak

tak

tak

tak

tak/nie

miejsca siedzące dla
oczekujących
przy przystankach

100 miejsc

60 miejsc

40 miejsc

5 miejsc

5 miejsc

informacja głosowa

tak

tak

tak

tak

nie

informacja wizualna

tak

tak

tak

tak

nie

odległość między
przystankami różnych
rodzajów transportu
zakup biletu na
miejscu

b.

-

w ęzeł t r an spor t ow y poza c en t r u m mi ej scow ości
rang a w ęzł a

i nf ras t rukt ura

krajowy

dla 6%
wsiadających
dla 5%
wsiadających

przystanek
zintegrowany
dla 6%
wsiadających
dla 8%
wsiadających

dla 8%
wsiadających

regionalny

lokalny

przystanek

P&R

-

B&R

dla 3%
wsiadających

dla 5%
wsiadających
dla 4%
wsiadających

K&R

7 miejsc

4 miejsca

4 miejsca

3 miejsca

2 miejsca

100 m

100 m

100 m

100 m

-

tak

tak

tak

tak/nie

nie

zadaszenie

tak

tak

tak

tak

tak/nie

miejsca siedzące dla
oczekujących
przy przystankach

100 miejsc

60 miejsc

40 miejsc

10 miejsc

10 miejsc

informacja głosowa

tak

tak

tak

tak

nie

informacja wizualna

tak

tak

tak

nie

nie

odległość między
przystankami różnych
rodzajów transportu
zakup biletu na
miejscu

-

Źródło: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego” (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2014 r. poz. 1122)
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Karty węzłów i przystanków
W okresie od lutego do października
7 r. w czasie wizyt terenowych wykonana została
dokumentacja fotograficzna i zebrane zostały wybrane informacje dotyczące infrastruktury węzłów
i przystanków oraz ich integracji z bezpośrednim otoczeniem
lokalizacji w Trójmieście i 16 na odcinku
kartusko-kościerskim , dla każdego według tego samego schematu z ograniczonym zakresem dla
gdańskich i gdyńskich lokalizacji, niebędących głównym przedmiotem zainteresowania niniejszego
opracowania).
Okres przygotowania niniejszego opracowania łączy się z okresem dynamicznych zmian związanych
z realizacją projektów dotyczących rozwoju transportowych węzłów integracyjnych finansowanych m.in.
z WP RPO 2014-2020. W związku z powyższym stan uwieczniony na fotografiach oraz opisany w kartach
węzłów i przystanków już w trakcie przygotowywania opracowania ulegał zmianom.
W najbliższych latach zaplanowane są kolejne inwestycje m. in. związane z budową drugiego toru
i elektryfikacją linii
, których realizacja przyniesie następne transformacje 6 . Informacje zawarte
w kartach odzwierciedlają więc stan istniejący w momencie ich sporządzania, a plany związane
z rozwojem analizowanej infrastruktury, zidentyfikowane na podstawie przygotowywanych
i realizowanych już projektów, zostały uwzględnione w uwagach i przypisach.
Kolejność kart poszczególnych węzłów i przystanków wynika z ich rangi, określonej w PZPWP
od najwyższej do najniższej. Pełen zakres informacji, uwzględniający takie elementy jak:
 dane ogólne,
 infrastruktura kolejowa,
 warunki obsługi pasażerów,
 integracja z innymi środkami transportu,
 rysunek pokazujący miejsce danego węzła lub przystanku na schemacie połączeń koleją
metropolitalną,
 dokumentacja fotograficzna,
zawierają karty węzłów krajowych i regionalnych, bez względu na ich lokalizację. Węzły i przystanki
niższych rang w pełnym zakresie opisane zostały w przypadku lokalizacji na odcinku kartuskokościerskim, natomiast w przypadku Gdańska i Gdyni opis ograniczony został do trzech elementów
- danych ogólnych, lokalizacji węzła lub przystanku na schemacie połączeń koleją metropolitalną oraz
dokumentacji fotograficznej.
Projekt "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" obejmuje modernizację
i elektryfikację pomorskich linii kolejowych z Kościerzyny do Gdyni l.
oraz odcinków pomiędzy Somoninem
a Kartuzami (l.214) i Glinczem a Kartuzami (l.229). Zmodernizowanych zostanie 134 km torów, wymienionych na
nowe i usprawnionych zostanie 8 nowych rozjazdów. Poziom bezpieczeństwa podniesie przebudowa
przejazdów kolejowo-drogowych, na których m.in. wymieniona będzie nawierzchnia, zamontowane nowe
urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sygnalizacja i rogatki. Pomiędzy Kościerzyną a Gdańskiem Osową
dobudowany zostanie drugi tor na długości około
km, przez co linia na całym odcinku od Kościerzyny do Gdyni
Głównej będzie dwutorowa.
Na trasie zostaną przebudowane perony w Kościerzynie, Skorzewie, Krzesznej, Wieżycy, Sławkach, Somoninie,
Kiełpinie Kartuskim, Babim Dole, Borkowie, Żukowie, Pepowie Kartuskim i Rębiechowie.
mostów m.in. nad
rzekami: Radunią, Słupiną oraz potokiem Strzelniczka i wiaduktów, a także 8 przepustów zyska odnowione oblicza.
… W rejonie posterunku w Glinczu zostanie zbudowana łącznica, o długości ok. km, która umożliwi bezkolizyjne,
wielokierunkowe połączenie linii kolejowych
i 9. Natomiast w rejonie stacji Kartuzy powstanie ok. -4 km
łącznica, która umożliwi połączenie linii nr
i 9 w taki sposób, że dla relacji Somonino – Kartuzy – Glincz
(i odwrotnie nie będzie potrzeby zmiany kierunku jazdy.
W ramach prac analizowana będzie koncepcja budowy trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna
dedykowanego ruchowi towarowemu. Przebudowane zostaną układy torowe stacji Kościerzyna, Golubie
Kaszubskie, Somonino, Glincz, Żukowo Wschodnie i Kartuzy. Elektryfikacja linii, przebudowane urządzenia
sterowania ruchem kolejowym, a także budowa Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem w Kościerzynie usprawnią
prowadzenie pociągów. na podstawie Informacji prasowej PKP PLK S.A. „Elektryfikacja kolei na Kaszuby i dwa tory
z Trójmiasta do Kościerzyny” z dnia
stycznia
7 r. (http://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacjeprasowe/elektryfikacja-kolei-na-kaszuby-i-dwa-tory-z-trojmiasta-do-koscierzyny-3273/ - dostęp 7.07.2017 r.)
6
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WYKAZ ANALIZOWANYCH WĘZŁÓW/PRZYSTANKÓW
lp.

nazwa

ranga*

stan realizacji**

uwagi
planowany okres realizacji zadania „Poprawa stanu technicznego infrastruktury
obsługi podróżnych w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM ”, etap II Gdańsk
Główny: 2017-2019

1.

GDAŃSK GŁÓWNY

K

istniejący w trakcie
przebudowy

2.

GDAŃSK PORT
LOTNICZY

K

i stn i ej ący

zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”
w odl. ok. km planowana jest budowa kolejnego przystanku: Gdańsk Firoga

3.

GDYNIA GŁÓWNA

K

i stn i ej ący

przebudowany w 2010-2013 r.

4.

Gdańsk Wrzeszcz

R

istniejący

przebudowany w 2014-2016 r., poddawany kolejnym fazom przebudowy

5.

Kościerzyna

R

6.

Gdańsk Osowa

M

7.

Gdańsk Rębiechowo

8.

istniejący w trakcie
przebudowy
istniejący w trakcie
przebudowy

przebudowany w 2014-2015 r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka”
planowany do dalszej rozbudowy do 2020

M

istniejący w trakcie
przebudowy

przebudowany w 2014r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka”
planowany do dalszej rozbudowy do 2020

Gdynia Karwiny

M

i stn i ej ący w tr ak ci e
p r z eb u d o wy

zrealizowany w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka” i oddany do
użytkowania w grudniu
7 r.; do tego czasu połączenia obsługiwał peron na
stacji Gdynia Wielki Kack

9.

Gdynia Wzg. Św.
Maksymiliana

M

i stn i ej ący - brak
obsługi kolei metropol.

planowany do przebudowy w celu umożliwienia obsługi połączeń koleją
metropolitalną

10.

Kartuzy

M

istniejący w trakcie
przebudowy

planowany okres realizacji projektu: 2016-2018

11.

Gdańsk Brętowo

L

i stn i ej ący

zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”

12.

Gdańsk Jasień

L

i stn i ej ący

zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”

13.

Gdańsk Kielnieńska

L

projektowany

14.

Gdańsk Strzyża

L

i stn i ej ący

15.

Somonino

L

16.

Żukowo Wschodnie

L

17.

Żukowo

-

i stn i ej ący

zrealizowany w 2014 r.

18.

Babi Dół

PZ

i stn i ej ący

przebudowany w 2014 r.

19.

Borkowo

PZ

i stn i ej ący

przebudowany w 2014 r.

20.

Gdańsk Kiełpinek

PZ

i stn i ej ący

zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”

21.

Gdańsk Matarnia

PZ

i stn i ej ący

zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”

22.

Gdańsk Niedźwiednik

PZ

i stn i ej ący

23.

Gdynia Stadion

PZ

i stn i ej ący

Glincz

PZ

i stn i ej ący - nieczynny

zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”
zrealizowany i oddany do użytkowania w
7 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”
działa jako posterunek odgałęźny; do uwzględnienia jako przystanek w przypadku
uruchomienia przejazdów pasażerskich na linii 9

24.

Gołubie Kaszubskie

PZ

i stn i ej ący

przebudowany w 2017 r.

25.

Kiełpino Kartuskie

PZ

i stn i ej ący

przebudowany w 2014 r.

26.

Krzeszna

PZ

i stn i ej ący

przebudowany w 2014 r.

27.

Pępowo Kartuskie

PZ

i stn i ej ący

przebudowany w 2014 r.

28.

Rębiechowo

PZ

i stn i ej ący

przebudowany w 2014 r.

29.

Sławki

PZ

i stn i ej ący

przebudowany w 2014 r.

30.

Wieżyca

PZ

i stn i ej ący

przebudowany w 2014 r.

31.

Dzierżążno

-

i stn i ej ący

przebudowany w 2015 r.

Leszno Kartuskie

-

i stn i ej ący - nieczynny

Skorzewo

-

i stn i ej ący

32.

planowany okres realizacji projektu: 2017-2020

na podstawie PZPWP 2030
zrealizowany i oddany do użytkowania w 2015 r. w ramach inwestycji PKM
„czerwona wstążka”

istniejący w trakcie
przebudowy
istniejący w trakcie
przebudowy

planowany okres realizacji projektu: 2017-2019
planowany okres realizacji projektu: 2017-2018; planowane nieznaczne
przesunięcie przystanku kolejowego

do uwzględnienia i w przypadku uruchomienia przejazdów pasażerskich na linii
przebudowany w 2014 r.

* w g P Z P W P 2 0 3 0 : K – k r a j o w y ; R – r e g i o n a l n y ; M - m e t r o p o l i t a l n y ; L- l o k a l n y ; P Z – p r z y s t a n e k z i n t e g r o w a n y
* * stan n a lu ty 2018 r.
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Zasięg przestrzenny opracowania

Węzły i przystanki na schemacie połączeń koleją metropolitalną
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KARTY WEZŁÓW/PRZYSTANKÓW
Węzły integracyjne krajowe
Zasięg:

znaczny obszar województwa, a także przyległe obszary województw sąsiednich w powiązaniach
krajowych i międzynarodowych
Integracja transportu: multimodalna (transport regionalny autobusowy, transport regionalny kolejowy, transport
ponadregionalny kolejowy, transport miejski, transport pasażerski międzynarodowy
Infrastruktura węzła: dworzec kolejowy, duży dworzec autobusowy w bezpośredniej bliskości dworca kolejowego, parkingi
P+R, B+R, K+R, przystanki transportu miejskiego, poczekalnia, obiekty handlowe, gastronomia

1. Gdańsk Główny
1.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Główny

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł kraj owy

Powiat; Gmina/Miasto
Linia kolejowa
Stan (etap realizacji)
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu
Dominujące funkcje w otoczeniu

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

1.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu
przystanek kolei metropolitalnej na linii 250 (Rumia
i stni ej ący, w trakci e p rzebudow y

Gdańsk Śródmieście

usługi, w tym m.in. muzea, teatry, filharmonia, multikino, centra handlowe, hotele,
restauracje, administracja urzędy, sądy , szpitale i poradnie specjalistyczne, szkoły
średnie i szkoły wyższe i inne
usługowa
ogólnomiejski i metropolitalny ośrodek usługowy: rozwój usług administracji (sąd
i prokuratura) oraz kultury (Grodzisko Centrum Hewellianum) wraz z wprowadzeniem
nowych obiektów usługowych z utrzymaniem funkcji dworca autobusowego
i realizacją kolejki linowej na Górę Gradową; strefa śródmiejska; strefa ograniczonego
parkowania A i B
Węzeł położony w centrum Gdańska, w dzielnicy Śródmieście.
Infrastruktura węzła jest w trakcie przebudowy (Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.)
w ramach zadania „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych w tym
dostosowanie do wymagań TSI PRM ”, etap II
Gdańsk Główny, obejmującego m.in.
przebudowę peronów dalekobieżnych oraz przejść podziemnych w celu poprawy ich estetyki
i funkcjonalności, w tym usunięcia istniejących barier architektonicznych.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1852 r.,

opi s

Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim

10

Liczba peronów

5

Liczba krawędzi peronowych

10

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

perony aglomeracyjne stan na wrzesień
7 r. :
peron 3 - specjalistyczne płyty prefabrykowane; stan bardzo dobry
perony 4 i 5 - asfalt, płyty chodnikowe; widoczne nierówności i ubytki

UW AG I:

1.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
Podstawowe warunki oczekiwania
Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie

peronów, z czego

wyspowe

regionalne i dalekobieżne i

aglomeracyjne SKM

opi s
czynny budynek dworca pełniący funkcje związane z obsługą podróżnych, w tym
z poczekalnią otwartą przez całą dobę;
wyposażenie peronów: zadaszenia wraz z małą architekturą ławki, pojemniki na
odpady, gabloty na komunikaty, schematy i rozkłady jazdy, zegary peronowe)
oświetlenie peronów, monitoring wizyjny
toalety płatne w budynku dworca; usługi w obrębie węzła punkty gastronomiczne
i handlowe, apteka, urząd pocztowy, kantor wymiany walut ; przechowalnia bagażu
13

Zakup biletów

Informacja dla podróżnych
Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

UW AG I:

czynna w godzinach 8:00- :
oraz skrytki bagażowe dostępne całodobowo;
bezpłatne WIFI
kasy biletowe (oferujące bilety na połączenia koleją metropolitalną stan na wrzesień
2017 r. umiejscowione w przejściu podziemnym od strony ul. Podwale Grodzkie,
czynne w godzinach: 6:00-22:00 w dni robocze, 6:00-21:00 w soboty i 7:00- 21:00
w niedziele i święta; automaty biletowe (w tunelu i na peronie)
punkt informacyjny, oznakowanie peronów zarówno na peronie, jak i przy wejściu na
peron , informacja głosowa, informacja wizualna, informacja on-line
windy i podnośniki schodowe umożliwiające poruszanie się pomiędzy różnymi
elementami infrastruktury węzła oraz jego otoczeniem;
zróżnicowana nawierzchnia i kontrastowe oznaczenia w newralgicznych miejscach
np. krawędź peronu
komunikacja w rejonie dworca PKP odbywa się za pomocą dwóch tuneli: jeden łączy
budynek dworca z peronami
i
wyłącznie schodami, drugi tunel zapewnia
komunikację z drugą stroną ul. Podwale Grodzkie, przystankami autobusowymi,
przystankami tramwajowymi, peronami 1-5 a także Dworcem PKS uwzględniając
potrzeby osób o ograniczonej mobilności dzięki windom lub podnośnikom schodowych
wyposażonym w przyciski przywołujące obsługę;
na peronach 1- zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi
i kolorystycznymi w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu
Pierwszy dworzec otwarty został około 867 r., obecny budynek został wybudowany w latach 89 -1900
w stylu tzw. „gdańskiego renesansu”, po podpaleniu w 9 r. odrestaurowany.
Na początku lat 9 -tych XX w. podczas generalnego remontu hala dworca została zabudowana
dwupoziomową antresolą handlową, która jednak nie cieszyła się popularnością i w
r. została
rozebrana. Od
r. trwają przygotowania do kolejnej przebudowy, w ramach której m.in. przywrócony
zostanie historyczny wygląd w tym kolorystyka i oświetlenie , pojawią się herby i posadzki, a sam budynek
zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ujednolicona zostanie również nawierzchnia
placu dworcowego.
Dworzec Gdańsk Główny objęty Programem Inwestycji Dworcowych
6-2023.
Budynek dworca jest połączony przejściem podziemnym z dworcem autobusowym.

1.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: parking samochodowy na ok.
miejsc w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku dworca; nawierzchnia asfaltowa; płatny
dla rowerów: w obrębie węzła znajduje się kilka wyznaczonych miejsc do parkowania
rowerów, w tym
wiaty na ok.
rowerów każda bezpośrednio przy wejściu na
perony aglomeracyjne

Drogi dojazdowe

DK 91 - Podwale Grodzkie

Drogi rowerowe

droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej po obu jej stronach obsługuje oba kierunki
ruchu)

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego

linie kolejowe:
9 (Warszawa Wschodnia Osobowa Gdańsk Główny ,
Gdańsk Główny Stargard),
Gdańsk Śródmieście Rumia).
linie tramwajowe : 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12
linie autobusowe: 100, 106, 108, 111, 112, 115, 118, 123, 138, 130, 131, 151, 154,
161, 166, 167, 178, 184, 186, 189, 200, 205, 207, 210, 212, 232, 256, 267, 315,
606, N1, N3, N4, N5, N6, N8, N9, N11, N12, N13
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca, wzdłuż ul. Podwale Grodzkie
umiejscowione są przystanki autobusowe dla autobusów odjeżdżających do prawie
wszystkich dzielnic Gdańska, dodatkowo budynek dworca jest połączony przejściem
podziemnym z dworcem autobusowym oferującym połączenia ponadlokalne

Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …

nazwa przystanku autobusowego/tramwajowego: DWORZEC GŁÓWNY
liczba stanowisk autobusowych: 8
postój taxi: po obu stronach ul. Grunwaldzkiej (łącznie stanowiska, umiejscowione
przy wyjściach z tunelu podziemnego

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

trzeba pokonać przejście podziemne zejście i wejście schodami

UW AG I:

Na stacji zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii: SKM, Regio, TLK, IC, EIC (Express
Intercity) oraz EIP (Express Intercity Premium, czyli Pendolino).
14

stacje zawierające 9 stojaków (miejsc na 2 rowery) przy ul. Podwale Grodzkie w ramach stacji
postoju Systemu Roweru Metropolitalnego (wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie
OM G-G-S)

1.5. Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

1.6. Położenie węzła
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1.7. Dokumentacja fotograficzna stan na wrzesień

7 r.
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2. Gdańsk Port Lotniczy
2.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Port Lotniczy

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł kraj owy

Powiat; Gmina/Miasto
Linia kolejowa
Stan (etap realizacji)

Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

Dominujące funkcje w otoczeniu
Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

2.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów
Liczba krawędzi peronowych
Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego
UW AG I:

2.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu
8 Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Osowa
i stni ej ący
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, kompleks biurowy Allcon Park;
w bezpośrednim otoczeniu portu lotniczego, z racji dogodnej dostępności do połączeń
lotniczych, autostrady A1 i dobrego skomunikowania z innymi dzielnicami
aglomeracji
za pośrednictwem kolei metropolitalnej i Obwodnicy Trójmiasta,
rozwija się nowa, biznesowa dzielnica Gdańska; w najbliższych latach spodziewać się
można realizacji kolejnych inwestycji: biurowców, hoteli, centrów wystawienniczych
i handlowych
transportowa, usługowa, przemysłowa
teren zabudowy produkcyjno-usługowej zawierający usługi i produkcję
w dziedzinach: informatyka, telekomunikacja, elektronika, biotechnologia,
automatyka i inne o podobnym profilu, stacje paliw; w ostatnim czasie zwiększono
wysokość zabudowy do -30 m oraz intensywność do 1,5
Przystanek kolejowy zrealizowany w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka”, otwarty
w 2015 r. Węzeł ma ogromne znaczenie w skali całego regionu ze względu na zlokalizowany
w jego ramach port lotniczy oraz rozwijającą się w jego otoczeniu dzielnicę biznesową
AirportCity. Położony jest przy drodze wojewódzkiej 7 , która stanowi dojazd do głównej
arterii komunikacyjnej Trójmiasta.

opi s
2
2
2
specjalistyczne płyty prefabrykowane; stan bardzo dobry
opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

wyposażenie peronów: wiaty i zadaszenia, mała architektura ławki, pojemniki na
odpady, gabloty na komunikaty, schematy i rozkłady jazdy, zegary peronowe)

Bezpieczeństwo osobiste

oświetlenie, monitoring wizyjny (na peronach, w budynku lotniska oraz w jego
otoczeniu)

Dodatkowe usługi/wyposażenie

toalety, usługi w obrębie węzła obiekty handlowe, gastronomia , bezpłatne WIFI

Zakup biletów

2 automaty biletowe na peronach po jednym na każdym

Informacja dla podróżnych

informacja głosowa, informacja wizualna, informacja on-line

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

windy, pochylnie, poręcze wzdłuż pochylni, zróżnicowana nawierzchnia i kontrastowe
oznaczenia w newralgicznych miejscach np. krawędzie peronów , oznaczenia
w języku Braille’a

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

przystanek kolejowy stanowi integralną część transportowego węzła integracyjnego,
zlokalizowanego na terenie portu lotniczego umiejscowiony na estakadzie obok
terminala nr 2 posiadający kładkę nadziemną łączącą go bezpośrednio z terminalem
lotniska charakterystyczna czerwona linia w posadzce ułatwia dotarcie
do przystanku z hali przylotów

UW AG I:

-

2.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s
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Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej zatoki K&F (kiss and fly) i parkingi lotniskowe krótkoi długoterminowe, nawierzchnia asfaltowa, płatne
dla rowerów: system stojaków
stanowisk pod estakadą kolejową

Drogi dojazdowe

ul. Spadochroniarzy dojazd bezpośrednio do węzła;
DW 472 ul. Juliusza Słowackiego.

Drogi rowerowe

droga rowerowa w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie węzła
równoległa do
ul. Spadochroniarzy, prowadząca do DW 472, nawierzchnia asfaltowa, kolorowa

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego

linie autobusowe (przystanek PORT LOTNICZY):
ZTM Gdańsk:
110 Port Lotniczy - Wrzeszcz PKP
210 Osowa PKP - Port Lotniczy Orunia Gościnna
N3 Wrzeszcz PKP Port Lotniczy Dworzec Główny
linia bezpłatna: 8 - Port Lotniczy - Intel
przewoźnik Air Transfer: kursy do Koszalina przez Lębork i Słupsk
przewoźnik Wagner Transport: kursy do Olsztyna
przewoźnik TranslineAir: kursy do Grudziądza przez Toruń
przewoźnik GDNexpress: kursy do Bydgoszczy
przewoźnik Transwal: kursy do Bartoszyc przez Elbląg i Lidzbark Warmiński
przewoźnik PKS Mrągowo: kursy do Giżycka przez Pasłęk, Olsztyn i Mrągowo

Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …

nazwa przystanku autobusowego: PORT LOTNICZY
liczba stanowisk autobusowych: 10
postój taxi: 14 stanowisk

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

cała infrastruktura dostępna w obrębie węzła w ramach dogodnej dostępności pieszej

UW AG I:

Przystanek Gdańsk Port Lotniczy, ze względu na specyfikę położenia w bezpośrednim
sąsiedztwie lotniska oraz jego obsługi, nie posiada parkingów P&R. Wyposażony jest tylko
i wyłącznie w parkingi lotniskowe.
9 stojaków miejsc na rowery w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego
(wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)
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2.5. Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

2.6. Położenie węzła

19

2.7. Dokumentacja fotograficzna (stan na grudzień

7 r.
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3. Gdynia Główna
3.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdynia Główna

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł kraj owy

Powiat; Gmina/Miasto
Linia kolejowa
Stan (etap realizacji)
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu
Dominujące funkcje w otoczeniu

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

3.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów
Liczba krawędzi peronowych
Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego
UW AG I:

3.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e

m. Gdynia (miasto na prawach powiatu)
przystanek kolei metropolitalnej na linii 250 (Rumia Gdańsk Śródmieście
i stni ej ący
usługi, w tym m.in. centra handlowe, hala targowa, hotele, restauracje, szpitale
i poradnie specjalistyczne, szkoły średnie i szkoły wyższe, administracja urzędy, sądy
usługowa
węzeł integracyjny o znaczeniu krajowym; ogólnomiejski ośrodek usługowy; strefa
urbanistyczna centrum miasta, zawierająca tereny wielofunkcyjne (w tym tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarze centrum z dopuszczeniem
obiektów handlowych o pow. sprzedaży pow.
m² oraz tereny rozwojowe
z możliwością realizowania nowego programu użytkowego m.in. na płn. od
ul. Jana z Kolna , zmiana dotychczasowego przemysłowo-składowego charakteru na
funkcje śródmiejskie ok.
ha usługi wymagane na min 6 % pow. całkowitej,
intensywność zabudowy do . , wysokość zabudowy 9-25m oraz do 55m dla
dominant architektonicznych); strefa śródmiejska; projektowana ul. Nowa Węglowa.
Największy węzeł przesiadkowy w Gdyni, położony w centrum miasta.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1894.

Opi s
10
5
10
specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka brukowa stan bardzo dobry
peronów, w tym 1 dla kolei aglomeracyjnej (SKM)

Opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

czynny budynek dworca pełniący funkcje związane z obsługą podróżnych, w tym
z poczekalnią otwartą przez całą dobę;
wyposażenie peronów: zadaszenia wraz z małą architekturą ławki, pojemniki na
odpady, gabloty na komunikaty, schematy i rozkłady jazdy, zegary peronowe)

Bezpieczeństwo osobiste

oświetlenie, monitoring wizyjny

Dodatkowe usługi/wyposażenie

toalety płatne w budynku dworca; usługi w obrębie węzła punkty gastronomiczne
i handlowe, apteka, urząd pocztowy, kantor wymiany walut ; skrytki bagażowe
dostępne całodobowo; bezpłatne WIFI

Zakup biletów

kasy biletowe oferujące bilety na połączenia koleją metropolitalną w budynku
dworca Gdynia Główna czynne w godzinach: 6:30-21:00 i w budynku dworca
podmiejskiego czynne całą dobę; automat biletowy przy wejściu na peron

Informacja dla podróżnych

punkt informacyjny, przy kasach biletowych; czytelne oznakowanie peronów,
informacja głosowa, informacja wizualna w postaci schematów oraz linii
w posadzce, informacja on-line

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

winda dla osób o ograniczonej mobilności z poziomu tunelu podziemnego na peron
na peronie: zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi oraz
kontrastowe oznaczenia w newralgicznych miejscach krawędzi peronów

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojścia piesze utwardzone; dojście piesze z parkingu typu K&R przez halę dworca
dojście piesze od Placu Konstytucji główne wejście do budynku, dostosowane do
potrzeb osób z ograniczoną mobilnością przez halę dworca do peronu (jest to
najbardziej oddalony peron - dystans ok
metrów ;
powiązanie z peronem SKM możliwość przesiadek
21

UW AG I:

Pierwszy drewniany budynek dworca otwarto w 1849 r. Wraz z rozwojem Gdyni, w latach
1923- 9 6 wzniesiono nowy, murowany i okazały gmach, w stylu narodowo-dworkowym.
W wyniku działań wojennych został spalony w 9 r. W latach
tych XX w. w jego miejscu
powstał zupełnie nowy kompleks dworcowy Dworzec Główny i połączony z nim krytym
przejściem dworzec podmiejski
łączący stylistycznie architekturę socrealizmu
z przedwojennym modernizmem. Zmodernizowany w latach 2009-2012 r.

3.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
Opi s

Parkingi i zatoki postojowe

Drogi dojazdowe
Drogi rowerowe

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego

Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …

dla samochodów osobowych: zatoki postojowe w systemie K&R, parking
samochodowy na ok.
miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca;
nawierzchnia asfaltowa i kostka brukowa, płatny; parkowanie „na dziko” na
niewyznaczonych miejscach, dotyczy to zwłaszcza osób odbierających bądź
przywożących pasażerów
dla rowerów: w obrębie węzła znajduje się kilka wyznaczonych miejsc do parkowania
rowerów, w tym system stojaków
stanowisk rowerowych od ul. Plac Konstytucji
ul. Dworcowa bezpośredni dojazd do stacji kolejowej;
DW 468 ul. Morska.
brak w bezpośrednim sąsiedztwie, najbliżej ścieżka w pasie drogowym
ul. Starowiejskiej
linie kolejowe: 201 Nowa Wieś Wielka Gdynia Port),
202 (Gdańsk Główny Stargard),
Gdańsk Śródmieście Rumia).
linie trolejbusowe i autobusowe (przystanek GDYNIA DWORZEC GŁÓWNY PKP):
ZTM Gdynia:
Gdynia Dworzec Gł. PKP: , 21 ,22, 23, 24, 29, 30, 194, N10, N20, N30, N40, N94,
Gdynia Dworzec Gł. PKP Hala: G, R, Z, 4A, 4F, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 102, 103,
104, 119, 128, 133, 134, 137, 140, 146, 147, 150, 152, 160, 170, 172, 173, 182,
190, 194, 196, 204, 209, 282, 710, 723, 740, 770,
Gdynia Dworzec Gł. PKP Morska: S, W, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 102, 105, 109, 125,
196, 204, 321, 326, 710, 723, N20, N30, N40
Gdynia Dworzec Gł. PKP Wolności: 22, 26, 27, 30, 141, 203, 204
w obrębie węzła dworzec PKS oferujący połączenia ponadlokalne (regionalne)
nazwa przystanku autobusowego/trolejbusowego: GDYNIA DWORZEC GŁÓWNY PKP
liczba stanowisk autobusowych: 8
postój taxi: kilka stanowisk przy głównym wejściu do dworca, od strony Placu
Konstytucji

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

odległości do przystanków wahają się pomiędzy 80 a

UW AG I:

Na stacji zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii: SKM, Regio, TLK, IC, EIC (Express
Intercity) oraz EIP (Express Intercity Premium, czyli Pendolino).
stojaków przy ul. Dworcowej w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego
(wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)
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metrów

3.5. Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

3.6. Położenie węzła

23

3.7. Dokumentacja fotograficzna stan na wrzesień

7 r.
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Węzły integracyjne regionalne
Zasięg:

kilka powiatów

Integracja transportu: kolejowy, autobusowy regionalny i miejski oraz transport indywidualny
Infrastruktura węzła: dworzec kolejowy, regionalny dworzec autobusowy w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego,
przystanki transportu miejskiego, parkingi (min.50 miejsc) P+R, B+R, K+R, poczekalnia z funkcjami
gastronomicznymi

4. Gdańsk Wrzeszcz
4.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Wrzeszcz

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł regi ona lny

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu

Linia kolejowa

przystanek kolei metropolitalnej na linii 202 Gdańsk Główny

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący

Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

usługi w śródmieściu Wrzeszcza, w tym centra handlowe bezpośrednio sąsiadujące
z węzłem Galeria Metropolia
z bezpośrednią dostępnością z peronu i Galeria
Bałtycka

Dominujące funkcje w otoczeniu

usługowo-mieszkaniowa

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

ogólnomiejski i metropolitalny ośrodek usługowy: teren węzła integracyjnego dworzec kolejowy z przystankami kolei dalekobieżnej, kolei metropolitalnej i szybkiej
kolei miejskiej, przystanki autobusowe, miejsca odstawcze dla autobusów, postój
taxi, elementy systemu B+R, K+R, P+R, parkingi dla rowerów, parkingi dla
samochodów osobowych min. liczba miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych w terenie  6 , usługi komercyjne i publiczne o dużej intensywności
i wysokości zabudowy do 9 m , ulica główna projektowana tzw. Droga Czerwona,
zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy, po pn.-wsch. stronie węzła zespół
zabytkowego browaru o funkcji mieszkaniowo-usługowej zawierającej zabudowę
mieszkaniową intensywną oraz usługową na co najmniej % łącznej powierzchni
użytkowej budynków; strefa śródmiejska, strefa ograniczonego parkowania B

UW AG I:

Stargard)

W ostatnich latach zmodernizowane zostały perony dalekobieżne i SKM. Budynek dworca oraz
jego otoczenie w tym pętla autobusowa wymagają kompleksowych prac modernizacyjnych.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1870.

4.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e

Opi s

Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim

6

Liczba peronów

4

Liczba krawędzi peronowych

7

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

specjalistyczne płyty prefabrykowane, stan bardzo dobry

UW AG I:

perony, z czego

dalekobieżne i

aglomeracyjne SKM

4.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e

Opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

budynek dworca pełniący funkcje związane z obsługą podróżnych, czynny całą dobę,
połączony jest z centrum handlowym;
wyposażenie peronów: wiaty i zadaszenia wraz z małą architekturą ławki, pojemniki
na odpady, gabloty na komunikaty, schematy i rozkłady jazdy, zegary peronowe)

Bezpieczeństwo osobiste

oświetlenie peronów, monitoring wizyjny (na peronach oraz w tunelu)

Dodatkowe usługi/wyposażenie

toalety płatne w budynku dworca; usługi w obrębie węzła punkty gastronomiczne
i handlowe ; bezpłatne WIFI
25

Zakup biletów

kasy biletowe w budynku dworca czynne całą dobę; automat biletowy przy wejściu
na peron; automaty biletowe w tunelu od ul. Kilińskiego oraz przy wejściu do budynku
dworca

Informacja dla podróżnych

punkt informacyjny, informacja głosowa, informacja wizualna, oznakowanie peronów,
informacja on-line

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

wind po na peronach dalekobieżnych i w budynku dworca , zróżnicowana
nawierzchnia i kontrastowe oznaczenia w newralgicznych miejscach np. krawędzie
peronów , oznaczenia w języku Braille’a

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza
UW AG I:

przejścia podziemne
Pierwszy dworzec otwarty został w 87 r., obecny oddano do użytku w 969 r., na przełomie
2014 i 2015 r. poddany remontowi.
Dworzec Gdańsk Wrzeszcz objęty jest Programem Inwestycji Dworcowych 2016-2023,
w ramach którego należy spodziewać się jego kompleksowej modernizacji.

4.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie dworca
wyznaczone jest 6 miejsc parkingowych wschodzących w Strefę Płatnego
Parkowania, pozostali użytkownicy parkują w sposób niezorganizowany, zachowując
charakter „dzikiego parkowania”, w 2016 roku planowane było utworzenie
miejsc postojowych
dla rowerów: ok. 11 stojaków typu barierka, na nawierzchni z kostki brukowej

Drogi dojazdowe

ul. Dmowskiego

Drogi rowerowe

Brak wydzielonych dróg rowerowych w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Najbliższa ścieżka
rowerowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Bałtyckiej biegnąca do Alei
Grunwaldzkiej.

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego

linie kolejowe:
Gdańsk Główny Stargard),
8 Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Osowa ,
Gdańsk Śródmieście Rumia).
linie autobusowe ZTM Gdańsk: przystanki Wrzeszcz PKP:
110, 115, 116, 124, 126, 129, 136, 149, 157, 158, 162, 164, 168, 199, 262, 31
5, N2, N3

Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …

nazwa przystanku autobusowego: Wrzeszcz PKP
liczba stanowisk autobusowych: 7
postój taxi: 7 stanowisk przy Galerii Bałtyckiej

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

Konieczność pokonania różnic wysokości w dojściu do peronów, dojście od budynku
dworce kolejowego do pętli autobusowej poprzez wydzielone ciągi piesze

UW AG I:

Na stacji zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii: SKM, Regio, TLK, IC, EIC (Express
Intercity) oraz EIP (Express Intercity Premium, czyli Pendolino).
9 stojaków miejsc na rowery przy ul. Dmowskiego oraz stojaków przy ul. Wajdeloty
w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego (wg informacji przekazanych przez
Stowarzyszenie OM G-G-S)

bezpośredni dojazd do dworca
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4.5. Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

4.6. Położenie węzła
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4.7. Dokumentacja fotograficzna stan na wrzesień

7 r.
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5. Kościerzyna
5.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Kościerzyna

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł regi ona lny

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kościerski; gmina miejska Kościerzyna

Linia kolejowa

przystanek kolei metropolitalnej na linii
jednotorowa; niezelektryfikowana

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący, w trakci e p rzebudow y
w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona
z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji
zbiorowej w Powiecie Kościerskim”7 finansowanego m.in. w ramach RPO WP 20142020
(okres realizacji projektu: od 2017-04-03 do 2020-06-30)

Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

Miejscowości

w promieniu
do 5 km
powyżej km

Mieszkańcy

Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port);

Kościerzyna, Kościerzyna Wybudowanie, Nowy Klincz;
23 791 os.
Dobrogoszcz, Kościerska Huta, Mały Klincz, Mały Podleś, Nowa Wieś Kościerska,
Nowy Podleś,
3 970 os.
Urząd Miasta Kościerzyna, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy, Muzeum Ziemi
Kościerskiej wraz z oddziałem Skansen Muzeum Kolejnictwa , Kino Remus, centra
handlowe Galeria Wybickiego, Galeria Kościerska , szkoły średnie, przychodnie,
stadion piłkarski i stadion lekkoatletyczny, hala widowiskowo-sportowa,
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Aqua Centrum Sp. z o.o. Kaszubskie Centrum
sportowo rekreacyjne ZUS, US

Dominujące funkcje w otoczeniu

usługowo-przemysłowa, mieszkaniowa

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

znaczne perspektywy rozwoju budownictwa w oparciu o grunty dotychczas
niezagospodarowane, objęte zapisami mpzp o następującym przeznaczeniu:
 zabudowa mieszkalna jednorodzinne 20 ha,
 zabudowa mieszkalna jednorodzinna z dopuszczeniem usług 25,5 ha,
 zabudowa usługowa 4 ha,
 zabudowa produkcyjno-składowo-magazynowa
23 ha (głównie w tzw.
Trójkącie Przemysłowym).

UW AG I:

Węzeł położony w otoczeniu wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej, niestety w znacznym
oddaleniu od miejsca obsługi większości połączeń autobusowych (ok. 1,3 km).
Główne problemy węzła wymagające interwencji stan na czerwiec
7 r.; na podst. wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020):
 bardzo zły stan techniczny budynku dworca kolejowego,
 brak bezpiecznego przejścia na perony,
 brak bezpośredniej komunikacji miejskiej pomiędzy węzłem a resztą miasta,
 niedostatek miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów,
 brak udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji,
 brak organizacji ruchu rowerowego.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1885 (linia
z Pszczółek . W okresie międzywojennym węzeł w Kościerzynie włączony został w magistralę
węglową. Połączenie kolejowe z Gdynią i Bydgoszczą uruchomiono w 9
r. Ważnym
elementem magistrali stała się kościerska Parowozownia zbudowana w 9 9 r. jedyny tego
typu obiekt w Polsce północnej .

zakres projektu dotyczący infrastruktury węzła na podst. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP
-2020):
 rewitalizacja i adaptacja dworca kolejowego wraz z budynkiem magazynowym, w budynku zlokalizowane będą funkcje związane z obsługa podróżnych
poczekalnia i kasa biletowa , kulturalne muzealne i wystawiennicze , edukacyjne, usługowe w tym gastronomia , prace obejmują remont posadzek,
ścian zewn. i wewn., wymianę instalacji, stropów, stolarki drzwiowej i okiennej;
 budowa parkingu typu P&R dla samochodów osobowych 7 miejsc + 8 dla osób niepełnosprawnych , motocykli i rowerów, miejsc postojowych
dla autobusów z peronami dla pasażerów, zatoki autobusowej;
 budowa podziemnego przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi umożliwiającego dojście do peronów oraz do Skansenu Muzeum Kolejnictwa;
 budowa dróg rowerowych o łącznej długości
km na odcinkach: Kościerzyna – Skorzewo, Kościerzyna – Dobrogoszcz, Kościerzyna – Wielki Klincz)

7

wskaźnik rezultatu, zgodnie z założeniami projektu – docelowa liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających
z infrastruktury/taboru objętych wsparciem: 8 435 os./rok
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5.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e

opi s

Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim

4

Liczba peronów

2

Liczba krawędzi peronowych

4

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

peron 1 - wyspowy; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa stan
bardzo dobry
peron 2 - wyspowy; nawierzchnia betonowa z wyraźnymi ubytkami

UW AG I:

W
r. zrealizowany został nowy peron wyspowy w ramach projektu „Rewitalizacja
i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna - Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także przebudową układów torowych i peronów m.in. na stacji Kościerzyna
harmonogram wg założeń PKP PLK S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.).

5.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
Podstawowe warunki oczekiwania
Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

opis

budynek dworca z poczekalnią otwartą w godzinach: :
16:30;
wyposażenie peronów: zadaszone wiaty wraz z małą architekturą ławki, pojemniki
na odpady, gabloty na komunikaty, schematy i rozkłady jazdy, zegary peronowe
oświetlenie peronów
toalety bezpłatne w budynku dworca o bardzo niskim standardzie
kasa biletowa w budynku dworca, czynna w godzinach: 4:30 16:30;
informacja wizualna, informacja głosowa/nagłośnienie peronu, oznakowanie
peronów tablice z nawą przystanku, tablice kierunkowe zapewniające dobrą
orientację w obrębie przystanku
dostęp do peronu
pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności część pochyła
o nachyleniu ok %, fakturowe oznaczenia zmiany poziomów, obustronna poręcz
wzdłuż pochylni; dojazd do pochylni o nawierzchni z płyt chodnikowych (50x50cm)
poprzez tory nierówna nawierzchnia może stanowić istotną barierę ;
na peronie peron
zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi
i kolorystycznymi w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojście piesze z centrum miasta do węzła chodnikiem wzdłuż ul. Dworcowej;
teren przed budynkiem dworca wyłożony płytami betonowymi;
cała infrastruktura węzła w zasięgu dostępności czasowej do 1 min pieszo

UW AG I:

Dworzec kolejowy zbudowany został w latach 8 -tych XIX w., przebudowany w latach 19099 do formy znanej współcześnie.
Kompleksowa przebudowa budynku dworca PKP planowany jest do zrealizowania w latach
2017-2018.

5.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych:
wyznaczonych miejsc postojowych, oświetlenie
w kilku punktach związane z infrastrukturą kolejową , dodatkowo mniej więcej drugie
tyle pojazdów parkuje w sposób niezorganizowany w otoczeniu budynku dworca
dla rowerów: ok.
stojaków typu barierka, na nawierzchni z kostki brukowej, ok. 6
miejsc w stojaku typu szeregowego
Istniejący układ parkingowy stan na czerwiec
7 r. jest nieefektywny pod
względem zajętego terenu w stosunku do możliwej ilości parkujących pojazdów.

Drogi dojazdowe

ul. Dworcowa dojazd bezpośrednio do dworca;
DW 221 wjazd na drogę w odl. ok. 1300 m od węzła przekrój x2, wydzielony ciąg
pieszy, droga o niezadowalającym stanie technicznym;
DW 214 wjazd na drogę w odl. ok. 000 m od węzła wydzielone ciągi piesze oraz
ścieżka rowerowa, droga o dobrym stanie technicznym;
DK , obwodnica Kościerzyny wjazd na drogę w odl. ok. 650 m od węzła przekrój
2+1 pasowy, bardzo dobry stan techniczny.

Drogi rowerowe

droga rowerowa w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie węzła - w ciągu ul. Dworcowej,
prowadząca do DW
, nawierzchnia wykonana z kostki
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w odległości do
km regionalna trasa rowerowa nr
odcinek istniejący ,
międzyregionalna trasa rowerowa nr
Dworów i Pałaców, na terenie miasta
odcinek istniejący oraz międzynarodowa Trasa Rowerowa Tysiąca Jezior na terenie
miasta odcinek istniejący
w sąsiedztwie przystanku planowana regionalna trasa rowerowa nr 6
linie kolejowe:
201 (Nowa Wieś Wielka Gdynia Port),
Kościerzyna Chojnice),

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.

linie autobusowe - bezpłatna komunikacja miejska przystanek DWORCOWA):
1- wybrane kursy: Mazurka Dąbrowskiego - Dworcowa) - Dworcowa (PKP) Dworcowa - Szopińskiego - Kartuska - Heykego - Szkolna - (wybrane kursy:
Marchewicza) - Rogali - Strzelecka - Sikorskiego - Skłodowskiej - Piechowskiego
Szpital),
2- (Dworcowa (PKP) - Dworcowa Fałata - Matejki (Kossaka) - Wita Stwosza Przemysł/Bazowa - Drogowców - Szopińskiego - Heykego - Szkolna - Marchewicza Rogali - Strzelecka - Sikorskiego - Pichowskiego Szpital,
3 - Dworcowa (PKP) - Dworcowa Fałata - Matejki - Skarczewska - Kapliczna Wojska Polskiego - 8 Marca - Staszica - Skłodowskiej - Piechowskiego Szpital,
4 - Dworcowa (PKP) - Dworcowa Fałata - Matejki - Skarczewska - Kapliczna Wojska Polskiego - Klasztorna - Wierzysko - Chojnicka - Staszica - Skłodowskiej Piechowskiego Szpital,
5 - Dworcowa (PKP) - Dworcowa - Wojska Polskiego - 8 Marca - Staszica

Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

nazwa przystanku autobusowego: DWORCOWA
liczba stanowisk autobusowych: 1
postój taxi: 3 stanowiska

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

W odległości ok. 1,3 km od przystanku kolejowego, funkcjonuje dworzec autobusowy
- przystanek KOŚCIERZYNA GALERIA WYBICKIEGO, z którego kursy swoje realizują:
PKS Starogard Gdański S.A.:
471 Kościerzyna Łubiana Korne,
475 Kościerzyna Stężyca Sulęczyno Gostomie,
470 Kościerzyna Łubiana Lipusz I Tuszkowy Drzemiany Raduń Osiedle
Trzebuń, 6
Kościerzyna Wdzydze Kiszewskie,
464 Kościerzyna Wielki Klincz Kościerzyna,
463 Kościerzyna Wielki Klincz Mały Klincz Kościerzyna,
461 Kościerzyna Wielki Klincz Niedamowo Stara Kiszewa Lipy,
460 Kościerzyna Stare Polaszki szkoła Stara Kiszewa Lipy Konarzyny
k/Starej Kiszewy,
455 Kościerzyna Deka,
454 Kościerzyna Nowa Karczma Liniewo Garczyn szkoła,
453 Kościerzyna Stary Wiec Kościerzyna,
452 Kościerzyna Sztofrowa Huta Nowa Karczma,
451 Kościerzyna Grabowo Kościerskie Grabowska Huta,
450 Kościerzyna Kłobuczyno,
oraz ROBUS Synak Robert:
Wdzydze Kiszewskie Kościerzyna

UW AG I:

Stojak rowerowy typu szeregowego: rozwiązanie niepozwalające prawidłowo zabezpieczyć
roweru możliwość przypięcia tylko koła przedniego lub tylnego użytkownicy przystanku nie
korzystają ze stojaków, przypinają rowery do bezpośrednio sąsiadujących z nim barierek.
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5.5. Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

5.6. Położenie węzła
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5.7. Dokumentacja fotograficzna/projektowa (stan na czerwiec 2017 r.)
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Węzły integracyjne metropolitalne
Obsługują co najmniej dwie linie dowożące pasażerów z innych gmin w ilości co najmniej tys. pasażerów w dobie lub jedną linię
dowożącą pasażerów z innych gmin w ilości co najmniej tys. pasażerów dojeżdżających transportem indywidualnym (PZP WP
2030)

6. Gdańsk Osowa
6.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Osowa

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł metropoli ta lny

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu

Linia kolejowa

Nowa Wieś Wielka

Gdynia Port)

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący, w trakci e p rzebudow y
w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz
z trasami dojazdowymi” 8 finansowanego m.in. w ramach RPO WP 2014-2020
(okres realizacji projektu: od 2015-06-01 do 2020-12-31)

Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

mieszkaniowo-usługowa
osiedla mieszkaniowe, obiekty przemysłowe i usługowe (m.in. Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów , obiekty handlowe hurtownia leków, hurtownia owoców

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające
z polityki planistycznej

brak zmian mpzp związanych z realizacją PKM; dominacja zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej determinuje wprowadzenie towarzyszących funkcji;
w odległości do ok.
km na wsch. od przystanku niezainwestowane tereny (ok. 4 ha)
o przeznaczeniu mieszkaniowym jedno- i dwurodzinnym do wys.10 m o intensywności , ;
w odległości od ok. 1-2km na wsch. niezainwestowane tereny (ok 20 ha) o przeznaczeniu
mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym do wys.12 m o intensywności ,7 oraz o przeznaczeniu
mieszkaniowo-usługowym o intensywności

UW AG I:

Węzeł położony w otoczeniu dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej, przy granicach
administracyjnych Gdańska, w odległości ok. 3 km od obwodnicy Trójmiasta. w granicach otuliny
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Wysockiego.
Stacja zmodernizowana w latach 2014-2015, w standardzie „czerwonej wstążki”, posiada częściowo
zadaszone perony.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez UM Gdańska według stanu na dzień . .
8 r.) budynek
dworca PKP Osowa stanowi własność PKP, trwają jednak zaawansowane prace nad przejęciem go na stan
gminy miasta Gdańska. Po przejęciu budynku na rzecz gminy będzie on pełnił funkcje centrum integrującego
lokalną społeczność. Część powierzchni zostanie przeznaczona na zaplecze sanitarne dla kierowców
komunikacji miejskiej.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1930.

zakres projektu dotyczący infrastruktury węzła Gdańsk Osowa na podst. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP
-2020):
 w ramach modernizacji w
r. wybudowany został parking dla pojazdów osobowych na ok.
samochodów oraz wybudowano drogę łączącą
ul. Barniewicką z ul. Letniskową w Gdańsku, które stanowią bezpośrednie połączenie z infrastrukturą PKP/PKM;
 przewidziano również przebudowę pętli autobusowej wraz niezbędną drogą dojazdową przy budynku dworca PKP/PKM Gdańsk Osowa w ciągu ulicy
Barniewickiej o długości ok
m oraz parkingu na dla rowerów na ok.
miejsc

8
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6.2. Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

6.3. Dokumentacja fotograficzna stan na sierpień

7 r.
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7. Gdańsk Rębiechowo
7.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Rębiechowo

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł metropoli ta lny

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu

Linia kolejowa

8 Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Osowa ,

łącznica Gdańsk Rębiechowo- Gdańsk Osowa

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący, w trakci e p rzebudow y
w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz
z trasami dojazdowymi”9 finansowanego m.in. w ramach RPO WP 2014-2020
(okres realizacji projektu: od 2015-06-01 do 2020-12-31)

Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

rolnicza, przemysłowa

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające
z polityki planistycznej

teren węzła integracyjnego w tym: parking terenowy na minimalnie
miejsc postojowych oraz
pętla autobusowa wraz z wyposażeniem pow. ok 3 ha, planowany zbiornik retencyjny;
planowane przystąpienie po zmiany planu po płn. stronie przystanku rozwój funkcji w segmencie
wysokich technologii, na pow. ok. 146 ha, w tym ok. 70 ha nowych terenów inwestycyjnych
planowanych dotychczas pod pole golfowe

UW AG I:

Zrealizowany w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka”, otwarty w
r. Przystanek jest ostatnim
przystankiem na terenie Gdańska od strony Żukowa. W trakcie projektowania do
przystanek nosił
roboczą nazwę „Barniewicka”, zmienioną później w wyniku plebiscytu na „Banino”, a następnie na „Gdańsk
Rębiechowo”. Przystanek został zbudowany na niezabudowanym terenie, wykorzystywanym wcześniej
rolniczo.
Jeden z najbardziej popularnych przystanków. W związku z sąsiedztwem dynamicznie rozwijających się
terenów mieszkaniowym w otaczających go miejscowościach Czaple, Banino, Rębiechowo, Barniewice ,
pilnie wymagający realizacji zaplanowanych parkingów patrz: dokumentacja fotograficzna .

7.2. Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

zakres projektu dotyczący infrastruktury węzła Gdańsk Rębiechowo na podst. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020):
 budowa parkingu dla pojazdów osobowych na 87 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną tj. odwodnienie, oświetlenie, stojaki dla rowerów,
wykonanie monitoringu oraz instalacja sieci Wifi itp.
Parking stanowi infrastrukturę towarzyszącą przystanku PKM Rębiechowo i zlokalizowany jest na granicy gmin Miasta Gdańska i Żukowo. Zakres
planowany do realizacji przez Gminę Miasta Gdańska jest w pełni komplementarny z zakresem Gminy Żukowo:
 budowa dróg dojazdowych dla transportu indywidualnego i zbiorowego zapewniających bezpośredni dojazd do węzła integracyjnego (ul. Akacjowa
ok. 7 m, ul. Słoneczna ok.
m, ul. Bysewska ok. 8 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz kanałem technologicznym,
 budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą, dla zapewnienia mieszkańcom Gminy Żukowo oraz mieszkańcom gmin ościennych
dostępu rowerem do węzła integracyjnego Rębiechowo – ścieżki rowerowe z Banina, Pępowa, Chwaszczyna, Leźna, Lnisk łączna dł. ścieżek ok. 26
km o nawierzchni asfaltowej lub szutrowej).

9

36

7.3. Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)

37

8. Gdynia Karwiny
8.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdynia Karwiny

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł metropoli ta lny

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdynia (miasto na prawach powiatu)

Linia kolejowa

Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący, w trakci e p rzebudow y (obecnie na etapie projektowania)
w ramach projektu „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny” 10 finansowanego m.in. w ramach RPO WP
2014-2020 (okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2021-12-1511)

Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

mieszkaniowo-usługowa
osiedla mieszkaniowe, obiekty usługowe i handlowe, w tym szkoły podstawowe i przychodnie
zdrowia

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające
z polityki planistycznej

na terenie parking P&R min. 250 miejsc; parking osiedlowy min. 160 miejsc;
na pn. wsch. od przystanku planowane centrum dzielnicy Karwiny łączące funkcje publiczne
i komercyjne, obecnie niezainwestowany teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną oraz usługową usługi wymagane przynajmniej w pierzei ul. Wielkopolskiej ;
ogólnodostępny ciąg pieszy prowadzący do przystanku PKM, łączący kładkę nad ul. Wielkopolską
z przejściem podziemnym pod ul. Strzelców; ogólnodostępny plac min
m2, który stanowić
będzie poszerzenie przestrzeni publicznej oraz plac wejściowy do usług zlokalizowanych
w sąsiedniej zabudowie; na płn. od przystanku w promieniu 1 km niezainwestowane tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną 7, ha o intensywności od ,6
do . i wysokości zabudowy od -15 m; na pd.-wsch. od przystanku niezainwestowany teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 6 mieszkań; na pd. zieleń ekologiczno-krajobrazowa
i zieleń chroniona Jezioro Kackie oraz ważniejsza lokalna trasa rowerowa prowadząca do TPK; na
wsch. niezainwestowany teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub
bliźniaczej

UW AG I:

Przystanek został zrealizowany i oddany do użytkowania w
7 r. w ramach inwestycji PKM „czerwona
wstążka”. Stanowi punkt przesiadkowy z transportu indywidualnego na transport zbiorowy dla mieszkańców
dzielnic: Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Mały Kack i Chwarzno Wiczlino zamieszkiwanych łącznie przez
55 tys. mieszkańców). Lokalizacja w bliskim sąsiedztwie Obwodnicy Trójmiasta może również stanowić
potencjalny węzeł przesiadkowy dla osób dojeżdżających do Gdyni z południa województwa, oraz po
wybudowaniu drogi ekspresowej S6, dla osób dojeżdżających z północno-zachodniej części województwa 12.
Planowana jest realizacja 35 stojaków miejsc na rowery przy ul. Buraczanej oraz
stojaków przy ul.
Sopockiej w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego (wg informacji przekazanych przez
Stowarzyszenie OM G-G-S)

zakres projektu dotyczący infrastruktury węzła na podst. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP
-2020):
 budowa wielopoziomowego parkingu P&R
miejsc dla samochodów osobowych i
dla motocykli , B&R
miejsc, w tym 6
na parkingu naziemnym i 50 w zamykanym boksie , K&R ok. miejsca z infrastrukturą obsługi pasażerów oraz ułatwieniami dla
niepełnosprawnych;
 budowa i przebudowa ulic w bezpośrednim otoczeniu węzła integracyjnego z zastosowaniem rozwiązań usprawniających
funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i dojazd do węzła;
 budowę nowych odcinków tras rowerowych i chodników oraz niezbędnej infrastruktury obsługi pasażerów i ułatwień dla osób
niepełnosprawnych;
wskaźnik rezultatu, zgodnie z założeniami projektu – docelowa liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających
z infrastruktury/taboru objętych wsparciem:
800 502 os./rok
11
wg informacji pozyskanych z UM Gdynia umowa z wykonawca zostanie podpisana prawdopodobnie w I kwartale 2019 r.
12
na podst. wniosku o dofinansowanie projektu utworzenia węzła w ramach RPO WP
-2020
10
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8.2. Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną
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8.3. Dokumentacja fotograficzna stan na wrzesień

7 r.
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Przystanek zlikwidowany w momencie uruchomienia węzła Gdynia Karwiny stan na wrzesień
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7 r.

9. Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
9.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł metropoli ta lny

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdynia (miasto na prawach powiatu)

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana
i stni ej ący - brak obsługi połącze ń kolei metropol i talnej
usługowo-mieszkaniowa
Urząd Miasta Gdyni, szkoły wyższe i średnie m.in. Instytut Oceanografii i Geografii UG, III LO,
szkoła muzyczna , obiekty handlowe i gastronomiczne m.in. największe centrum handlowe
Trójmiasta „Riviera”
tereny usług z dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. sprzedaży do
m² , tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, z zapewnieniem powiązań
widokowych projektowanej zabudowy z otoczeniem, wymóg dostosowania form i wyrazu
architektonicznego do tradycji modernistycznej architektury Gdyni, zespół handlowo-usługowy
ponaddzielnicowy, wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego planowany park miejski z parkingiem
podziemnym; strefa śródmiejska

Stan (etap realizacji)
Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające z
polityki planistycznej

UW AG I:

Węzeł położony jest w centrum Gdyni, stanowiący punkt przesiadkowy integrujący połączenia szybką koleją
miejską oraz połączenia autobusowe i trolejbusowe z innymi dzielnicami. W chwili obecnej nie ma możliwości
obsługi połączeń koleją metropolitalną, planowana jest rozbudowa infrastruktury kolejowej, która to
umożliwi.
Planowana jest realizacja 20 stojaków miejsc na rowery przy węźle Cegielskiej oraz
przy wejściu do
stacji SKM w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego (wg informacji przekazanych przez
Stowarzyszenie OM G-G-S)
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1953

9.2. Dokumentacja fotograficzna
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10. Kartuzy
10.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Kartuzy

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł metropoli ta lny

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina miejsko-wiejska Kartuzy
9 Pruszcz Gdański

Linia kolejowa

Stan (etap realizacji)

Miejscowości
Miejscowości
Miejscowości
Miejscowości

w promieniu
do 3 km
w promieniu
do 5 km
powyżej km

Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu
Dominujące funkcje w otoczeniu

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

10.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów

Łeba

i stni ej ący, w trakci e p rzebudow y
w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami
dojazdowymi” 13 finansowanego m.in. w ramach RPO WP 2014-2020
(okres realizacji projektu: od 2016-06-21 do 2018-06- , gmina planuje wydłużenie
do 2018-09-30)
Grzybno, Kartuzy
32 230 os.
Dzierżążno, Kobysewo, Kosy, Łapalice, Mezowo, Prokowo, Smętowo Chmielnieńskie
12 305 os.
punkty i centra handlowe, szkoły średnie, przychodnie zdrowia, szpital, Urząd Miasta
i Gminy Kartuzy, starostwo powiatowe, sąd rejonowy i inne obiekty użyteczności
publicznej
usługowo-mieszkaniowa, przemysłowo-składowa
 teren o pow. ponad 2,4 ha po byłym składowisku odpadów komunalnych
przeznaczony w mpzp pod zabudowę produkcyjno-składowo-magazynową
 ok. ,7 ha z przeznaczeniem pod obszary usługowe,
 niespełna ha terenów inwestycyjnych w ramach uzupełnienia tkanki miejskiej
z przeznaczeniem na budownictwo wielorodzinne, w części z możliwością
lokowania usług w parterach
 6 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością wprowadzenia
usług
Węzeł położony w otoczeniu wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie
dworca autobusowego. Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym
miejscu: 1886.

opi s
3

Liczba krawędzi peronowych

2
4

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

peron 2 wyspowy; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa stan
bardzo dobry

UW AG I:

W
r. zrealizowany został nowy peron wyspowy w ramach projektu „Rewitalizacja
i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.

zakres projektu dotyczący infrastruktury węzła na podst. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP
-2020):
ETAP I
 rozbiórka istniejącego budynku dworca kolejowego i budowa nowego, w którym zlokalizowane będą funkcje związane z obsługa podróżnych
poczekalnia z dostępem do Internetu, sanitariaty, kasy biletowe, punkt informacji i magazyny dla potrzeb zintegrowanego Systemu Roweru
Metropolitalnego a także ogólnodostępna biblioteka i bar;
 budowa, w bezpośrednim otoczeniu dworca, parkingów typu P&R i K&R dla samochodów osobowych , zatok autobusowych oraz miejsc postojowych
dla TAXI (w sumie ok. 80 miejsc);
 budowa, w bezpośrednim otoczeniu dworca, parkingów typu B&R bezpłatne i monitorowane wiaty po
miejsc postojowych ;
 przebudowa drogi dojazdowej, skrzyżowań itp. w celu usprawnienia dojazdu do węzła odcinek ul. Kolejowej w kierunku ul. Maj a) (przebudowa
ul. Kolejowej wraz z zapleczem parkingowym została zrealizowana
 przebudowa z rozbudową parkingu przy DW
, jako parkingu buforowego, łączącego funkcje parkingów P&G, P&R oraz B&R, odciążającego ruch
w rejonie węzła ok.
miejsc dla samochodów osobowych, miejsca dla rowerów oraz zatoka autobusowa ;
ETAP II
 budowa ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 8 km na terenie miasta Kartuzy część już została zrealizowana
 budowa kładki rowerowej w ciągu ul. Maja
 budowa wiat autobusowych przy budynku dworca
wskaźnik rezultatu, zgodnie z założeniami projektu – docelowa liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających
z infrastruktury/taboru objętych wsparciem: 6 844 os./rok
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43

W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także przebudowa układów torowych i peronów m.in. na stacji Kartuzy
harmonogram wg założeń PKP PLK S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.),

10.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e

opi s
budynek dworca w trakcie przebudowy;

Podstawowe warunki oczekiwania

peron
na fragmencie zadaszony, ławki, pojemniki na odpady, gablota na
komunikaty, schematy i rozkłady jazdy, zegar peronowy

Bezpieczeństwo osobiste

oświetlenie peronów

Dodatkowe usługi/wyposażenie

brak

Zakup biletów
Informacja dla podróżnych
Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji
Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza
UW AG I:

kasa biletowa w boksie handlowym na targowisku miejskim w sąsiedztwie węzła,
czynna w godzinach: 6:00- 8:
stan na wrzesień
7 r.
informacja wizualna, informacja głosowa/nagłośnienie peronu, oznakowanie peronu
tablica z nawą przystanku, tablice kierunkowe
rozwiązania tymczasowe związane z trwającą przebudową węzła; peron dostępny
za pośrednictwem pochylni
rozwiązania tymczasowe związane z trwającą przebudową węzła

10.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: 58 wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym 2 dla
osób niepełnosprawnych, nawierzchnia w stanie bardzo dobrym, utwardzona, parking
oświetlony w kilku miejscach (zrealizowany w ramach projektu „Budowa węzła
integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”)
dla rowerów: rozwiązania tymczasowe związane z trwającą przebudową węzła

Drogi dojazdowe

ul. Kolejowa (droga gminna) dojazd bezpośrednio do dworca;
DW 211 (wjazd na drogę w odl. ok.
m od węzła) - przekrój drogi x2, w przekroju
drogi wydzielone ciągi piesze,
DW 224 (wjazd na drogę w odl. ok. 8 m od węzła) - przekrój drogi i x2, w przekroju
drogi wydzielone ciągi piesze i pas zieleni, bardzo dobry stan techniczny,
DW 228 (wjazd na drogę w odl. ok. 10 m od węzła) - przekrój drogi 1x2, wydzielone
ciągi piesze

Drogi rowerowe

droga rowerowa w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie węzła
wydzielona,
dwukierunkowa, w bardzo dobrym stanie technicznym, wykonana z kostki brukowej,
biegnąca wzdłuż ul. Kolejowej (zrealizowana w ramach projektu „Budowa węzła
integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”)
w pobliżu węzła przebiega regionalna trasa rowerowa
istniejąca, w ciągu drogi
oraz Szlak Kartuski (niebieski) PTTK;
w odległości ok km od węzła znajduje się międzyregionalna trasa rowerowa nr
Trasa Pałaców i Zamków, istniejąca oraz planowany jest przebieg regionalnej trasy
rowerowej nr 137 (Kaszubska, planowana)
linie kolejowe:

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.

9 Pruszcz Gdański Łeba
linie autobusowe (przystanek KARTUZY, DWORZEC):
przewoźnik GRYF:
2 Kartuzy, Dworzec Ostrzyce,
3 Kartuzy, Dworzec Nowa Wieś Przywidzka,
4 Kartuzy, Dworzec Gowidlino,
5 Kartuzy, Dworzec Bącka Huta,
7 Kartuzy, Dworzec Sulęczyno,
8 Kartuzy, Dworzec Zawory,
9 Kartuzy, Dworzec Mezowo,
11 Kartuzy, Dworzec Pomieczyno,
11 Kartuzy, Dworzec Kartuzy, Wzgórze
44

12 Kartuzy, Dworzec
13 Kartuzy, Dworzec
13 Kartuzy, Dworzec
14 Kartuzy, Dworzec
19 Kartuzy, Dworzec
20 Kartuzy, Dworzec
800 Kartuzy, Dworzec
801 Kartuzy, Dworzec
806 Kartuzy, Dworzec
810 Kartuzy, Dworzec
przewoźnik ALBATROS:
Kartuzy Sulmin

Sierakowice, Wolności,
Stężyca,
Przewóz,
Sulęczyno,
Kartuzy, Burchardztwo,
Kartuzy, Dworzec,
Gdańsk, Dworzec Główny,
Gdańsk, Dworzec Główny,
Babi Dół,
Gdańsk, Wrzeszcz PKP

Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

nazwa przystanku autobusowego: KARTUZY, DWORZEC
liczba stanowisk autobusowych: 7
postój taxi: 4 stanowiska

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

dworzec autobusowy - przystanek KARTUZY, DWORZEC w odległości ok. 8 m. od
dworca kolejowego;
postój taxi w odległości ok.
m. od dworca kolejowego

UW AG I:

Parking samochodowy płatny zł za godzinę . W pobliżu znajdują się prywatne, płatne parkingi
zł za godzinę . Ze względu na nagromadzenie punktów usługowych przy stacji trudno jest
ocenić faktyczną liczbę użytkowników P&R.
10 stojaków (miejsc na 2 rowery) w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego
(wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)
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10.5. Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

10.6. Położenie węzła

46

10.7.

Dokumentacja fotograficzna/projektowa stan na sierpień

47

7 r.)

Postępy prac przy przebudowie budynku dworca w Kartuzach

marzec 2017 r.

sierpień

kwiecień

48

7 r.

8 r.

Węzły integracyjne lokalne
Zasięg:
przyległe gminy
Integracja transportu: transportu kolejowy z transportem autobusowym i transportem indywidualnym lub transport
autobusowy z transportem indywidualnym
Infrastruktura węzła: dworzec lub przystanek kolejowy, dworzec lub przystanek autobusowy w bezpośrednim sąsiedztwie
dworca kolejowego, przystanki transportu miejskiego, parkingi P+R, B+R, K+R

11. Gdańsk Brętowo
11.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Brętowo

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł loka lny

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu

Linia kolejowa

8 Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Osowa

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący

Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

mieszkaniowo-usługowa
osiedla mieszkaniowe, obiekty usługowe (w tym handlowe i z zakresu edukacji m.in. szkoła
podstawowa, przedszkole, żłobek , cmentarz

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające z
polityki planistycznej

na pn.-zach. - Centrum Czasu Wolnego (sport, rekreacja, rozrywka, wypoczynek, kultura, edukacja,
obiekty hotelarskie, gastronomia, parkingi i garaże dla samochodów osobowych i autokarów,
pozostałe usługi zajmujące łącznie mniej niż % powierzchni użytkowej);
po str. wsch. niezainwestowany teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową tzw.
Polana Leśna Srebrniki (ok. 26 ha); po północnej stronie przystanku (1,3 ha) planowana
intensyfikacja terenu zabudowy usługowej (dwukrotne zwiększenie intensywności zabudowy),
lokalne obniżenie wysokości zabudowy ma pozwolić na wyeksponowanie przystanku PKM
Brętowo stanowiącego zamknięcie kompozycyjne ulicy Rakoczego, ze względów krajobrazowych
zaleca się także zastosowanie dla budynków tzw. dachów zielonych

UW AG I:

Węzeł został zrealizowany w
r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka”.
Węzeł jest położony w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, oraz posiada największe
wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej. Jest wyjątkowym węzłem zarówno dla linii pomorskiej kolei
metropolitalnej, jak i w ogóle w skali kraju , na którym integracja linii kolejowej i tramwajowej realizowana jest
w systemie „door to door”, zapewniającym przesiadkę pomiędzy koleją i tramwajem z tego samego peronu.
Linia tramwajowa została przedłużona w związku z realizacją węzła.
5 stojaków (miejsc na 2 rowery) przy ul. Rakoczego w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego
(wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)

11.2. Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną
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11.3. Dokumentacja fotograficzna (stan na maj 2017 r.)

50

12. Gdańsk Jasień
12.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Jasień

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł loka lny

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu

Linia kolejowa

8 Gdańsk Wrzeszcz
i stni ej ący

Stan (etap realizacji)

Gdańsk Osowa

Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

mieszkaniowo-usługowa
osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe, tereny rekreacyjne, ogrody działkowe

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające
z polityki planistycznej

planowane nowe sieci układu drogowego, m. in. ulice Nowa Myśliwska, Nowa Jasieńska,
Nowa Gronostajowa oraz wprowadzenie nowych ciągów pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych
i jezdnych;
po północnej stronie trasy PKM park miejski związany ze strefą buforową lasów TPK, po
południowej rozwój osiedli mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych wraz z usługami ok. 45 ha
terenu po dawnym poligonie), planowane rozszerzenie tych funkcji w rejonie Wróbla Staw (po
zmianie SUIKZP , parkingi obsługujące; wzdłuż ulicy tzw. Nowej Jasieńskiej aż do przystanku PKM
w kondygnacjach parteru minimum % udziału usług;

UW AG I:

Przystanek został zrealizowany w
r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka”. Najważniejsze
generatory ruchu w okolicach węzła stanowią dynamicznie rozwijające się tereny mieszkaniowe. Lokalizacja
jest bardzo atrakcyjna pod względem walorów rekreacyjnych, węzeł położony jest w granicach otuliny
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie leśnych ścieżek oraz urządzonych
terenów rekreacyjnych w otoczeniu zbiorników Wróbla Staw i Zbiornik Jasień. W okolicach przystanku
zaproponowano ustalenie dwóch użytków ekologicznych „Moczaru Jasieńskiego” i „Jasieńskiej Łąki” .
5 stojaków (miejsc na 2 rowery) w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego (wg informacji
przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)

12.2.

Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną
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12.3.

Dokumentacja fotograficzna (stan na marzec 2017 r.)
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13. Gdańsk Kielnieńska
13.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Kielnieńska

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł loka lny

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu

Linia kolejowa

8 Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk Osowa
proj ektowany (na podstawie PZPWP 2030)

Stan (etap realizacji)
Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

mieszkaniowa
ekstensywna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drobne obiekty usługowe

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające
z polityki planistycznej

przystanek na styku granic administracyjnych miast Gdańska i Gdyni;
dla Gdańska teren przyszłego węzła PKM oraz rezerwy pod tzw. Nową Kielnieńską w trakcie
opracowania mpzp; proponuje się zintensyfikować parametry zabudowy, jednak ze względu na
sąsiedztwo jezior i TPK wskazuje się utrzymanie ekstensywnego charakteru zabudowy
mieszkaniowej z funkcją usługową wzdłuż projektowanej drogi;
dla Gdyni, w odległości ok. . km SUiKZP wskazuje lokalne centrum usługowe części dzielnicy
Wielki Kack tzw. Kaczych Buków; ok. 200 ha w tym rejonie objęto dwoma przystąpieniami,
zawierającymi m.in. tereny rezerwy Nowej Kielnieńskiej wraz z węzłem drogowym „Chwaszczyno”

UW AG I:

Realizacja przystanku daje możliwości lokalizacji drugiego, korzystniej skomunikowanego przystanku PKM dla
Osowy, a także Chwaszczyna i Gdyni Dąbrowy zwłaszcza kierunek w stronę Gdańska . Po przeprowadzeniu
analizy wielowariantowej wybrano lokalizacje węzła przesiadkowego z pętlą autobusową i parkingiem przy
ul. Drawskiej.

13.2.

Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

53

13.3.

Dokumentacja fotograficzna i wyimek z prac studialnych wykonanych przez Biuro Rozwoju Gdańska
(źródło: Studium lokalizacji PKM Kielnieńska/Nowa Kielnieńska

54

14 r.)

14. Gdańsk Strzyża
14.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Strzyża

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł loka lny

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu

Linia kolejowa

8 Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Osowa

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący

Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

usługowo-mieszkaniowa
obiekty usługowe, w tym przede wszystkim kampus Uniwersytetu Gdańskiego i kompleksy
biurowe: Alchemia i Olivia Business Centre, hala widowiskowo-sportowa Hala Olivia, obiekty
i centra handlowe (m.in. Leroy Merlin, Castorama)
tereny intensywnej i wysokiej (do 55 m zabudowy usługowej, w tym nauki i szkolnictwa wyższego;
strefa śródmiejska, strefa ograniczonego parkowania B;
projektowana ulica tzw. Nowa Abrahama; w rejonie ul. Wita Stwosza planowana intensywna
zabudowa mieszkaniowo-usługowa intensywność
2, wysokość zabudowy
21m)
z obowiązkowymi usługami w parterach oraz tereny zieleni publicznej oraz sportu i rekreacji

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające
z polityki planistycznej

UW AG I:

14.2.

Węzeł został zrealizowany w
r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka” i stanowi ważny punkt
przesiadkowy dla sąsiadującego z nim kampusu uniwersyteckiego i stale rozwijającej się dzielnicy biznesowej.
W ramach węzła możliwa jest integracja połączeń kolejowych, autobusowych oraz tramwajowych
(w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest pętla i zajezdnia tramwajowa . Pod wiaduktem kolejowym
znajduje się rezerwa terenowa umożliwiająca rozwój infrastruktury węzła.
Planowana jest realizacja 5 stojaków (miejsc na 2 rowery) w ramach stacji postoju Systemu Roweru
Metropolitalnego (wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)

Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną
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14.3.

Dokumentacja fotograficzna stan na wrzesień

7 r.
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15. Somonino
15.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Somonino

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł loka lny

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina wiejska Somonino

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana
i stni ej ący, w trakci e p rzebudow y

Stan (etap realizacji)

Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

w promieniu
do 5 km
Mieszkańcy
powyżej km
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu
Miejscowości

Dominujące funkcje w otoczeniu

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

15.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e

w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami
dojazdowymi” finansowanego m.in. w ramach RPO WP 2014-202014
(okres realizacji projektu: od 2017-10-02 do 2019-12-31)
Goręczyno, Sławki, Somonino
7 408 os.
Egiertowo, Hopowo, Ramleje, Rąty, Ręboszewo, Smętowo Chmielnieńskie
8 412 os.
Urząd Gminy Somonino, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Somoninie, szkoła podstawowa, przychodnia zdrowia
mieszkaniowa, rolnicza, przemysłowo-składowa, usługowa
w promieniu 1 km od przystanku Somonino w planach miejscowych dla Somonina
zawarto aż ,8 ha gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ok. 21 ha
pod zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej oraz , ha
gruntów na rozwój samych usług;
brak niezabudowanych obszarów w planach miejscowych Goręczyna, Sławek
i Hopowa
Węzeł położony na południowo zachodnim krańcu miejscowości Somonino w otoczeniu
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, przy drodze wojewódzkiej nr
wjazd na drogę
w odległości ok.
m od stacji kolejowej . W bezpośrednim sąsiedztwie dworca, przy drodze
ul. Ceynowy w kierunku miejscowości Sławki zlokalizowany jest skład materiałów
budowlanych, dalej tartak.
W strefie około
m od przystanku znajduje się szlak kajakowy rzeki Raduni.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1901.

opi s

Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim

2

Liczba peronów

2
3
peron 2 - wyspowy; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan
bardzo dobry

Liczba krawędzi peronowych
Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

zakres projektu dotyczący infrastruktury węzła integracyjnego na podst. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 014-2020 oraz
informacji z UG Somonino):
 remont części budynku dworca kolejowego w Somoninie z uwzględnieniem funkcji transportowych, tj. poczekalnia oraz toalety;
 monitoring dworca i terenu wokół niego od strony drogi dojazdowej i parkingów;
 modernizacja drogi dojazdowej ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Ceynowy wraz z budową chodników - z przebudową istniejącego zjazdu oraz
budową nowego;
 rozbiórka budynków gospodarczych oraz przylegającej do jednego z nich rampy celem wykorzystania tego terenu pod parking ;
 budowa parkingu typu P&R dla samochodów osobowych
miejsc ;
 budowa parkingu na 10 miejsc postojowych dla motocykli;
 budowa parkingu na 80 miejsc postojowych dla rowerów (w tym
zadaszonych wraz z bezpłatnym samoobsługowym punktem naprawczym;
 budowa zatoki postojowej na 3 miejsca, np. TAXI;
 budowa zatoki autobusowej;
 budowa trasy rowerowej od węzła Somonino przez Goręczyno do Ostrzyc o łącznej długości ok. 6 km
 przebudowa fontanny z budową pomieszczenia do jej obsługi;
 budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z komorami drenażowymi;
 budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku samoobsługowego punktu naprawy rowerów;
 budowa małej architektury w tym: ławki, kosze na śmieci, znaki informacyjne, tablice, itp.
 budowa oświetlenia zewnętrznego terenu parkingów i drogi dojazdowej
wskaźnik rezultatu, zgodnie z założeniami projektu – docelowa liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających
z infrastruktury/taboru objętych wsparciem:
9 os./rok

14

57

UW AG I:

W
r. zrealizowany został nowy peron w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja
tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także przebudowa układów torowych i peronów m.in. na stacji Somonino
harmonogram wg założeń PKP PLK S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.).

15.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych

budynek dworca z funkcjami obsługi podróżnych ograniczonymi do poczekalni i kasy
biletowej i gabloty informacyjnej budynek i bezpośrednie otoczenie wymagające prac
remontowych);
na peronie wyspowym: wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą
informacyjną, dodatkowo ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty,
schematy i rozkłady jazdy, zegar peronowy na ścianie budynku dworca
oświetlenie peronów
brak
kasa biletowa w budynku dworca czynna w dni robocze w godzinach: 5:00-14:00
informacja wizualna, informacja głosowa/nagłośnienie peronu, oznakowanie peronu
tablica z nawą przystanku

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

dostęp do peronu - pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności części pochyłe
o nachyleniu ok 5% i jeden spocznik o szer. ok. 1 m.), fakturowe oznaczenia zmiany
poziomów, poręcz wzdłuż pochylni po jednej stronie barierek , wyjazd z pochylni
następuję bezpośrednio na peron; dojazd do pochylni poprzez tory (nierówna
nawierzchnia może stanowić istotną barierę ;
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu ;

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojście piesze od strony ul. Ceynowy równoległej do bezpośrednio przylegającej do
budynku dworca ul. Kolejowej) utwardzone, schody oraz pochylnia (o nawierzchni
z kostki betonowej i spadku większym niż % ;
dojście piesze wzdłuż ul. Kolejowej od strony centrum miejscowości Somonino
chodnikiem wzdłuż ulicy;
w bezpośrednim otoczeniu budynku dworca nawierzchnia z płyt chodnikowych, z płyt
betonowych, z licznymi ubytkami i nierównościami, a także fragmenty o nawierzchni
asfaltowej i żwirowej od strony ul. Kolejowej ; dodatkowe bariery stanowią
pozostałości nieczynnej rampy towarowej w tym schody

UW AG I:

-

15.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: kilka wyznaczonych miejsc parkingowych w zatoce
wzdłuż ul Kolejowej, pozostali użytkownicy transportu indywidualnego parkują
w sposób nieuporządkowany w bezpośrednim sąsiedztwie dworca
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na
kilka rowerów na utwardzonej nawierzchni, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku
dworca;

Drogi dojazdowe

ul. Kolejowa droga wewnętrzna
dojazd bezpośrednio do dworca;
DW
wjazd na drogę w odległości ok. 6 m od węzła przekrój 1x1, wydzielony
ciąg pieszy, niezadowalający stan techniczny drogi

Drogi rowerowe

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie węzła;
w pobliżu węzła ok.
m przebiega regionalna trasa rowerowa nr 111 (Szlak
Kamiennych Kręgów, istniejąca , natomiast w odległości około 6 m. planowana jest
regionalna trasa rowerowa 137 (Kaszubska)

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.

linie kolejowe:
Nowa Wieś Wielka Gdynia)
linie autobusowe (przystanek SOMONINO, DWORZEC KOLEJOWY):
przewoźnik GRYF:
2 Kartuzy Kiełpino Goręczyno - Ostrzyce

Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …

nazwa przystanku autobusowego: SOMONINO, DWORZEC KOLEJOWY
58

w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

liczba stanowisk autobusowych: 1
postój taxi: brak

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

odległość pomiędzy przystankami: autobusowym SOMONINO, DWORZEC KOLEJOWY)
i kolejowym wynosi ok. 7 m; konieczność pokonania schodów terenowych lub
pochylni

UW AG I:

5 stojaków miejsc na
rowery w ramach stacji postoju Systemu Roweru
Metropolitalnego (wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S);
stojak rowerowy typu szeregowego: rozwiązanie niepozwalające prawidłowo
zabezpieczyć roweru możliwość przypięcia tylko koła przedniego lub tylnego

15.5.

Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

15.6.

Położenie węzła
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15.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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16. Żukowo Wschodnie
16.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Żukowo Wschodnie

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

węzeł loka lny

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina miejsko-wiejska Żukowo

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana
i stni ej ący, w trakci e p rzebudow y

Stan (etap realizacji)

Miejscowości
Mieszkańcy
Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km
w promieniu
do 5 km
powyżej km

Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu
Dominujące funkcje w otoczeniu

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

16.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów
Liczba krawędzi peronowych
Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami
dojazdowymi” finansowanego m.in. w ramach RPO WP
-202015
(okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2018-12-31)
Borkowo, Lniska, Otomino, Pępowo Kartuskie, Żukowo
10 740 os.
Czaple, Glincz, Kczewo, Leźno, Małkowo, Miszewo, Niestępowo, Przyjaźń,
Rębiechowo, Sitno, Smołdzino
10 331 os.
obiekty usługowe w tym szkoła podstawowa, obiekty sportowe, punkty handlowe)
oraz produkcyjne, ogrody działkowe
usługowo-mieszkaniowa, przemysłowa
znaczne możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz usług w oparciu o tereny
niezainwestowane, ujęte w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego (dane dla obszarów oddalonych o km od przystanków Żukowo
i Żukowo Wschodnie rozpatrywanych łącznie):
 24,3 ha zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 13,8 ha zabudowa mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług,
 4 ha tereny z przeznaczeniem pod rozwój usług,
 2 ha - pod rozwój zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług
w parterach budynków,

ha gruntów pod rozwój budownictwa produkcyjno-składowo-magazynowego
W projektach dotyczących rozwoju integracyjnego węzła transportowego w Żukowie
traktowany jako całość razem ze zrealizowanym w
r. przystankiem Żukowo, oddalonym
o ok. 1200 m.
W związku z modernizacją linii kolejowej 201 planuje się przesunięcie przystanku Żukowo
Wschodnie w kierunku północnym przy ul. Tuwima w Żukowie.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1930.

opi s
2
2
3
peron 1 boczny; płyty chodnikowe, nawierzchnia nierówna z wyraźnymi ubytkami
peron 2 wyspowy; płyty chodnikowe, nawierzchnia nierówna z wyraźnymi
ubytkami; peron o ograniczonej szerokości ok. 1,5 m

zakres projektu dotyczący infrastruktury węzła integracyjnego na podst. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 014-2020):
 rozbudowa i przebudowa dróg dojazdowych do węzła ul. Pożarna i ul. Tuwima ;
 budowa układu tras rowerowych o łącznej długości ok.
km na odcinkach: granica Miszewo/Małkowo-Żukowo Elżbietowo , Żukowo-Borkowo,
Borkowo (od ul. Karlikowskiej)-granica gminy Żukowo/Kartuzy, Borkowo od ul. Leśnej -granica Żukowo/Borkowo ;
 przebudowa z poszerzeniem pasa drogowego fragmentów dróg gminnych umożliwiająca ruch rowerowy;
 budowa infrastruktury w obrębie węzła Żukowo Wschód:
 oświetlonego parkingu przy ul. Tuwima wraz z infrastrukturą towarzyszącą parking w systemie P&R dla 99 samochodów osobowych, w tym
miejsc dla osób niepełnosprawnych; miejsc postojowych K&R; miejsca postojowe TAXI; zadaszony parking B&R dla
rowerów ;
 ciągów pieszych umożliwiających poruszanie się w obrębie węzła wraz z małą architekturą, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 ścieżek rowerowych stanowiących bezpośredni dojazd do węzła;
 system monitoringu miejskiego powiązany z systemem monitoringu gminy Żukowo;
 infrastruktura dostępu do sieci WiFi;
 system informacji miejskiej służący informacji pasażerskiej m.in. w zakresie możliwości przesiadkowych, dojazdowych w komunikacji Trójmiejskiej;
wskaźnik rezultatu, zgodnie z założeniami projektu – docelowa liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających
z infrastruktury/taboru objętych wsparciem: 7
os./rok
15
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UW AG I:

W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także przebudowa układów torowych i peronów m.in. na stacji Żukowo
Wschodnie harmonogram wg założeń PKP PLK S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 20202022 r.)

16.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych

istniejący budynek dworca z funkcjami obsługi podróżnych ograniczonymi do małej
poczekalni z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną z rozkładem jazdy; ponadto
w budynku znajduje się biuro przewoźnika autobusowego Albatros i wydzielona część
mieszkalna;
przy wejściu na peron wiata przystankowa z miejscami do siedzenia i gablotą
informacyjną, dodatkowo: ławki, pojemniki na odpady, zegar peronowy na budynku
dworca , peron , z racji ograniczonej szerokości pozbawiony dodatkowej
infrastruktury;
oświetlenie;
brak;
brak; informacja w gablocie o możliwości zakupu biletu on-line lub u kierownika
pociągu;
informacja wizualna, informacja głosowa/nagłośnienie peronu, oznakowanie peronu
tablica z nawą przystanku ;

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

peron boczny dostępny bezpośrednio z terenu w otoczeniu dworca nierówności
nawierzchni z płyt chodnikowych mogą stanowić utrudnienie dla osób poruszających
się na wózku;
peron
wyspowy dostępny poprzez przejście przez tory (nierówna nawierzchnia
może stanowić istotną barierę ; dodatkowo ograniczona szerokość peronu ok. 1,5 m
może być trudna do manewrowania i niebezpieczna w eksploatacji dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla rodziców z dziećmi dziecięcymi,
w szczególności gdy na równoległym torze prowadzony jest ruch pociągów;
na obydwu peronach kolorystyczne oznaczenie krawędzi peronowej

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojście piesze od strony ul. Dworcowej - chodnikiem wzdłuż ulicy;
dojazd od ul. Dworcowej zakończony pętlą o nawierzchni asfaltowej;

UW AG I:

W ramach realizacji przebudowy węzła dojazd i dojście zostanie zapewnione od ul. Tuwima,
wzdłuż drogi projektuje się ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem, cała infarstruktura ma
być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

16.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: brak wyznaczonych miejsc parkingowych
i postojowych; funkcję „dzikiego parkingu” pełni otoczenie pętli w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku dworca, samochody parkują również na dojściu do peronu,
ograniczając dostępność pieszą;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak typu barierka
na kilkanaście rowerów na utwardzonej nawierzchni, bezpośrednio przy wejściu na
peron 1

Drogi dojazdowe

docelowo ul. Tuwima dojazd bezpośrednio do dworca
DK 20 (w odl. ok. 500 m od węzła przekrój + pasowy, wydzielone ciągi piesze,
bardzo dobry stan techniczny, ul. Armii Krajowej,

Drogi rowerowe

brak wydzielonych dróg rowerowych w ramach węzła; przewiduje się wykonanie
ok. 15 km rowerowych tras dojazdowych do węzła
w pobliżu węzła ok.
m przebiega regionalna trasa rowerowa nr
istniejąca,
na tym odcinku zbieżna ze Szlakiem Zabytków Hydrotechnicznych Raduni

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …

linie kolejowe:

Nowa Wieś Wielka

brak
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Bydgoszcz

Kościerzyna

Gdynia)

w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

UW AG I:

najbliższy przystanek autobusowy ŻUKOWO, OS. NORBERTANEK zlokalizowany
w odległości ok. 8 m od przystanku kolejowego ŻUKOWO WSCHÓD obsługujący
regularne prywatne linie przewozowe autobusowe:
przewoźnik GRYF:
9 Kartuzy Mezowo Żukowo,
801 Kartuzy Żukowo Pępowo Gdańsk,
przewoźnik ALBATROS:
2 Żukowo Sulmin,
3 Żukowo Glincz Skrzeszewo Łapino Przyjaźń,
4 Żukowo Glincz Otomino Lniska,
5 Żukowo Borkowo Glincz - Otomino,
7 Żukowo Małkowo - Pępowo,
817 - Żukowo, Os. Norbertanek Gdańsk Budowlanych,
przewoźnik ZKM Gdynia:
Z Żukowo - Gdynia
Przy przystanku kolejowym w nowej lokalizacji powstanie infrastruktura okołoperonowa, w tym
parking dla samochodów i miejsca parkingowe dla rowerów, zgodnie z zakresem projektu.
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16.5.

Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

16.6.

Położenie węzła
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16.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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17. Żukowo
17.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Żukowo

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

bez rangi zintegrowany z węzłem lokalnym Żukowo Wschodnie

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina miejsko-wiejska Żukowo

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana
istniejący
Borkowo, Glincz, Lniska, Otomino, Żukowo
10 428 os.
Kczewo, Leźno, Małkowo, Miszewo, Niestępowo, Pępowo Kartuskie, Przyjaźń, Sitno,
Smołdzino

Stan (etap realizacji)
Miejscowości
Mieszkańcy
Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km
w promieniu
do 5 km
powyżej km

Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu
Dominujące funkcje w otoczeniu

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

17.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów
Liczba krawędzi peronowych
Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego
UW AG I:

9 274 os.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, Urząd Gminy Żukowo,
przychodnie zdrowia, usługi handlu
usługowo-mieszkaniowa
znaczne możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz usług w oparciu o tereny
niezainwestowane, ujęte w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego dane dla obszarów oddalonych o km od przystanków Żukowo i
Żukowo Wschodnie rozpatrywanych łącznie :
 24,3 ha zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 13,8 ha zabudowa mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług,
 4 ha tereny z przeznaczeniem pod rozwój usług,
 2 ha - pod rozwój zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług
w parterach budynków,

ha gruntów pod rozwój budownictwa produkcyjno-składowo-magazynowego
W
r. zrealizowana została zupełnie nowa stacja kolejowa w ramach projektu
„Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna
Gdynia”, położona w odległości ok.
m od istniejącej stacji Żukowo Wschodnie. Nowa
lokalizacja jest bardziej dogodna pod względem dostępności do Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w bezpośrednim sąsiedztwie , Szkoły Podstawowej, jak i Urzędu Gminy
Żukowo. W niedalekiej odległości od przystanku znajduje się centrum kultury, szlak kajakowy
Raduni oraz szlak kartuski niebieski PTTK, który łączy Gdańsk z Kartuzami.

opi s
1
1
1
peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan bardzo
dobry
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także m.in. przebudowa peronu w Żukowie harmonogram wg założeń PKP PLK
S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.).

17.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s
Podstawowe warunki oczekiwania
Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych

wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną, dodatkowo na
peronie: ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy i rozkłady
jazdy;
oświetlenie peronu;
brak;
brak;
informacja wizualna, oznakowanie peronu tablica z nazwą przystanku ;
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Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza
UW AG I:

dostęp do peronu - pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności
części pochyle
o nachyleniu ok. 5% i trzy spoczniki o szer. ok. 1 m.), fakturowe oznaczenia zmiany
poziomów, poręcz wzdłuż pochylni po jednej stronie barierek oraz poręcz
wolnostojąca, wspomagająca , zjazd z pochylni następuję bezpośrednio na peron;
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu ;
dojście piesze chodnikiem od strony ul. Gdyńskiej droga krajowa nr 20 (schody
z możliwością zjazdu rowerem i wózkiem dziecięcym ; dojście od strony zespołu szkół
na fragmencie o nawierzchni żwirowej, pozostałe dojścia piesze w bezpośrednim
sąsiedztwie peronu o nawierzchni z kostki brukowej;
-

17.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: brak wyznaczonych miejsc parkingowych i postojowych
oraz brak miejsca dla utworzenia takiej funkcji;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na
kilka rowerów na utwardzonej nawierzchni, przy wejściu na peron od strony zespołu
szkół;

Drogi dojazdowe

DK 20 (w odl. ok. 80 m od przystanku) - wydzielone ciągi piesze, bardzo dobry stan
techniczny, bezpośredni zjazd do dworca
DW 211 (w odl. ok. 550 m od przystanku) wydzielony ciąg pieszy, bardzo dobry stan
techniczny

Drogi rowerowe

brak wydzielonych dróg rowerowych w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku;
w pobliżu w odl. ok. 250 m od przystanku) przebiega regionalna trasa rowerowa nr
istniejąca , prowadząca do Trójmiasta oraz w kierunku Przodkowa oraz
przebiega planowana trasa rowerowa nr 137 (Kaszubska).

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

linie kolejowe:

Nowa Wieś Wielka

Bydgoszcz

Kościerzyna

Gdynia)

brak

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

najbliższy przystanek autobusowy ŻUKOWO, DWORCOWA zlokalizowany w odległości
ok. 660 m od przystanku kolejowego ŻUKOWO obsługujący regularne prywatne linie
przewozowe autobusowe:
przewoźnik GRYF:
9 Kartuzy Mezowo Żukowo,
801 Kartuzy Żukowo Pępowo Gdańsk,
przewoźnik ALBATROS:
1 Sulmin Kobysewo Kartuzy,
2 Żukowo Sulmin,
3 Żukowo Glincz Skrzeszewo Łapino Przyjaźń,
4 Żukowo Glincz Otomino Lniska,
5 Żukowo Borkowo Glincz - Otomino,
7 Żukowo Małkowo - Pępowo,
817 - Żukowo, Os. Norbertanek Gdańsk Budowlanych
ZTM Gdańsk:
126 Żukowo Wrzeszcz PKP
Przewoźnik ZKM Gdynia:
Z Żukowo - Gdynia

UW AG I:

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez UG Żukowo planuje się realizację parkingu na
ok.
miejsc dla samochodów osobowych, z wyznaczonymi miejscami dla osób
niepełnosprawnych oraz
miejsc parkingowych dla rowerów;
postój taxi zlokalizowany przy Urzędzie Gminy Żukowo;
5 stojaków (miejsc na 2 rowery) w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego
(wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)
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17.5.

Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

17.6.

Położenie węzła
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17.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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Przystanki zintegrowane
Wyróżnione przystanki transportu zbiorowego, które pełnią funkcje integracyjne.
Infrastruktura przystanku: przystanek kolejowy lub autobusowy, parkingi P+R, B+R, K+R

18. Babi Dół
18.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Babi Dół

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina miejsko-wiejska Żukowo

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący

Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

Babi Dół, Borowo, Dzierżążno, Mezowo
6 183 os.

w promieniu
5 km
Mieszkańcy
powyżej km
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

Borcz, Borkowo, Glincz, Kiełpino, Skrzeszewo Kartuskie, Wyczechowo,

Dominujące funkcje w otoczeniu

lasy, turystyczna i rekreacyjna
bardzo niewielkie możliwości rozwojowe ze względu na ulokowanie przystanku na
obszarze objętym prawnymi formami ochrony przyrody OCHK i rezerwat przyrody ;
z uwagi na powyższe uwarunkowania i otaczające przystanek kompleksy leśne brak
jest w najbliższym otoczeniu planów miejscowych, które dopuszczałyby jakikolwiek
rodzaj zabudowy

Miejscowości

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

18.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów
Liczba krawędzi peronowych
Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

UW AG I:

10 858 os.
trasy turystyczne, Rezerwat „Jar Rzeki Raduni”

Przystanek zlokalizowany w środku lasu, w obszarze chronionego krajobrazu „Doliny Raduni”,
w odległości ok. , km od miejscowości Babi Dół i wjazdu na drogę krajową nr
i ok. ,
km od miejscowości Borowo i wjazdu na drogę wojewódzką nr
. Położenie szczególnie
atrakcyjne dla amatorów turystyki aktywnej
przystanek kolejowy jest często punktem
początkowym dla pieszych wycieczek do rezerwatu przyrody Jar Rzeki Raduni, do którego
można dojść nieopodal wyznaczonym szlakiem Kartuskim. Szlak znajduje się w odległości około
7 m od przystanku w kierunku wiaduktu przechodzącego nad torami.
Mieszkańcy miejscowości położonych w pobliżu, na północ od przystanku posiadają bardziej
dogodny dostęp do przystanków: Dzierżążno i Borkowo.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1932

opi s
1
1
1
peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan bardzo
dobry
W
r. zrealizowany został nowy peron w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja
tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także m.in. przebudowa peronu w Babim Dole harmonogram wg założeń PKP
PLK S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r).

18.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

dawny budynek, wyremontowany, nie pełni w chwili obecnej funkcji związanych
z obsługą podróżnych;
wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną, dodatkowo na
peronie: ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy i rozkłady
jazdy
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Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych
Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji
Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza
UW AG I:

oświetlenie peronu;
brak;
brak;
informacja wizualna, oznakowanie peronu tablica z nazwą przystanku
dostęp do peronu
pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności; fakturowe
oznaczenia zmiany poziomów; poręcz wzdłuż pochylni (po jednej stronie); wyjazd
z pochylni następuję bezpośrednio na peron;
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu ;
dojście piesze do przystanku, w większości nieutwardzone na fragmentach płyty
Jumbo oraz pozostałości kostki brukowej w ciągu drogi leśnej
-

18.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: brak wyznaczonych miejsc postojowych
i parkingowych, funkcję „dzikiego parkingu” pełni otoczenie budynku dworca;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na
kilka rowerów na utwardzonej nawierzchni, przy wejściu na peron;

Drogi dojazdowe

bezpośrednio do przystanku kolejowego prowadzi droga leśna;
DK nr 20 wjazd na drogę w odl. ok. 6 m od przystanku
ciągów pieszych, bardzo dobry stan techniczny drogi,
DW
wjazd na drogę w odl. ok. 4000 m od przystanku)

Drogi rowerowe

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

linie kolejowe:

Nowa Wieś Wielka

brak wydzielonych

Gdynia Port)

brak

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

najbliższy przystanek autobusowy BABI DÓŁ zlokalizowany w odległości ok. ,6 km
od przystanku kolejowego BABI DÓŁ obsługujący regularne linie przewozowe
autobusowe:
PKS Starogard Gdański:
450 Kościerzyna, Galeria Wybickiego Gdańsk, Dworzec Autobusowy,
PKS w Bytowie:
Bytów Gdańsk, Gdańsk Miastko, Gdynia Bytów, PKS Chojnice: Chojnice
Gdańsk,
przewoźnik GRYF:
806 Kartuzy Żukowo Babi Dół Żukowo Kartuzy

UW AG I:

stojak rowerowy typu szeregowego: rozwiązanie niepozwalające prawidłowo zabezpieczyć
roweru możliwość przypięcia tylko koła przedniego lub tylnego
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18.5.

Przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

18.6.

Położenie przystanku
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18.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na marzec 2017 r.)
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19. Borkowo
19.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Borkowo

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina miejsko-wiejska Żukowo

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący

Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

w promieniu
do 5 km
Mieszkańcy
powyżej km
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu
Miejscowości

Dominujące funkcje w otoczeniu

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

19.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów
Liczba krawędzi peronowych
Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

UW AG I:

Borkowo, Borowo, Glincz, Sitno, Żukowo
9 792 os.
Babi Dół, Dzierżążno, Małkowo, Mezowo, Przyjaźń, Smołdzino
9 402 os.
szkoła podstawowa w Borkowie, elektrownia wodna w Rutkach, most na Raduni
w Rutkach
przemysłowo-składowa, rolnicza, mieszkaniowa, lasy, turystyczna i rekreacyjna
znaczne możliwości rozwojowe budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
(13,7 ha także z możliwością lokalizacji usług (2,2 ha) lub zabudowy letniskowej
(4,3 ha); w zapisach mpzp uwzględniono także rozwój usług oraz przemysłu
łącznie ok. 2,5 ha); procedowane są
plany miejscowe, obejmujące łącznie
powierzchnię przekraczającą 8 ha
Przystanek położony w zachodniej części miejscowości Borkowo, bezpośrednio przy drodze
wojewódzkiej nr
, w sąsiedztwie Elektrowni wodnej Rutki.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1938.
W odległości około
m od przystanku znajduje się regionalna trasa rowerowa nr
istniejąca , szlak kartuski niebieski PTTK, który łączy Gdańsk z Kartuzami oraz elektrownia
wodna „Rutki” znajdująca się na Szlaku Zabytków Hydrotechnicznych Raduni. Do
wymienionych szlaków i atrakcji można dotrzeć utwardzonymi drogami lokalnymi.
W pobliżu przystanku znajduje się również szlak kajakowy Raduni.

opi s
1
1
1
peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan bardzo
dobry
W
r. zrealizowany został nowy peron w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja
tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także m.in. przebudowa peronu w Babim Dole harmonogram wg założeń PKP
PLK S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.).

19.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s
Podstawowe warunki oczekiwania
Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych
Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną, dodatkowo na
peronie: ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy i rozkłady
jazdy;
oświetlenie peronu;
brak;
brak;
informacja wizualna, oznakowanie peronu tablica z nazwą przystanku ;
dostęp do peronu
pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności; fakturowe
oznaczenia zmiany poziomów; poręcz wzdłuż pochylni po jednej stronie ;
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu ;
74

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza
UW AG I:

dojście piesze chodnikiem wzdłuż drogi krajowej po stronie przy której zlokalizowany
jest przystanek ; bezpośrednie wejście na peron nieutwardzone o nawierzchni
żwirowej, ze znacznym spadkiem terenu powyżej %
warunki utrudniające lub
wręcz uniemożliwiające samodzielny dostęp do peronu dla osób o ograniczonej
mobilności;
-

19.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: w bezpośrednim sąsiedztwie brak wyznaczonych miejsc
parkingowych i postojowych
samochody parkują na żwirowym podjeździe, po
drugiej stronie torowiska parking na ok.
miejsc wraz z dojazdem oraz dojściem
pieszym do chodnika wzdłuż DW nr 211;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na
kilka rowerów na utwardzonej nawierzchni, bezpośrednio przy wejściu na peron

Drogi dojazdowe

DW 211 wjazd na drogę w odl. ok. 7 m od przystanku przekrój x2, wydzielony
ciąg pieszy, wyposażona w bezpośredni zjazd na przystanek kolejowy, bardzo dobry
stan techniczny

Drogi rowerowe

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku;
w odległości około
m od przystanku przebiega regionalna trasa rowerowa nr
istniejąca
planowana jest również budowa ścieżek rowerowych wzdłuż DW

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

linie kolejowe:

Nowa Wieś Wielka

Gdynia Port)

brak

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

najbliższy przystanek autobusowy BORKOWO zlokalizowany w odległości ok. 67 m
od przystanku kolejowego BORKOWO obsługujący regularne linie przewozowe
autobusowe (przewoźnik GRYF :
9 Kartuzy Mezowo Żukowo,
800 Kartuzy Żukowo Leźno Gdańsk,
801 Kartuzy Żukowo Pępowo Gdańsk,
806 Kartuzy Żukowo Babi Dół Żukowo - Kartuzy;
konieczność przejścia pomiędzy przystankami mi.in. przez nieutwardzoną, piaszczystą
nawierzchnię
Przewoźnik ZKM Gdynia:
Z Żukowo - Gdynia

UW AG I:

stojak rowerowy typu szeregowego: rozwiązanie niepozwalające prawidłowo zabezpieczyć
roweru możliwość przypięcia tylko koła przedniego lub tylnego

75

19.5.

Przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

19.6.

Położenie przystanku

76

19.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na maj 2017 r.)
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20. Gdańsk Kiełpinek
20.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Kiełpinek

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu)

Linia kolejowa
Stan (etap realizacji)

8 Gdańsk Wrzeszcz
i stni ej ący

Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

usługowo-mieszkaniowa
obiekty usługowe (w tym centrum handlowe Auchan), osiedla mieszkaniowe, tereny rekreacyjne,
ogrody działkowe

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające
z polityki planistycznej

niezainwestowany teren przeznaczony pod intensywną zabudowę mieszkaniową z usługami ok.
15 ha z ośrodkiem usługowym i przestrzenią publiczną, których lokalizacja jest obowiązkowa ,
planowany ciąg pieszo-rowerowy łączący kładkę nad Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta z ulicą
Szczęśliwą, planowany niewielki zbiornik retencyjny;
koncentracja handlu w rejonie istniejących obiektów handlowych (po zmianie SUIKZP),
intensyfikacja terenu zabudowy usługowej na pn. od trasy PKM

UW AG I:

Przystanek został zrealizowany w
r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka”, w sąsiedztwie
obwodnicy Trójmiasta i dużego centrum handlowego, a jednocześnie w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego i bezpośrednim sąsiedztwie jego leśnych terenów.
9 stojaków miejsc na rowery przy ul. Szczęśliwa w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego
(wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)

20.2.

Gdańsk Osowa

Węzeł/przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną
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20.3.

Dokumentacja fotograficzna (stan na lipiec 2017 r.)
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21. Gdańsk Matarnia
21.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Matarnia

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu

Linia kolejowa

8 Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Osowa

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący

Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

przemysłowo usługowa
obiekty produkcyjne i magazynowe, obiekty usługowe, w tym handlowe (park handlowy Matarnia,
punkty sprzedaży samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych oraz biurowe m.in. siedziba
PKM S.A.)
teren węzła integracyjnego parking terenowy na min. 300 miejsc postojowych wraz
z wyposażeniem , teren usługowy; na południe od węzła teren zabudowy produkcyjno usługowej;
koncentracja handlu w rejonie istniejących obiektów handlowych oraz terenów rozwojowych po
likwidacji ogrodów działkowych

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające
z polityki planistycznej

UW AG I:

21.2.

Przystanek został zrealizowany w
r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka”. W sąsiedztwie
zlokalizowane jest LCS, czyli Lokalne Centrum Sterowania, gdzie jest monitorowany i kierowany ruch
pociągów.
Planowana jest realizacja 5 stojaków (miejsc na 2 rowery) w ramach stacji postoju Systemu Roweru
Metropolitalnego (wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)

Węzeł/przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

80

21.3.

Dokumentacja fotograficzna stan na wrzesień

7 r.
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22. Gdańsk Niedźwiednik
22.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdańsk Niedźwiednik

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdańsk miasto na prawach powiatu

Linia kolejowa

8 Gdańsk Wrzeszcz
i stni ej ący

Stan (etap realizacji)

Gdańsk Osowa

Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

mieszkaniowo-usługowa
osiedla mieszkaniowe, obiekty usługowe w tym szkoły podstawowe), cmentarz

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające z
polityki planistycznej

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym zabudowy mieszkaniowej intensywnej i usług
komercyjnych i/lub publicznych, planowane rozszerzenie tych funkcji w kierunku północnym na
teren ogrodów działkowych po zmianie SUIKZP ; projektowana ulica tzw. Nowa Abrahama;
planowane powiększenie cmentarza komunalnego o ok. 7 h.

UW AG I:

Przystanek został zrealizowany w
r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka” w granicach otuliny
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w pobliżu skrzyżowania ulic Potokowej i Słowackiego, w otoczeniu
osiedli mieszkaniowych i terenów rozwojowych.
9 stojaków miejsc na
rowery przy ul. Słowackiego w ramach stacji postoju Systemu Roweru
Metropolitalnego (wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)

22.2.

Węzeł/przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

82

22.3.

Dokumentacja fotograficzna stan na wrzesień

7 r.
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23. Gdynia Stadion
23.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Gdynia Stadion

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

m. Gdynia (miasto na prawach powiatu)

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana
i stni ej ący
usługowa
koncentracja obiektów sportowych i sportowo-widowiskowych (Narodowy Stadion Rugby, hala
sportowo-widowiskowa Gdynia Arena, Stadion Miejski a także inne obiekty Gdyńskiego Centrum
Sportu), obiekty biurowe (przy ul. Stryjskiej i Łużyckiej oraz w ramach Pomorskiego Paku NaukowoTechnologicznego), Centrum Edukacji Eksperyment, Centrum Handlowe Riviera
tereny zabudowy usługowej w tym usługi sportu i rekreacji) i produkcyjno-usługowej; na pn. od
przystanku niezainwestowany teren usług z dopuszczeniem obiektów handlowych
o pow. 2000 m2, o wysokości do 7 kondygnacji, dopuszcza się realizację zabudowy
mieszkaniowej powyżej drugiej kondygnacji; strefa śródmiejska; w promieniu 1 km centrum
dzielnicy Redłowo łączące funkcje publiczne i komercyjne

Stan (etap realizacji)
Dominująca funkcja
i najważniejsze
generatory ruchu
w otoczeniu

Perspektywy rozwojowe
w otoczeniu wynikające z
polityki planistycznej

UW AG I:

23.2.

Przystanek został zrealizowany w
7 r. w ramach inwestycji PKM „czerwona wstążka” i stanowi ważny
punkt obsługi transportem zbiorowym licznych obiektów sportowych i sportowo-widowiskowych oraz
obiektów biurowych zlokalizowanych w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Węzeł/przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną
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23.3.

Dokumentacja fotograficzna stan na wrzesień

7 r.
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24. Gołubie Kaszubskie
24.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e
Nazwa węzła/przystanku

Gołubie Kaszubskie

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto
Linia kolejowa
Stan (etap realizacji)
Miejscowości
Mieszkańcy
Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km
w promieniu
do 5 km
powyżej km

Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu
Dominujące funkcje w otoczeniu
Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

24.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e

powiat kartuski; gmina Stężyca
201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana
i stni ej ący
Gołubie, Pierszczewo, Sikorzyno, Smokowo
1 818 os.
Kłobuczyno, Krzeszna, Nowe Czaple, Pierszczewko, Potuły, Stare Czaple, Stężyca,
Szymbark, Zgorzałe
1 844 os.
Gołubieński Ogród Botaniczny, Zespół Szkół w Gołubiu
lasy i jeziora, turystyczna i rekreacyjna, rolnicza, mieszkaniowa, usługowa
bardzo duże perspektywy rozwoju budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
z dopuszczeniem funkcji usługowej sięgające
ha w Gołubiu, ha Pierszczewie,
niespełna 8 ha dla budownictwa jednorodzinnego w Gołubiu, , ha w Pierszczewie
oraz 0,5 ha dla rozwoju zabudowy produkcyjno-składowo-magazynowej w Gołubiu
Przystanek położony w miejscowości Gołubie, w otoczeniu Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego.
W okresie od września 2016 r. do września 2017 r. został rozbudowany w ramach projektu
„Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z trasami
dojazdowymi”16 finansowanego m.in. w ramach RPO WP 2014-2020
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1901.

opi s

Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim

2

Liczba peronów

2

Liczba krawędzi peronowych

3

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

peron wyspowy; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan bardzo
dobry
peron boczny przy budynku dworca , obecnie nieużytkowany; nawierzchnia
betonowa z wyraźnymi ubytkami

UW AG I:

W
r. zrealizowany został nowy peron wyspowy w ramach projektu „Rewitalizacja
i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także przebudową układów torowych i peronów m.in. na stacji Gołubie
Kaszubskie harmonogram wg założeń PKP PLK S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 20202022 r.).

16










opi s

zakres projektu dotyczący infrastruktury węzła integracyjnego na podst. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 014-2020):
utwardzenie terenu przy dworcu PKP w Gołubiu – wykonanie zjazdu i dróg wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych
budowa parkingu typu P&R dla samochodów osobowych
miejsca + dla osób niepełnosprawnych ;
budowa przystanku autobusowego z wiatą dla oczekujących pasażerów i miejscem postojowym dla autobusu;
budowa parkingu typu B&R dla 96 rowerów
zapewnienie dostępu do interaktywnego rozkładu jazdy;
budowa toalety modułowej;
oświetlenie terenu;
budowa dróg rowerowych o łącznej długości
km z miejscowości: Stężyca, Szymbark, Zgorzałe do miejscowości Gołubie

wskaźnik rezultatu, zgodnie z założeniami projektu – docelowa liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających
z infrastruktury/taboru objętych wsparciem: 8 7 os./rok
Gmina Stężyca podjęła działania zmierzające do przejęcia od PKP dodatkowego terenu, co umożliwi po zrealizowaniu przedmiotowego projektu budowę
dużo większej liczby miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.
86

24.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych

budynek dworca, obecnie w większości wyłączony z użytkowania, wykorzystywany
przez obsługę ruchu kolejowego, na zewnątrz budynku gablota informacyjna;
na peronie 2 wiaty przystankowe z miejscami do siedzenia i gablotą informacyjną,
dodatkowo: ławki, pojemniki na odpady, zegar peronowy na budynku dworca
oświetlenie peronów
toaleta modułowa
brak; informacja w gablocie o możliwości zakupu biletu on-line lub u kierownika
pociągu
informacja wizualna, informacja głosowa/nagłośnienie peronu, oznakowanie peronu
tablice z nawą przystanku, oznaczenie numeru toru ;

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

dostęp do peronu wyspowego pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności części
pochyłe o nachyleniu ok % i jeden spocznik , fakturowe oznaczenia zmiany
poziomów, jednostronna poręcz wzdłuż pochylni; dojazd do pochylni o nawierzchni
z płyt chodnikowych
x cm poprzez tory nierówna nawierzchnia może stanowić
istotną barierę ;
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu ;
przejście prze tory dodatkowo zabezpieczone barierkami, uniemożliwiającymi wjazd
bezpośrednio na torowisko;

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojście piesze do węzła utwardzone, chodnikiem wzdłuż ul. Sambora II;
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku znajduje się jednopoziomowy przejazd
kolejowo-drogowy (ze szlabanami)

UW AG I:

-

24.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: 23 wyznaczone miejsca parkingowe, w tym jedno dla
osoby niepełnosprawnej, miejsca oświetlone
dla rowerów: ok. 96 wyznaczonych miejsc parkingowych w tym ok. 20
zadaszonych, większość stojaki typu szeregowego 4 stojaki typu barierka)

Drogi dojazdowe

ul. Dworcowa (droga gminna) bezpośredni dojazd do przystanku
ul. Sambora (droga powiatowa, wjazd na drogę w odl. ok.
m od przystanku
przekrój x2, wydzielony ciąg pieszy, stan techniczny drogi bardzo dobry

Drogi rowerowe

w ramach inwestycji „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy
Stężyca wraz z trasami dojazdowymi” powstało ok 8 km ścieżek rowerowych na
trasach: Gołubie-Szymbark - Wieżyca, Gołubie-Zgorzałe, Stężyca-Gołubie, StężycaZgorzałe;
w pobliżu planowana regionalna trasa rowerowa nr 137 (Kaszubska)

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej
Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu
UW AG I:

linie kolejowe:
Nowa Wieś Wielka
linie autobusowe przewoźnik GRYF :
13 Kartuzy - Stężyca

Gdyni Port)

nazwa przystanku autobusowego: GOŁUBIE, DWORZEC KOLEJOWY
liczba stanowisk autobusowych: 1
postój taxi: 0 stanowisk
cała infrastruktura dostępna w obrębie węzła w ramach dogodnej dostępności pieszej
stojaków miejsc na rowery w ramach stacji postoju Systemu Roweru Metropolitalnego
(wg informacji przekazanych przez Stowarzyszenie OM G-G-S)
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24.5.

Węzeł na schemacie połączeń koleją metropolitalną

24.6.

Położenie węzła
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24.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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25. Kiełpino Kartuskie
25.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Kiełpino Kartuskie

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina miejsko-wiejska Kartuzy

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana

Stan (etap realizacji)

istniejący, przebudowany w

Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

r.

Kiełpino Kartuskie, Mezowo, Somonino, Wyczechowo
11 269 os.

w promieniu
do 5 km
Mieszkańcy
powyżej km
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

Borcz, Dzierżążno, Hopowo, Kartuzy

Dominujące funkcje w otoczeniu

mieszkaniowa, rolnicza
niewielkie perspektywy rozwoju budownictwa w oparciu o grunty dotychczas
niezagospodarowane, objęte zapisami mpzp o następującym przeznaczeniu: 4,7 ha
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 7 ha pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z dopuszczeniem usług

Miejscowości

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

25.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów
Liczba krawędzi peronowych
Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

UW AG I:

15 964 os.
Zespół Szkół w Kiełpinie, gminny stadion sportowy

Przystanek położony na południowym krańcu miejscowości Kiełpino, w otoczeniu lasów i pól
uprawnych po południowej stronie linii kolejowej oraz jezior, w sąsiedztwie drogi
wojewódzkiej nr
wjazd na drogę w odległości ok.
m od przystanku . Po południowej
stronie torów płynie rzeka Radunia, w odległości ok. km od przystanku znajduje się stanica
kajakarska.
W niedalekiej odległości około
km , w granicach miejscowości Kiełpino znajduje się
nieczynny przystanek Leszno Kartuskie na linii kolejowej 214 Kartuzy Somonino).

opi s
1
1
1
peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan bardzo
dobry
W
r. zrealizowany został nowy peron w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja
tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także m.in. przebudowa peronu w Kiełpinie Kartuskim harmonogram wg założeń
PKP PLK S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.).

25.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych

parterowy budynek dworcowy w dobrym stanie technicznym, składający się z dwóch
modułów, obecnie w większym module pełniący funkcje mieszkalne, w drugim,
mniejszym
funkcje związane z obsługą podróżnych poczekalnia bez miejsc
siedzących, nieczynna kasa biletowa oraz gabloty informacyjne ; od zewnątrz wejście
do poczekalni jest zadaszone;
dodatkowo na peronie: ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy
i rozkłady jazdy
oświetlenie peronu
brak
brak; informacja w gablocie o możliwości zakupu biletu on-line lub u kierownika
pociągu
informacja wizualna, oznakowanie peronu tablica z nazwą przystanku
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Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

dostęp do peronu pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności
część pochyła
o nachyleniu ok 5%), fakturowe oznaczenia zmiany poziomów, poręcz wzdłuż
pochylni po jednej stronie barierek wyjazd z pochylni bezpośrednio na peron, dojazd
do pochylni o nawierzchni z płyt chodnikowych
x cm ;
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojście piesze do przystanku od strony miejscowości Kiełpino po drodze jezdnej
o nawierzchni z płyt Jumbo wzdłuż ul. Dworcowej oraz po chodniku wzdłuż ul. Przy
Torach i dalej po drodze jezdnej o nawierzchni z płyt Jumbo wzdłuż ul. Grodziskowej;
bezpośrednie dojścia piesze do peronu na fragmentach o nawierzchni nieutwardzonej
żwirowej; teren w bezpośrednim otoczeniu budynku dworca wyłożony płytami
betonowymi trylinka i płyty chodnikowe
x
cm ; połączenie budynku dworca
z peronem za pośrednictwem stopni;
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku znajduje się jednopoziomowy przejazd
kolejowo-drogowy w ciągu ul. Dworcowej , nieco dalej most drogowy nad torami
kolejowymi o nawierzchni żwirowej w ciągu ul. Grodziskowej

UW AG I:

stan własnościowy budynku dworca: kolejowy

25.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: brak wyznaczonych miejsc postojowych
i parkingowych; funkcję „dzikiego parkingu” pełni teren o nawierzchni żwirowej w
bezpośrednim sąsiedztwie peronu miejsce dla ok. samochodów osobowych , pas
terenu wzdłuż peronu o nawierzchni z trylinki oraz teren trawiasty pomiędzy torami
a ul. Przy Torach, pełniący prawdopodobnie funkcję parkingu dla pobliskiej zabudowy
mieszkaniowej;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na
kilka rowerów na utwardzonej nawierzchni, przy wejściu na peron

Drogi dojazdowe

ul. Dworcowa droga wewnętrzna
stanowi bezpośredni dojazd do przystanku
kolejowego, wykonana z betonowej płyty ażurowej, droga w złym stanie technicznym;
DW 224 (wjazd na drogę w odległości ok. 1700 m od przystanku) przekrój x2, brak
wydzielonych ciągów pieszych, droga w dobrym stanie technicznym, ul. Długa
wydzielony ciąg pieszy, dobry stan techniczny drogi.

Drogi rowerowe

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.)
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

linie kolejowe:

Nowa Wieś Wielka Gdynia Port)

brak

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

najbliższy przystanek autobusowy KIEŁPINO zlokalizowany w odległości ok. 6 m od
przystanku kolejowego KIEŁPINO KARTUSKIE obsługujący regularne linie przewozowe
autobusowe (przewoźnik GRYF :
2 Kartuzy Kiełpino Goręczyno Ostrzyce,
3 Kartuzy Kiełpino Kamela Nowa Wieś Przywidzka,
9 Kartuzy Mezowo Żukowo;
dojście pomiędzy przystankami ul. Dworcową bez wydzielonego ciągu pieszego

UW AG I:

stojak rowerowy typu szeregowego: rozwiązanie niepozwalające prawidłowo zabezpieczyć
roweru możliwość przypięcia tylko koła przedniego lub tylnego ;
mieszkańcy zgłaszają potrzebę budowy parkingu
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25.5.

Przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

25.6.

Położenie przystanku
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25.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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26. Krzeszna
26.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Krzeszna

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina wiejska Stężyca

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący

Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

Krzeszna, Nowe Czaple, Pierszczewo, Potuły, Szymbark, Wieżyca
1 640 os.

w promieniu
do 5 km
Mieszkańcy
powyżej km
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

Brodnica Dolna, Brodnica Górna, Ostrzyce, Rybaki

Dominujące funkcje w otoczeniu

lasy i jeziora, turystyczna i rekreacyjna
niewielkie perspektywy rozwoju budownictwa w oparciu o grunty dotychczas
niezagospodarowane, objęte zapisami mpzp o następującym przeznaczeniu:
 , ha gruntów z możliwością rozwoju zabudowy mieszkaniowej lub letniskowej
w obrębie geod. Szymbark,
 , ha gruntów z możliwością rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług w obrębie geod. Potuły,
 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy zagrodowej: 1,5 ha
w obrębie geod. Czaple gm. Stężyca oraz ,6 ha w Pierszczewie,
 zabudowy usługowej: ,8 ha w Pierszczewie oraz , ha w obrębie Potuły
(z możliwością lokalizacji pojedynczych mieszkań ;
niewielki obszar pod rozwój zabudowy wynika z położenia przystanku w otoczeniu
jezior: Potulskiego i Ostrzyckiego a także licznych i rozległych obszarów chronionych

Miejscowości

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

4 746 os.
trasy turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, wyciągi narciarskie

Przystanek położony bardzo malowniczo, na wzniesieniu, w granicach Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, tuż obok linii brzegowej Jeziora Ostrzyckiego tafla jeziora widoczna
z peronu . Niestety w bezpośrednim otoczeniu znajduje się infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna o bardzo niskich walorach estetycznych.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1901.

26.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e

opi s

Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim

1

Liczba peronów
Liczba krawędzi peronowych

1
1

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane; stan bardzo dobry

UW AG I:

W
r. zrealizowany został nowy peron w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja
tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także m.in. przebudowa peronu w Krzesznej harmonogram wg założeń PKP PLK
S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.).

26.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e

opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

budynek dworcowy w bardzo złym stanie technicznym, obecnie nie pełni żadnej
funkcji;
wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną, dodatkowo na
peronie: ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy i rozkłady
jazdy

Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie

oświetlenie peronu
brak
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Zakup biletów
Informacja dla podróżnych

brak
informacja wizualna, oznakowanie peronu tablica z nazwą przystanku

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

dostęp do peronu pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności części pochyłe
o nachyleniu ok 5% i jeden spocznik o szerokości ok. m. ; fakturowe oznaczenia
zmiany poziomów; poręcz wzdłuż pochylni po jednej stronie ; wyjazd z pochylni
bezpośrednio na peron, poprzedzony utwardzoną nawierzchnią z płyt chodnikowych
(50cmx50cm);
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu ;

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojście piesze do przystanku nieutwardzone, w ciągu drogi o ruchu samochodowym
(bez pobocza);
„dzikie” przejścia bezpośrednio na peron z nieutwardzonej drogi wzdłuż peronu;
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku znajduje się jednopoziomowy przejazd
kolejowo-drogowy bez sygnalizacji świetlnej

UW AG I:

stan własnościowy budynku dworca: kolejowy

26.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e

opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: brak wyznaczonych miejsc parkingowych
i postojowych; funkcję „dzikiego parkingu” pełni droga gruntowa wzdłuż peronu;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak na kilka
rowerów na utwardzonej nawierzchni, przy ścianie budynku dawnego dworca

Drogi dojazdowe

drogi dojazdowe do przystanku kolejowego stanowią drogi leśne

Drogi rowerowe

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku;
w pobliżu przystanku przebiega lokalna trasa rowerowa „Kaszubska Stegna”

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do 300 m.)
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

linie kolejowe:

Nowa Wieś Wielka

Gdynia Port)

brak

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

w związku z brakiem przystanków autobusowych w pobliżu przystanku kolejowego
Krzeszna, nie jest on w żaden sposób zintegrowany z innymi środkami transportu
zbiorowego

UW AG I:

-
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26.5. Węzeł/przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

26.6. Położenie węzła/przystanku
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Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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27. Pępowo Kartuskie
27.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Pępowo Kartuskie

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina miejsko-wiejska Żukowo

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana
istniejący, przebudowany w
r.
Banino, Czaple, Leźno, Pępowo Kartuskie
9 219 os.

Stan (etap realizacji)
Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

Miejscowości

w promieniu
do 5 km
Mieszkańcy
powyżej km
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

Lniska, Miszewo, Miszewko

Dominujące funkcje w otoczeniu

mieszkaniowa, rolnicza
obszar objęty zjawiskiem suburbanizacji ze znacznymi możliwościami dalszego
rozwoju zabudowy:
 mieszkaniowej jednorodzinnej (31,3 ha) oraz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług
,8 ha ,
 zabudowy usługowej 7, ha

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

27.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów

11 851 os.
szkoła podstawowa w Pępowie

Przystanek w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
w większości nowo powstałej lub w trakcie budowy. W otoczeniu przystanku pola uprawne
i gospodarstwa hodowlane.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1938

opi s
1

Liczba krawędzi peronowych

1
1

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan bardzo
dobry

UW AG I:

W 2014 r. zrealizowany został nowy peron w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja
tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii 201, a także m.in. przebudowa peronu w Pępowie Kartuskim harmonogram wg założeń
PKP PLK S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.), patrz: przypisy końcowe.

27.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s
Podstawowe warunki oczekiwania
Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych

wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną, dodatkowo na
peronie: ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy i rozkłady
jazdy
oświetlenie peronu
brak
brak
informacja wizualna, oznakowanie peronu tablica z nazwą przystanku

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

dostęp do peronu - pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności części pochyłe
o nachyleniu ok % i dwa spoczniki o szerokości ok. m. , fakturowe oznaczenia
zmiany poziomów, poręcz wzdłuż pochylni po jednej stronie ;
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu);

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojścia piesze z centrum miejscowości Pępowo, jak i od strony Leźna wzdłuż drogi
powiatowej, miejscami bez chodnika o niskim poziomie bezpieczeństwa;
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dojście piesze do samego przystanku o utwardzonej nawierzchni płyty Jumbo
prowadzące po drodze, stanowiącej jednocześnie dojazd do parkingu; płyty Jumbo
przechodzą w nawierzchnię z płyt chodnikowych
x
cm , która prowadzi do
pochylni wychodzącej bezpośrednio na peron;
schody najprawdopodobniej techniczne umożliwiające dostęp do peronu
bezpośrednio z mostu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku o złym
stanie technicznym, dodatkowo zarośnięte, praktycznie nie do przejścia
UW AG I:

planowana budowa chodnika wzdłuż ul. Gdańska w roku 2018

27.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

Drogi dojazdowe

Drogi rowerowe
Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

UW AG I:

dla samochodów osobowych: ok. 20 miejsc parkingowych na utwardzonej
nawierzchni płyty Jumbo w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku; brak wyznaczenia
konkretnych miejsc o sprecyzowanych parametrach; samochody parkowane są
również „na dziko”;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe
stojak na kilka
rowerów na utwardzonej nawierzchni, bezpośrednio przy wejściu na peron
bezpośredni dojazd do przystanku stanowi droga wewnętrzna wykonana
z betonowych płyt Jumbo, zły stan techniczny drogi;
Aleja Lipowa droga powiatowa, wjazd na drogę w odl. ok. 100 m od przystanku)
przekrój x2, brak wydzielonych ciągów pieszych, droga w złym stanie technicznym
DK
wjazd na drogę w odległości ok.
m od przystanku)
brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie przystanku;
w pobliżu w odl. ok. 250 m od przystanku) przebiega regionalna trasa rowerowa
nr 133

linie kolejowe:

Nowa Wieś Wielka

Gdynia Port)

brak
najbliższy przystanek autobusowy PĘPOWO zlokalizowany w odległości ok.
m od
przystanku kolejowego obsługujący regularne linie przewozowe autobusowe
(przewoźnik GRYF :
801 Kartuzy Żukowo Pępowo Gdańsk,
810 Kartuzy Przodkowo Pępowo - Gdańsk
dojście piesze pomiędzy przystankami wydeptaną, wąską ścieżką wzdłuż ul. Gdańskiej
stojak rowerowy typu szeregowego: rozwiązanie niepozwalające prawidłowo zabezpieczyć
roweru możliwość przypięcia tylko koła przedniego lub tylnego
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27.5.

Przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

27.6.

Położenie przystanku
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27.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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28. Rębiechowo
28.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Rębiechowo

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina miejsko-wiejska Żukowo

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana
istniejący
Banino, Barniewice, Rębiechowo
7 753 os.

Stan (etap realizacji)
Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

Miejscowości

w promieniu
do 5 km
Mieszkańcy
powyżej km
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

Czaple, Miszewo, Miszewko

Dominujące funkcje w otoczeniu

mieszkaniowa, rolnicza, przemysłowa, usługowa
perspektywy rozwojowe w otoczeniu km od przystanku to głównie:
 1,85 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w obrębie Rębiechowo oraz
, ha w obrębie geod. Banino,
 2,3 ha o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem usług w Rębiechowie i , ha w Baninie,
 1,4 ha pod rozwój zabudowy usługowej w Rębiechowie oraz ha w Baninie

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

28.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów

10 943 os.
szkoła podstawowa w Baninie, zakład produkcyjny Unilever Polska S.A.

Przystanek położony jest w otoczeniu dynamicznie rozwijających się terenów mieszkaniowych
intensywne przekształcenia terenów rolnych na mieszkaniowe . W ostatnich
latach po
zachodniej i południowej stronie przystanku przede wszystkim miejscowość Banino
zrealizowane zostały liczne inwestycje mieszkaniowe zarówno indywidualne, jak
i deweloperskie. Kolejne są w trakcie realizacji. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się
również usługi związane z obsługą terenów mieszkaniowych oraz duże przedsiębiorstwa
produkcyjne. Po wschodniej stronie przystanek sąsiaduje z trenami lotniska.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1938.

opi s
1

Liczba krawędzi peronowych

1
1

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan bardzo
dobry

UW AG I:

W
r. zrealizowany został nowy peron w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja
tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także m.in. przebudowa peronu w Rębiechowie harmonogram wg założeń PKP
PLK S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.), patrz: przypisy końcowe i .

28.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s
Podstawowe warunki oczekiwania
Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych
Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną, dodatkowo na
peronie: ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy i rozkłady
jazdy
oświetlenie peronu
brak
brak
informacja wizualna, oznakowanie peronu tablica z nazwą przystanku
dostęp do peronu pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności części pochyle
o nachyleniu ok % i dwa spoczniki o szerokości ok. m. ; fakturowe oznaczenia
zmiany poziomów; poręcz wzdłuż pochylni po jednej stronie ; zjazd z pochylni
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następuję na ułożone płyty chodnikowe, jest możliwy podjazd samochodem
bezpośrednio w pobliżu pochylni choć w obrębie przystanku nie ma wyznaczonych
miejsc parkingowych);
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi
i kolorystycznymi w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu ;
Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojścia piesze nieutwardzone, nawierzchnia bardzo słabej jakości ubity piasek
z wyraźnymi muldami , znaczny spadek terenu powyżej %;
dojście piesze z głównej ulicy odbywa się po drodze samochodowej o dużym kącie
nachylenia, miejscami utwardzonej brukiem kamiennym, z wyraźnymi zagłębieniami
uformowanymi podczas deszczu przez spływającą; droga bez odwodnienia

UW AG I:

28.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

Drogi dojazdowe

Drogi rowerowe
Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
(pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

dla samochodów osobowych: brak wyznaczonych miejsc parkingowych
i postojowych; w bezpośrednim sąsiedztwie peronu przy ul. Radosnej nieutwardzone
miejsca dla ok. samochodów oznaczone tabliczką: „teren prywatny, wstęp i wjazd
wzbroniony”; samochody parkowane są prawdopodobnie „na dziko”, wzdłuż
nieutwardzonego odcinka drogi dojazdowej do przystanku;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe
stojak na kilka
rowerów na utwardzonej nawierzchni, bezpośrednio przy wejściu na peron
bezpośredni dojazd do przystanku stanowi droga wewnętrzna nieutwardzona;
ul. Gdańska (droga powiatowa, wjazd na drogę w odl. ok. 100 m od przystanku) wydzielony ciąg pieszy, droga w dobrym stanie technicznym
brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku
linie kolejowe:
Nowa Wieś Wielka Bydgoszcz
linie autobusowe przewoźnik GRYF :
810 Kartuzy Przodkowo Pępowo - Gdańsk

Kościerzyna

Gdynia)

nazwa przystanku autobusowego: BANINO, RĘBIECHOWO
liczba stanowisk autobusowych: 1,
postój taxi: 0 stanowisk

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

odległość pomiędzy przystankami: autobusowym BANINO, RĘBIECHOWO
i kolejowym wynosi ok. 300 m;
dojście z przystanku kolejowego do ul. Gdańskiej po nawierzchni nieutwardzonej,
w złym stanie technicznym, dojście wzdłuż ul. Gdańskiej wydzielonym ciągiem
pieszym

UW AG I:

stojak rowerowy typu szeregowego: rozwiązanie niepozwalające prawidłowo zabezpieczyć
roweru możliwość przypięcia tylko koła przedniego lub tylnego użytkownicy przystanku nie
korzystają ze stojaków, przypinają rowery do bezpośrednio sąsiadujących z nim barierek patrz:
zdjęcie .
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28.5.

Przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

28.6.

Położenie przystanku
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28.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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29. Sławki
29.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Sławki

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina wiejska Somonino
Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana

Linia kolejowa

i stni ej ący

Stan (etap realizacji)
Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

Egiertowo, Goręczyno, Rąty, Sławki
5 378 os.

w promieniu
do 5 km
Mieszkańcy
powyżej km
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

Kamela, Ramleje, Ręboszewo, Starkowa Huta

Dominujące funkcje w otoczeniu

rolnicza, mieszkaniowa
planami miejscowymi w promieniu km od przystanku objętych zostało jedynie
działek budowlanych, z czego
pozostaję niezabudowane z możliwością ich
zagospodarowania na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Somonino determinują nieznaczny rozwój zabudowy wzdłuż istniejących dróg
kołowych we wsi Sławki oraz nieznaczny kilka do kilkunastu zabudowań rozwój
zabudowy na obszarach Goręczyna oraz Rątów, które znajdują się w promieniu km
od analizowanego przystanku

Miejscowości

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

29.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów

7 198 os.
Zespół Szkół w Goręczynie

Przystanek znajduje się w malowniczej okolicy, w otoczeniu pól uprawnych i łąk, w bliskim
sąsiedztwie węzła Somonino. W bezpośrednim sąsiedztwie przystanku zlokalizowane jest
gospodarstwo hodowlane. Niewielka miejscowość Sławki położona jest na południe od
przystanku, w zasięgu
min dostępności pieszej.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1901.
Do stacji kolejowej dochodzi Szlak Wzgórz Szymbarskich zielony PTTK, który wiedzie z Sopotu
do Sierakowic.

opi s
1

Liczba krawędzi peronowych

1
1

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan bardzo
dobry

UW AG I:

W
r. zrealizowany został nowy peron w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja
tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także m.in. przebudowa peronu w Sławkach harmonogram wg założeń PKP PLK
S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.).

29.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów
Informacja dla podróżnych

dawny budynek dworca pełni obecnie funkcje mieszkalne;
wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną, dodatkowo na
peronie: ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy i rozkłady
jazdy
oświetlenie peronu
brak
brak; informacja w gablocie o możliwości zakupu biletu on-line lub u kierownika
pociągu
informacja wizualna, oznakowanie peronu (tablica z nazwą przystanku
106

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

dostęp do peronu - pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności części pochyłe
o nachyleniu ok % i dwa spoczniki o szerokości ok. m. ; fakturowe oznaczenia
zmiany poziomów; poręcz wzdłuż pochylni po jednej stronie ; wyjazd z pochylni
następuję bezpośrednio na peron;
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu ;

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojście piesze do przystanku utwardzone, wyasfaltowane, w ciągu drogi o ruchu
samochodowym (bez pobocza);
dojście piesze bezpośrednio na peron o nawierzchni utwardzonej z płyt chodnikowych
(50 x 50 cm);
zejście z peronu do budynku dawnego dworca po schodach stopnie z obustronną
barierką rozwiązanie nieuwzględniające potrzeb osób o ograniczonej mobilności

UW AG I:

Budynek dworca Sławki leży na terenie należącym do Polskich Kolej Państwowych S.A.

29.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s
Parkingi i zatoki postojowe

Drogi dojazdowe
Drogi rowerowe
Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

dla samochodów osobowych: brak;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na
kilka rowerów na utwardzonej nawierzchni, przy wejściu na peron
bezpośredni dojazd i drogi dojazdowe w otoczeniu przystanku - drogi gminne;
DW
wjazd na drogę w odległości ok.
m od przystanku
brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku
linie kolejowe: 201 Nowa Wieś Wielka

Gdynia Port)

brak

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

najbliższy przystanek autobusowy SŁAWKI zlokalizowany w odległości ok. , km od
przystanku kolejowego SŁAWKI obsługujący regularne linie przewozowe autobusowe
przewoźnik GRYF :
2 Kartuzy Kiełpino Goręczyno - Ostrzyce

UW AG I:

stojak rowerowy: rozwiązanie niepozwalające prawidłowo zabezpieczyć roweru możliwość
przypięcia tylko koła
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29.5.

Przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

29.6.

Położenie przystanku

108

29.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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30. Wieżyca
30.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Wieżyca

Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

przystanek zi nteg rowany

Powiat; Gmina/Miasto

powiat kartuski; gmina wiejska Stężyca

Linia kolejowa

201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port); jednotorowa; niezelektryfikowana

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący

Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

Krzeszna, Wieżyca, Rybaki, Szymbark, Ostrzyce
1 964 os.

w promieniu
do 5 km
Mieszkańcy
powyżej km
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

Brodnica Dolna, Brodnia Górna, Kaplica, Pierszczewo, Piotrowo, Rąty

Dominujące funkcje w otoczeniu:

lasy, turystyczna i rekreacyjna

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

w oparciu o zapisy mpzp jedyne i znaczne szanse rozwojowe dotyczą obrębu
Szymbark, a dokładniej jego najbliższego otoczenia przystanku Wieżyca; około 8 ha
przeznaczonych w zapisach mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
niespełna 1 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją uzupełniającą
w postaci usług, zostały uzupełnione m.in. o zabudowę letniskową i pojedyncze
parcele przeznaczone na rozwój zabudowy zagrodowej; w Rątach obowiązujące plany
miejscowe zezwalają na lokalizację kilku budynków mieszkaniowych jednorodzinnych

UW AG I:

Przystanek położony w otoczeniu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, w otoczeniu lasów, pól
uprawnych i jeziora (Jezioro Ostrzyckie , w niedalekiej odległości od drogi krajowej nr
wjazd
na drogę w odległości ok. km .
Do stacji kolejowej dochodzi Szlak Wzgórz Szymbarskich zielony PTTK, który wiedzie z Sopotu
do Sierakowic.

Miejscowości

30.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e

4 999 os.
trasy turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, wyciągi narciarskie, Rezerwat „Szczyt
Wieżyca” z wieżą widokową

opi s

Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim

1

Liczba peronów

1

Liczba krawędzi peronowych

1

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan bardzo
dobry

UW AG I:

W
r. zrealizowany został nowy peron w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja
tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także m.in. przebudowa peronu w Wieżycy harmonogram wg założeń PKP PLK
S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.).

30.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

budynek dworcowy w bardzo złym stanie technicznym grozi zawaleniem , obecnie nie
pełni żadnej funkcji;
wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną, dodatkowo na
peronie: ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy i rozkłady
jazdy

Bezpieczeństwo osobiste

oświetlenie peronów

Dodatkowe usługi/wyposażenie

brak

Zakup biletów

brak; informacja w gablocie o możliwości zakupu biletu on-line lub u kierownika
pociągu

Informacja dla podróżnych

informacja wizualna, oznakowanie peronu tablica z nazwą przystanku
110

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

dostęp do peronu - pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności
część pochyła
o nachyleniu ok % z płyt chodnikowych
cmx cm przechodzi w pochylnię
systemową specjalistyczne płyty prefabrykowane , prowadzącą bezpośrednio na
peron część pochyła o nachyleniu ok % , fakturowe oznaczenia zmiany poziomów,
poręcz wzdłuż pochylni po jednej stronie barierek wyjazd z pochylni następuję
bezpośrednio na peron;
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu ;

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojścia piesze do przystanku oraz droga dojazdowa bezpośrednio doprowadzająca do
przystanku są w większości nieutwardzone, co szczególnie w przypadku ruchu
pieszego może stanowić istotne utrudnienie i obniżenie jakości podróżowania;
dojście piesze bezpośrednio na peron, poprzedza fragment nieutwardzonej
nawierzchni z piasku, następnie fragment nawierzchni utwardzonej z kostki kamiennej
ubytki w nawierzchni , następnie fragment z płyt chodnikowych
cm x cm ;
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku znajduje się jednopoziomowy przejazd
kolejowo-drogowy

UW AG I:

stan własnościowy budynku dworca: kolejowy

30.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: brak wyznaczonych miejsc, samochody parkują
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dawnego dworca
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe 2 stojaki szeregowe na
kilka rowerów na utwardzonej nawierzchni, bezpośrednio przy budynku dworca
i wejściu na peron

Drogi dojazdowe

bezpośredni dojazd do przystanku odbywa się drogami wewnętrznymi;
DK
wjazd na drogę w odl. ok. 2500 m od przystanku)

Drogi rowerowe

brak wydzielonych dróg rowerowych w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku;
w buforze około km od stacji planowana jest regionalna trasa rowerowa nr
(Kaszubska).

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

linie kolejowe:

Nowa Wieś Wielka

7

Gdynia Port)

brak

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

najbliższy przystanek autobusowy WIEŻYCA, DWORZEC KOLEJOWY zlokalizowany
w odległości ok.
m od przystanku kolejowego WIEŻYCA obsługujący regularne
prywatne linie przewozowe autobusowe:
13 (Kartuzy Stężyca, przewoźnik GRYF ;
dojście piesze pomiędzy przystankami bez wydzielonego ciągu pieszego

UW AG I:

stojaki rowerowe typu szeregowego: rozwiązanie niepozwalające prawidłowo zabezpieczyć
roweru możliwość przypięcia tylko koła przedniego lub tylnego
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30.5.

Węzeł/przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

30.6.

Położenie węzła/przystanku

112

30.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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31. Dzierżążno
31.1. Dane ogólne
w yszcze góln i en i e
Nazwa węzła/przystanku
Ranga węzła/przystanku
(wg PZPWP 2030)

Powiat; Gmina/Miasto

opi s
Dzierżążno
powiat kartuski; gmina miejsko-wiejska Kartuzy
9 Pruszcz Gdański-Łeba

Linia kolejowa

i stni ej ący

Stan (etap realizacji)
Miejscowości
Mieszkańcy
Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu do
3 km
w promieniu do
5 km
powyżej km

Borowo, Dzierżążno, Mezowo
7 693 os.
Kobysewo
29 707 os.

Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

oddział rehabilitacji i poradnia rehabilitacyjna Szpitala specjalistycznego
w Kościerzynie, zakład opiekuńczo-leczniczy, szkoła podstawowa w Dzierżążnie

Dominujące funkcje w otoczeniu

mieszkaniowa, usługowa, rolnicza, turystyczna i rekreacyjna

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

znaczne perspektywy rozwoju budownictwa w oparciu o grunty dotychczas
niezagospodarowane, objęte zapisami mpzp o następującym przeznaczeniu:
 zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: ,6 ha w Dzierżążnie, ha
w Mezowie,
 zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji usług: ,
ha w Dzierżążnie, ha w Mezowie,
 zabudowie usługowej: , ha w Dzierżążnie

UW AG I:

Przystanek położony na południowym krańcu miejscowości Dzierżążno, pomiędzy dwoma
jeziorami Dzierżąskie i Mezowskie , przy drodze wojewódzkiej nr 211.
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu:1886

31.2. Infrastruktura kolejowa
w yszcze góln i en i e

opi s

Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim

1

Liczba peronów

1

Liczba krawędzi peronowych

1

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane, kostka betonowa; stan bardzo
dobry

UW AG I:

Nowy peron zrealizowany w 2015 r. w ramach modernizacji linii 229 na odcinku Glincz
Kartuzy.

31.3. Warunki obsługi pasażerów
w yszcze góln i en i e
opi s
Podstawowe warunki oczekiwania

na peronie wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną,
dodatkowo: ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy i rozkłady
jazdy, zegar peronowy

Bezpieczeństwo osobiste

oświetlenie peronów

Dodatkowe usługi/wyposażenie

słupek alarmowo - rozmowny

Zakup biletów

brak; informacja w gablocie o możliwości zakupu biletu on-line lub u kierownika
pociągu

Informacja dla podróżnych
Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

informacja wizualna, informacja głosowa/nagłośnienie peronu, oznakowanie peronu
tablica z nawą przystanku, tablice kierunkowe zapewniające dobrą orientację
w obrębie przystanku
pochylnia wyposażona w poręcze, zróżnicowana nawierzchnia i kontrastowe
oznaczenia w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu

114

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą i pomiędzy peronami
dostępność piesza

dojścia piesze do przystanku oraz droga dojazdowa bezpośrednio doprowadzająca do
przystanku ul. Kaszubska są nieutwardzone, co szczególnie w przypadku ruchu
pieszego może stanowić istotne utrudnienie i obniżenie jakości podróżowania;
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku znajduje się jednopoziomowy przejazd
kolejowo-drogowy w ciągu ul. Kaszubskiej

UW AG I:

Zabytkowy budynek dworcowy z końca XIX w. nr ewidencji gminnej
obecnie pełni funkcje mieszkalną, stan własnościowy: prywatny.

7 /6 8 z

8 r.

31.4. Integracja z innymi środkami transportu
w yszcze góln i en i e
opi s

Parkingi i zatoki postojowe

Drogi dojazdowe

Drogi rowerowe
Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej

dla samochodów osobowych: brak wyznaczonych miejsc postojowych
i parkingowych; funkcję „dzikiego parkingu” pełni droga gruntowa wzdłuż peronu oraz
odcinek ul. Kaszubskiej, łączącej przystanek z DW nr
;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe - 4 stojaki typu barierka
na utwardzonej nawierzchni przy wejściu na peron, możliwość przypięcia roweru za
ramę
ul. Kaszubska (droga wewnętrzna w bardzo złym stanie technicznym - bezpośredni
dojazd do przystanku kolejowego;
DW nr 211 wjazd na drogę w odl. ok.
m od przystanku - przekrój drogi x2,
z wydzieloną ścieżką rowerową i ciągiem pieszym
od skrzyżowania ulic Kartuskiej i Szpitalnej, rozpoczyna się ścieżka rowerowa z kostki
brukowej biegnąca wzdłuż DW
do skrzyżowania z ulicą Leśną
linie kolejowe:

9 Pruszcz Gdański-Łeba

brak

Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

najbliższy przystanek autobusowy DZIERŻĄŻNO zlokalizowany w odległości ok.
m
od przystanku kolejowego DZIERŻĄŻNO obsługujący regularne linie przewozowe
autobusowe (przewoźnik GRYF :
800 Kartuzy Żukowo Leźno Gdańsk,
801 Kartuzy Żukowo Pępowo Gdańsk,
806 Kartuzy Żukowo Babi Dół Żukowo Kartuzy;
dojście z peronu kolejowego do ul. Kaszubskiej w bardzo złym stanie technicznym,
nawierzchnia nieutwardzona

UW AG I:

Mieszkańcy zgłaszają potrzebę budowy parkingu. Z uwagi na planowaną elektryfikację sieci
kolejowej wstrzymane są plany dot. rozwoju infrastruktury przystanku.
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31.5.

Przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

31.6.

Położenie przystanku

116

31.8.

Dokumentacja fotograficzna (stan na marzec 2017 r.)

117

32. Skorzewo
32.1.

Dane ogólne

w yszcze góln i en i e

opi s

Nazwa węzła/przystanku

Skorzewo

Ranga węzła/przystanku

-

(wg PZPWP 2030)
Linia kolejowa

powiat kościerski; gmina wiejska Kościerzyna
Nowa Wieś Wielka Gdynia Port); jednotorowa, niezelektryfikowana

Stan (etap realizacji)

i stni ej ący

Powiat; Gmina/Miasto

Miejscowości
Mieszkańcy

w promieniu
do 3 km

Kościerzyna-Wybudowanie, Nowa Wieś Kościerska, Skorzewo, Stara Kościerska
Huta
2 522 os.

w promieniu
do 5 km
Mieszkańcy
powyżej km
Najważniejsze generatory ruchu
w otoczeniu

Dobrogoszcz, Kaliska Kościerskie, Fingrowa Huta, Sikorzyno, Stężyca, Wieprznica

Dominujące funkcje w otoczeniu

mieszkaniowa, rolnicza
24 ha niezainwestowanych gruntów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością lokalizacji usług oraz ha celem rozwoju
budownictwa jednorodzinnego; istnieją możliwości rozwoju sektora produkcyjnoskładowo-magazynowego w oparciu o ok. 7, ha niezainwestowanych obszarów;
jedynie ,7 ha przeznaczono pod rozwój wyłącznie funkcji usługowej

Miejscowości

Perspektywy rozwojowe w otoczeniu
wynikające z polityki planistycznej

UW AG I:

32.2.

13 232 os.
Zespół Szkół w Skorzewie

Przystanek położony na wschodnim krańcu miejscowości Skorzewo, w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, lasów, pól uprawnych, gospodarstw hodowlanych i jeziora
Jezioro Długie , przy drodze wojewódzkiej nr
wjazd na drogę w odległości ok. km od
przystanku).
Rok otwarcia pierwszej stacji obsługującej ruch pasażerski w tym miejscu: 1938

Infrastruktura kolejowa

w yszcze góln i en i e
Liczba torów na stacji
w ruchu pasażerskim
Liczba peronów
Liczba krawędzi peronowych

opi s
1
1
1

Typ peronu, rodzaj nawierzchni wraz
z oceną stanu technicznego

peron boczny; specjalistyczne płyty prefabrykowane; stan bardzo dobry

UW AG I:

W 2014 r. zrealizowany został nowy peron w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja
tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna Gdynia”.
W ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
planowana jest realizacja przedsięwzięcia związanego z elektryfikacją i budową drugiego toru
na linii
, a także m.in. przebudowa peronu w Skorzewie harmonogram wg założeń PKP PLK
S.A.: projekt - 2017-2019 r., realizacja 2020-2022 r.).

32.3.

Warunki obsługi pasażerów

w yszcze góln i en i e

opi s

Podstawowe warunki oczekiwania

budynek dworcowy pełni obecnie niemal w całości funkcje mieszkalne; obsługa
podróżnych ograniczona jest do małego pomieszczenia ok.
m2 , w którym
umieszczono gabloty na komunikaty, schematy oraz rozkłady jazdy i które stanowić
może namiastkę poczekalni dla - osób, bez miejsca siedzącego pomieszczenie to
stanowi zaślepiony przedsionek, kiedyś prawdopodobnie wejście do budynku od
strony peronu ; od zewnątrz wejście do pomieszczenia jest zadaszone, na zewnętrznej
ścianie znajduje się gablota informacyjna;
na peronie: wiata przystankowa z miejscem do siedzenia i gablotą informacyjną,
dodatkowo ławki, pojemniki na odpady, gablota na komunikaty, schematy i rozkłady
jazdy

Bezpieczeństwo osobiste
Dodatkowe usługi/wyposażenie
Zakup biletów

oświetlenie peronu
brak
brak; informacja w gablocie o możliwości zakupu biletu on-line lub u kierownika
pociągu
118

Informacja dla podróżnych

informacja wizualna, oznakowanie peronu tablica z nazwą przystanku)

Dostępność dla osób o ograniczonej
mobilności i percepcji

dostęp do peronu pochylnia dla osób o ograniczonej mobilności część pochyła
o nachyleniu ok %, fakturowe oznaczenia zmiany poziomów, poręcz wzdłuż pochylni
(po jednej stronie barierek wyjazd z pochylni bezpośrednio na peron, dojazd do
pochylni o nawierzchni z płyt chodnikowych
cmx cm ;
na peronie zróżnicowana nawierzchnia z oznaczeniami fakturowymi i kolorystycznymi
w newralgicznych miejscach np. krawędź peronu

Powiązania peronów z istniejącą
infrastrukturą dostępność piesza

dojście piesze do przystanku od strony miejscowości Skorzewo po chodniku wzdłuż ul.
Pelplińskiego;
bezpośrednie dojścia piesze do peronu na fragmentach o nawierzchni nieutwardzonej
żwirowej miejscami o znacznym nachyleniu , w części wyłożone kamiennym brukiem;
stan nawierzchni może stanowić istotne utrudnienie dostępu i obniżenie jakości
podróżowania;
teren w bezpośrednim otoczeniu dawnego budynku dworca wyłożony płytami
chodnikowymi;
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku znajduje się jednopoziomowy przejazd
kolejowo-drogowy

UW AG I:

Dworzec w Skorzewie powstał podczas budowy magistrali węglowej w latach -tych XX. w.
Budynek dworca położony jest na działce ozn. Nr 6 / - zgodnie z rejestrem gruntów jako
właściciel działki wykazane są Polskie Koleje Państwowe S.A., zgodnie z kartoteką budynków
pełni funkcję transportu i łączności

32.4.

Integracja z innymi środkami transportu

w yszcze góln i en i e

opi s

Parkingi i zatoki postojowe

dla samochodów osobowych: brak wyznaczonych miejsc postojowych
i parkingowych, funkcję „dzikiego parkingu” pełni nieutwardzona droga żwirowa
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku;
dla rowerów: wyznaczone, niezadaszone miejsca parkingowe stojak szeregowy na
kilka rowerów na utwardzonej nawierzchni, przy ścianie budynku dawnego dworca

Drogi dojazdowe

ul. Peplińskiego (droga gminna) bezpośredni dojazd do przystanku kolejowego;
DW nr 214 (wjazd na drogę w odl. ok. 000 m od przystanku) - przekrój drogi: 1x2,
stan drogi niezadowalający

Drogi rowerowe

brak wydzielonych dróg rowerowych w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku;
planowana jest realizacja drogi rowerowej na odcinku Skorzewo
Kościerzyna
w odległości , km od przystanku kolejowego

Powiązania z siecią transportu
zbiorowego w bezpośrednim
sąsiedztwie przystanku kolei
metropolitalnej
pomiędzy przystankami do
m.
Stanowiska i przystanki transportu
zbiorowego, postoje taxi, …
w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanku kolei metropolitalnej
Powiązania pomiędzy przystankami
różnych rodzajów transportu

UW AG I:

linie kolejowe:

Nowa Wieś Wielka

Gdynia Port)

brak
najbliższy przystanek autobusowy SKORZEWO zlokalizowany w odległości ok. km od
przystanku kolejowego SKORZEWO obsługujący regularne linie przewozowe
autobusowe przewoźnik PKS Starogard Gdański :
475 Gostomie Sulęczyno Stężyca Kościerzyna
stojak rowerowy typu szeregowego: rozwiązanie niepozwalające prawidłowo zabezpieczyć
roweru możliwość przypięcia tylko koła przedniego lub tylnego)
gmina starała się o przejęcie od PKP S. A. terenu w sąsiedztwie przystanku na cele parkingu,
ale nie uzyskała zgody
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32.5.

Węzeł/przystanek na schemacie połączeń koleją metropolitalną

32.6.

Położenie węzła/przystanku
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32.7.

Dokumentacja fotograficzna (stan na czerwiec 2017 r.)
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Identyfikacja ograniczeń środowiskowych
i ograniczeń związanych z istniejącą i planowaną
infrastrukturą techniczną dla lokalizacji terenów
inwestycyjnych i terenów rozwoju mieszkalnictwa
Załącznik nr 2 do opracowania:
Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu
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WSTĘP
Istotnym czynnikiem wpływającym na dostępność terenów inwestycyjnych i rozwoju
mieszkalnictwa są ograniczenia środowiskowe i infrastruktury technicznej. Do wykonania analizy
posłużono się metodyką przyjętą w opracowaniu Dostępność terenów Inwestycyjnych oraz możliwości
rozwoju mieszkalnictwa w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot1. Analizę wykonano
w następujących krokach:
1. Identyfikacja ograniczeń środowiskowych i infrastruktury technicznej w zakresie lokalizacji terenów
inwestycyjnych oraz rozwoju mieszkalnictwa, obejmuje:







ograniczenia fizjograficzne - wynikające ze struktury abiotycznej części środowiska
przyrodniczego;
ograniczenia ekologiczne - wynikające ze struktury biotycznej części środowiska przyrodniczego;
ograniczenia związane z ochroną przyrody - wynikające z prawnie ustanowionych i planowanych
form ochrony;
ograniczenia związane z ochroną zasobów użytkowych środowiska przyrodniczego - wynikające z
prawnej ochrony zasobów;
ograniczenia związane ze stanem sozologicznym środowiska - wynikające z warunków
aerosanitarnych, akustycznych, poziomu pola elektromagnetycznego, zanieczyszczenia wód itd.;
ograniczenia infrastruktury technicznej - wynikające z potrzeby zachowania bezpiecznych
odległości od obiektów terenowych.

2. Kwalifikacja ograniczeń na bezwzględne, warunkowe i uznaniowe:





ograniczenia bezwzględne - wynikają z prawnych zakazów lokalizacji obiektów budowlanych
w obrębie określonych terenów;
ograniczenia warunkowe - dotyczą sytuacji, w których prawo powszechne lub miejscowe
dopuszcza lokalizację obiektów budowlanych na danych terenach, po spełnieniu określonych
warunków;
ograniczenia uznaniowe – wynikają z ogólnych przepisów prawa powszechnego, które wskazują
na ograniczenia w zainwestowaniu określonych obszarów, ale nie precyzują tych ograniczeń,
pozostawiając je uznaniu projektantów.

3. Delimitacja terenów z ww. ograniczeniami na mapach:





środowiskowe ograniczenia terenów inwestycyjnych i rozwoju mieszkalnictwa – analiza;
ograniczenia lokalizacji terenów inwestycyjnych i rozwoju terenów mieszkalnictwa wynikające
ze stanu zagospodarowania przestrzennego. Infrastruktura techniczna;
delimitacja ograniczeń terenów inwestycyjnych – synteza;
delimitacja ograniczeń terenów rozwoju mieszkalnictwa – synteza.

Ekspertyza wspomagająca opracowanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk – Gdynia – Sopot. Przedsiębiorstwo Projektowo – Realizacyjne „DOM” Sp. Z o.o., Biuro Projektów
i Wdrożeń Proekologicznych,
, Gdańsk PROEKO.
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Ograniczenia fizjograficzne
Istotnym ograniczeniem fizjograficznym dla rozwoju terenów inwestycyjnych i terenów
mieszkalnictwa są uwarunkowania związane z występowaniem obszarów narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz ruchów masowych ziemi.
W grupie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ograniczenia w zagospodarowaniu
wprowadzono na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Na analizowanym terenie obszary
szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczono:





wzdłuż brzegów rzeki Raduni i ujściowych odcinków jej dopływów: Strzelenki i Małej Słupiny;
na obszarze zespołu Jezior Raduńskich;
wzdłuż brzegów górnego odcinka rzeki Łeby;
wzdłuż brzegów rzeki Wierzycy.

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 77 ust.1 ust 3 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566)2 obowiązuje zakaz: gromadzenia ścieków,
odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych substancji lub materiałów, które mogą
zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich
składowania, lokalizowania nowych cmentarzy. Lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 390 ust 1 pkt. 1 ww.
ustawy), w którym określa się wymagania dla projektowanych obiektów budowlanych.
Kolejnym ograniczeniem fizjograficznym dla terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych są tereny
występowania osuwisk3. Podstawowym źródłem informacji o osuwiskach wykorzystywanych w procesie
planowania przestrzennego są projekty Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej realizowane przez
Państwowy Instytut Geologiczny PIG .
Z zamieszczonych na stronach internetowych danych PIG wynika, że na analizowanym obszarze
jest 5 terenów, na których występują osuwiska. Są to tereny znajdujące się na stokach doliny rzeki
Raduni – w południowej części miasta Żukowo, na północ od miejscowości Babi Dół, ostatnie
z zarejestrowanych osuwisk znajduje się na zachód od miejscowości Babi Dół. Brak informacji
o obszarach predysponowanych do występowania ruchów masowych4. Osuwisk na ogół nie da się
zatrzymać, dlatego ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz dóbr materialnych tereny te
należy wyłączyć z zainwestowania.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Osuwisko jest formą powstałą w wyniku ruchów grawitacyjnych, powodujących przemieszczenie mas skalnych
zgodnie z kierunkiem siły grawitacji, w wyniku których materiał na zboczach jest przemieszczany z wyższych partii
do niższych” [Grabowski
6].
4
Obszarem predysponowanym do występowania ruchów masowych jest obszar, w którym obecność pewnych
form rzeźby osuwisk, pokryw stokowych, stożków usypiskowych lub piargowych oraz ukształtowanie
powierzchni terenu nisze, krawędzie, progi, garby, wały, szczeliny wskazują na rozwój takich procesów
w przeszłości lub uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne nie wykluczają rozwoju takich procesów
w przyszłości. z PIG .

2
3
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Ograniczenia ekologiczne
Ważną grupę ograniczeń ekologicznych stanowią ekosystemy wodne, czyli te których biotop
stanowi środowisko wodne. W obszarze analizy zalicza się do nich wszystkie wody powierzchniowe
płynące i stojące: rzeki i mniejsze cieki, jeziora i oczka wodne. Żyją w nich charakterystyczne
formacje/grupy organizmów biocenozy 5. Z uwagi na ich znaczenie ekologiczne i społecznogospodarcze należy je bezwzględnie zachować. Ekosystemy wód płynących reprezentowane są przez:









górny i część środkowego odcinka rzeki Raduni wraz z dopływami: prawostronnymi – Dopływem
z Jez. Bukrzyno Duże, Dopływem z Jez. Patulskiego, Dopływem z Rąt, Dopływem spod Egiertowa
wraz z Dopływem ze Skrzeszewa Żukowskiego oraz Dopływem z Przyjaźni; lewostronnymi –
Dopływem ze Smętowa, Małą Słupiną wraz z Dopływem z Jez. Sitno, Czarną Strugą i rzeką zwaną
Trzy Rzeki , rzeką Strzelenką wraz Dopływem z Miszewa i z lewostronnymi dopływami:
Dopływem z Dobrzewina, Dopływem z Jez. Wysockiego oraz Dopływem spod Kokoszek oraz
Dopływem z Sulmin;
fragment rzeki Łeby wraz z prawostronnym Dopływem z Jez. Łapalickiego;
Dopływ z Jez. Stężyckiego wraz z fragmentem rzeki Borucinka, stanowiącej jego lewostronny
dopływ;
górny odcinek Wierzycy wraz z Dopływem z Kościerzyny oraz fragmentem Dopływu z Lubania;
środkowy odcinek rzeki Trzebiochy wraz z dopływami prawostronnymi: fragmentem Czarnej
Wody, fragmentem Dłużnicy, fragmentem Kani, rzeką Rekownicą oraz Dopływem z Jez. Kramsko
Duże, które marginalnie wchodzi w południowe krańce obszaru analizy;
oraz mniejsze odcinki rzek, których przebieg wyznacza fragmenty granicy obszaru analizy, w tym:
niewielki odcinek rzeki Kaczej, fragment Dopływu z Jez. Orzechowskiego, wschodni odcinek rzeki
Dębnicy, fragment rzeki Suchej.

Sieć rzeczną uzupełniają liczne, niewielkie cieki naturalne bez nazw. Ich wyraźne zagęszczenie
widoczne jest w północnej części obszaru – na wschód od Somonina i na północ od Kartuz.
Ekosystemy wodne reprezentowane są również przez jeziora oraz liczne oczka wodne. Jeziora,
których powierzchnia przekracza
ha, to: Jez. Raduńskie Górne ~ 7 ,9ha , Jez. Ostrzyckie ~ 9 ,
ha , Jez. Sudomie ~ 7 ha , Jez. Kłodno ~ 8,8 ha , Jez. Łapalickie [Garcze] ~ 7, ha , Jez. Zagnanie
~
, ha, ale w granicach obszaru tylko część obejmująca ~
,6 ha , Jez. Tuchomskie (~133,4 ha),
Jez. Brodno Wielkie ~
, ha i Jez. Garczyn [Garczyno] ~
,6 ha . Większość z nich znajduje się w
centralnej środkowo-zachodniej części obszaru, pojedyncze zbiorniki rozproszone są w północnej Jez.
Tuchomskie i południowej Jez. Garczyn, Jez. Sudomie i Jez. Zagnanie części analizowanego obszaru.
Równie liczną grupę jezior stanowią zbiorniki, których powierzchnia wynosi od
ha do
ha.
Skupione są w centralnej i południowej części obszaru. Są to: Jez. Białe na W od Kartuz (~94,4 ha), Jez.
Patulskie ~9 , ha , Jez. Osuszyno ~8 ,6 ha , Jez. Brodno Małe ~7 , ha , Jez. Sianowskie ~7 , ha,
ale w granicach obszaru tylko część obejmująca ~8,7 ha , Jez. Dąbrowskie ~67,8 ha , Jez. Stężyckie
(~66,8 ha), Jez. Sitno (~64 ha), Jez. Rekowo ~ 7, ha , Jez. Wierzysko ~ 6, ha , Jez. Klasztorne Duże
~ ,7 ha , Jez. Dobrogoszcz ~ ,8 ha i Jez. Białe ~ 9, ha .
Zbiorniki o powierzchni mniejszej niż ha i liczne oczka wodne rozproszone są na całym obszarze.
Większe ich skupiska znajdują się w pobliżu Klukowej Huty, w pasach: od Skorzewa po Szymbark oraz
od Kościerzyny po Kłobuczyno, a także na północ od Kartuz.
Kolejną grupę możliwych ograniczeń ekologicznych stanowią ekosystemy torfowiskowe i inne
hydrogeniczne (poza terenami leśnymi . Obejmują one siedliska przejściowe między typowo wodnymi
i typowo lądowymi. Wśród nich znajdują się: torfowiska, bagna i mokradła, mułowiska i namuliska,
plankton – czyli zespół organizmów swobodnie unoszonych przez wodę, które nie są w stanie przeciwstawić się
jej silniejszym prądom, bentos – czyli mieszkańcy środowisk wodnych związani z dnem np. pierwotniaki, nekton –
czyli organizmy samodzielne pływające w wodzie, pleuston – czyli organizmy pływające na lub pod powierzchnią
wody, zazwyczaj rośliny wodne oraz neuston - czyli zespół organizmów, których środowiskiem życia jest błonka
powierzchniowa wody (granica wody i atmosfery)
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podmokłe łąki. Są to ekosystemy cenne przyrodniczo nie tylko z uwagi na mocno zróżnicowany skład
gatunkowy wpływający na różnorodność biologiczną regionu, ale i z uwagi na swoje funkcje retencyjne
czy regulacje klimatu6. Tereny podmokłe pełnią również rolę naturalnych filtrów trwale zatrzymujących
i wyłączających z obiegu nadmierne ilości substancji biogennych azotu, fosforu, środków ochrony
roślin .
Brak jest materiałów kartograficznych obrazujących występowanie na obszarze analizy
ekosystemów hydrogenicznych. Do wytypowania ekosystemów torfowiskowych oraz innych
hydrogenicznych posłużono się mapą glebowo-rolniczą województwa pomorskiego. Z mapy
wyodrębniono gleby pochodzenia organicznego z wysokim poziomem wód gruntowych torfowe,
torfowo-mułowe, mułowo – torfowe, glejowe, mady . Założono, że na wskazanych typach gleb znajdują
się ekosystemy hydrogeniczne.
Wyznaczone w ten sposób ekosystemy hydrogeniczne poza lasami zajmują ok. 6% powierzchni
obszaru. Obejmują głównie dna form dolinnych i zagłębienia terenu. Największe zagęszczenie
ekosystemów hydrogenicznych znajduje się w północnej części obszaru (od Ostrzyc aż po linię
Żukowo-Przodkowo). Wiele terenów podmokłych występuje również w południowo-zachodnim krańcu
obszaru w paśmie Lubiana – Kościerzyna – Kaliska - Wielki Klincz).
Znaczną powierzchnię w granicach opracowania zajmują ekosystemy leśne. Ich sumaryczna
powierzchnia wynosi 26.818,55 ha (20. 8 , 8 ha Lasów Państwowych oraz 6. 6, 7 ha lasów
prywatnych)7, przy czym siedliska leśne zajmują powierzchnie
.909,76 ha (19.377,24 ha w Lasach
Państwowych oraz 6.532,52 ha w lasach prywatnych). Na pozostałą powierzchnię 9 8,79 ha składają
się m.in.: liczne bagna o łącznej powierzchni
,7 ha , 7 jezior ok. 6 ha, w tym: Jez. Ciche, Jez.
Kamionko, Jez. Małe Płocice oraz fragment Jez. Czarnego , drogi, śródleśne łąki, tereny pod liniami
energetycznymi.
Liczne i rozproszone tereny/ekosystemy leśne występują na całości omawianego obszaru, przy
czym są one często niewielkie powierzchniowo w szczególności grunty leśne będące w rękach
prywatnych . Większe i bardziej zwarte kompleksy lasów, koncentrują się w centralnej gm. Kartuzy,
Somonino oraz południowo – zachodniej gm. Stężyca, gm. Kościerzyna części analizowanego obszaru
poniżej osi przechodzącej przez miejscowości Kosowo - Smołdzino – Borkowo - Przyjaźń - Łapino.
Zdecydowanie najbardziej ubogi w ekosystemy leśne jest północno-wschodni fragment obszaru.
Wśród typów siedliskowych lasów zdecydowanie dominują: las mieszany świeży LMśw –
11.
,9 ha oraz bór mieszany świeży BMśw – 8.
,
ha. Zwarte i duże kompleksy tych lasów
występują głównie w centralnej części omawianego obszaru, tj. wokół Kartuz oraz wzdłuż rzeki Raduni
i granicy opracowania od Glincza po Somonino. Mniejsze i nieco bardziej rozproszone kompleksy
porastają okolice Gołubia oraz Szymbarka i Kłobuczyna. Znajdują się one także w południowozachodniej części opracowania, okalając m. in. miasto Kościerzynę.

Mokradła „wyłapują” dwutlenek węgla i wiążą go w pokładach torfu na tysiące lat! Torf przyrasta średnio
w tempie mm na rok, a więc kilkumetrowe złoże torfu wiąże w sobie węgiel z kilku tysięcy lat. Osuszanie bagien
powoduje uwalnianie do atmosfery ogromnych ilości tego gazu, który w postaci torfu odkładał się w nich przez
tysiąclecia [http://www.woda.edu.pl/artykuly/lasy/]
7
Na podstawie BDL GUS

6

7

Tabl. 2.1. Zestawienie siedlisk leśnych występujących w granicach opracowania

Lp.

NAZWA SIEDLISKA

1.

bór bagienny Bb

2.

Powierzchnia w
Lasach
Państwowych
[ha]

Powierzchnia w
lasach prywatnych
[ha]

Powierzchnia
razem
[ha]

56,05

7,19

63,24

bór mieszany bagienny Bmb

476,57

19,29

495,86

3.

bór mieszany wilgotny Bmw

23,37

45,2

68,57

4.

bór mieszany świeży BMśw

5180,41

3220,83

8401,24

5.

bór świeży Bśw

1363,59

1255

2618,59

6.

las mieszany bagienny (LMb)

134,26

14,16

148,42

7.

las mieszany wilgotny (LMw)

48,62

64,47

113,09

8.

las mieszany świeży LMśw

9899,44

1516,47

11415,91

9.

las wilgotny (Lw)

25,6

9,99

35,59

10.

las świeży Lśw

2054,97

321,83

2376,8

11.

las łęgowy Lł

15,73

0,41

16,14

12.

olsy (Ol)

93,48

51,26

144,74

13.

olsy jesionowe (OlJ)

5,15

2,44

7,59

14.

bór suchy Bs

0,59

0,59

15.

bór wilgotny Bw

3,31

3,31

6.532,52

25.909,76

RAZEM

19.377,24

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS z 2017 r.

Ograniczenia w zagospodarowaniu wynikają z wyznaczonych na tym obszarze pasów terenu
pełniących funkcje korytarzy ekologicznych. Korytarze ekologiczne w zasięgu opracowania zajmują
powierzchnię aż
.7 , 9 ha niemal / powierzchni opracowania . Składają się na nie: korytarz
ponadregionalny Doliny Słupi i Wdy ,
korytarze regionalne Doliny Wierzycy oraz Dolin Raduni
i Motławy , korytarze subregionalne otoczenia doliny Słupiny i lasów na zachód od niej, górnego
odcinka doliny Słupi, doliny górnej Wierzycy, leśnego łącznika dolin Raduni i Reknicy , a także jeden
korytarz lokalny.
Największą powierzchnię zajmuje regionalny korytarz Dolin Raduni i Motławy ~6.
ha , który
przecina obszar opracowania i rozciąga się na znacznym odcinku wzdłuż linii kolejowej relacji Nowa
Wieś Wielka – Gdynia Port. Najwyższy rangą korytarz Doliny Słupi i Wdy zajmuje powierzchnię ponad
5-krotnie mniejszą, tj. ok. . 7 ha. Znajduje się on w południowo-zachodnim krańcu obszaru
opracowania.
W polskim ustawodawstwie nie ma jasnych przepisów regulujących ochronę prawną korytarzy
ekologicznych - ustawa o ochronie przyrody z dn. 6 kwietnia
r. nie określa zasad ich ochrony,
niemniej próby wdrażania koncepcji korytarzy ekologicznych podejmowane są w planowaniu
przestrzennym. Korytarze ekologiczne uwzględnia się, lub nie – w zależności od samorządów lokalnych
– w studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
Potrzeba zachowania i kształtowania łączności ekologicznej została uwzględniona
w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
, gdzie
umieszczono szereg zapisów temu służących (zasada 3.1.1.). Wprowadzono m. in. zasadę
bezwzględnego zachowania trwałości gruntów leśnych oraz naturalnych cieków i zbiorników wodnych,
w granicach korytarzy ekologicznych, przy zachowaniu ich dotychczasowego gospodarczego

8

wykorzystania, z uwzględnieniem uzasadnionej potrzeby ich przeznaczenia na cele publiczne (zasada
3.1.4.).
Tabl. 2.2. Zestawienie korytarzy ekologicznych w granicach opracowania
Lp.

Ranga

NAZWA KORYTARZA

Powierzchnia
[ha]
1156,96

1.

Doliny Słupi i Wdy

2.

Doliny Wierzycy

regionalny

2265,78

3.

Dolin Raduni i Motławy

regionalny

6129,98

4.

otoczenia doliny Słupiny i lasów na zachód od niej

subregionalny

1061,60

5.

górnego odcinka doliny Słupi

subregionalny

275,37

6.

doliny górnej Wierzycy

subregionalny

529,59

7.

leśnego łącznika dolin Raduni i Reknicy

subregionalny

1789,11

8.

bez nazwy

lokalny

1535,00

ponadregionalna

Razem

14743,39

Źródło: opracowanie własne
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Ograniczenia związane z ochroną przyrody
W katalog ograniczeń środowiskowych, mających wpływ na dostępność terenów inwestycyjnych
i rozwoju mieszkalnictwa, wpisują się prawnie ustanowione oraz planowane formy ochrony przyrody.
Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie przyrody8 formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, stanowiska
dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne i pomniki przyrody.
W obszarze analiz znajdują się w całości lub częściowo:








Kaszubski Park Krajobrazowy zajmujący ponad
tys. ha wraz z otuliną,
7 rezerwatów przyrody, zajmujących łączną powierzchnię blisko
ha;
7 obszarów chronionego krajobrazu, rozpościerających się na powierzchni ponad 11,5 tys. ha;
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty OZW , na powierzchni ponad 6,8 tys. ha oraz
2 obszary specjalnej ochrony ptaków rozpościerające się na powierzchni blisko tys. ha;
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na powierzchni ponad 5,7 tys. ha;
6 użytków ekologicznych zajmujących nieco ponad
ha;
6 projektowanych form ochrony przyrody w tym
użytków ekologicznych i 6 zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych zajmujących sumarycznie ponad , tys. ha.

Z obszarem graniczy Wdzydzki PK, a jego otulina obejmuje południowe obrzeża obszaru
opracowania.
Wszystkie zespoły przyrodniczo krajobrazowe wyznaczono w granicach Kaszubskiego PK, w celu
zachowania ciągłości przestrzennej struktur przyrodniczo-krajobrazowych o szczególnym znaczeniu dla
funkcjonowania przyrody Parku (rewaloryzacji i ochrony krajobrazu rynien jeziornych, ochrony lęgowisk
ptaków wodno-błotnych oraz przywrócenia ładu przestrzennego krajobrazu).
W obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk –
Gdynia -Sopot 2030 do objęcia indywidualnymi formami ochrony przyrody wskazano kolejne obszary
cenne przyrodniczo. Znajdują się one w całości lub częściowo w obszarze analizy (
użytków
ekologicznych - „Torfowisko w Załężu”, „Pępowskie Grądy”, „Przyjaźń”, „Żukowski Grąd”, „Jezioro
Karlikowskie”, „Zdroje”, „Mezowo”, „Jezioro Ciche”, „Osowskie Jeziorko”, „Lasy Kartuskie”, „Nowy
Dwór”, „Torfowisko w Kosach”, „Turzyca w Załężu”, „Łapalice”, „Garcz”, „Kożyczkowo”, „Przełom Łeby
Dolny Młyn – Górny Młyn”, „Jezioro Reskowo”, „Nowy Dwór”, „Jezioro Rąty”, „Wzgórza Szymbarskie”,
„Potuły”, „Torfowisko w Starych Czaplach”, „Zgorzałe”, „Zamkowisko”, „Uniradze”, „Mestwin”,
„Południowa wyspa nad jeziorem Raduńskim GRN”, „Grodzisko”, „Przemuszewo” i 6 zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych – „Rynna Jeziora Orzechowskiego”, „Trzy rzeki koło Bursztynnika”,
„Rynna Kczewsko-Tuchomska”, „Zbocza Doliny Strzelenki”, „Dolina Strzelenki”, „Dolina Czystej Wody” ,
o łącznej powierzchni 238,63 ha. Większość z nich znajduje się w centralnej i północnej części
obszaru analizy na terenach gmin: Stężyca, Kartuzy, Żukowo, Chmielno, Przodkowo.
Każda z ww. form ochrony przyrody charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz
zakresem ograniczeń w użytkowaniu. Wykaz aktów prawa powszechnego i miejscowego, które
powołują oraz nakładają na użytkowników środowiska nakazy, zakazy i ograniczenia w gospodarowaniu
przestrzenią, na obszarze poszczególnych form ochrony przyrody zamieszczono w Tabl. 2.6.
Ograniczeniem dla lokalizacji terenów inwestycyjnych oraz mieszkaniowych są siedliska
przyrodnicze Natura 2000. W granicach analizowanego obszaru zinwentaryzowano 22 typy siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura
. Wśród nich znajdują się siedliska: hydrogeniczne i wodne,
torfowiskowe, łąkowe, wrzosowe czy leśne. Łącznie w granicach obszaru siedliska te zajmują
powierzchnię nieco ponad
ha zarówno na obszarach ostoi Natura 2000 jak i poza ich granicami).
Najliczniejszą grupę stanowią siedliska leśne obejmujące łącznie ~ 9 ha.
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Z informacji GDOŚ wynika, iż w granicach obszarów Natura
na analizowanym obszarze
znajduje się 7 stanowisk siedlisk przyrodniczych. Ich powierzchnia zajmuje łącznie nieco ponad
ha. Natomiast poza obszarami Natura 2000 udokumentowano9 952 stanowiska z siedliskami
przyrodniczymi Natura
o łącznej powierzchni nieco ponad
8 ha.
Część wymienionych w dyrektywie siedliskowej gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk
przyrodniczych oznaczono jako priorytetowe, czyli takie, za które Europa ponosi szczególną
odpowiedzialność z uwagi na fakt, iż większość naturalnego zasięgu ich występowania pozostaje
w granicach administracyjnych Unii Europejskiej. W granicach obszaru zinwentaryzowano 240
stanowisk z siedliskami priorytetowymi (niżowe murawy bliźniaczkowe, torfowiska wysokie
z roślinnością torfotwórczą, bory i lasy bagienne oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe)
na powierzchni blisko 366 ha.
Poniżej przedstawiono zestawienie typów siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem siedlisk
priorytetowych występujących w granicach obszaru analizy, znajdujących się zarówno w granicach
obszarów Natura
jak i poza nimi.
Tabl. 2.3. Typy siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na obszarze analizy
Kod
siedliska

9

NAZWA SIEDLISKA

Siedliska o
znaczeniu
priorytetowym

Liczba siedlisk
w granicach
obszarów
Natura 2000

Liczba siedlisk
poza obszarami
Natura 2000

3130

Brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych ze
zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanijuncetea

-

2

-

3140

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z
podwodnymi łąkami ramienic Charcteria spp.

-

3

-

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nympheion i Potamion

-

3

7

3160

Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne

-

58

8

4030

Suche wrzosowiska (Valluno-Genistion, PohlioCallunion, Calluno-Arctostaphylion)

-

2

-

6230

Niżowe murawy bliźniaczkowe Nardion – płaty
bogate florystycznie)

P

8

-

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion)

-

-

9

6510

Niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)

-

3

41

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
żywe

P

5

2

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do
naturalnej i stymulowanej regeneracji

-

2

5

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska przeważnie z
roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

-

69

112

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze
związku Rhynchosporion

-

1

-

7230

Nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk

-

22

-

9110

Kwaśne buczyny Luzulo-Fagetum)

-

42

199

9130

Żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)

-

43

180

Przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku

11

9150

Ciepłolubne buczyny storczykowe CephalantheroFagenion)

-

12

11

9160

Grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum)

-

25

154

9190

Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy BetuloQuercetum)

-

4

23

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum
pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugoSphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i
brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

P

18

136

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe

P

25

46

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (FicarioUlmetum)

-

-

18

91T0

Sosnowy bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum i
chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

-

-

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wektorowej bazy danych pozyskanych z GDOŚ i RDLP Gdańsk
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Ograniczenia
środowiska

związane

z

ochroną

zasobów

użytkowych

Za istotne ograniczenia związane z ochroną zasobów użytkowych środowiska, dla terenów
rozwojowych uznano: gleby chronione I-III klas bonitacyjnych, lasy gospodarcze, lasy ochronne,
udokumentowane złoża surowców mineralnych, obszary i tereny górnicze oraz strefy ochronne ujęć
wody.
Grunty rolne o wysokim potencjale produkcyjnym (kompleksy rolniczej przydatności gleb , i
na obszarze zajmują powierzchnię ok. . 89 ha. Skoncentrowane są głównie w północnej części
obszaru, na terenie gminy Żukowo. Mniejsze kompleksy położone są w otoczeniu: wsi Borcz
i Wyczechowo gm. Somonino, wsi Mezowo, Kiełpino, Mokre Łąki gm. Kartuzy, wsi Czeczewo, Tokary,
Bursztynnik, Bielawy, Smołdzino gm. Przodkowo, wsi Poleś Mały gm. Kościerzyna.
W granicach analizowanego obszaru znajduje się 26.818,55 ha terenów leśnych. Wśród nich,
szczególnej ochronie podlegają lasy uznane za ochronne10. Lasy te zajmują łącznie powierzchnię
5.661,31 ha (5.
, 6 ha w Lasach Państwowych oraz
, ha w lasach prywatnych . Stanowi to ok.
% powierzchni terenów leśnych. Składają się na nie lasy pełniące zróżnicowane funkcje ekologiczne.
Lasy ochronne Lasów Państwowych stanowią ponad ¼ występują dość równomiernie na całym
obszarze opracowania. W grupie lasów prywatnych, lasy ochronne stanowią znikomą część ok. , %
i koncentrują się w szczególności wokół jezior Brodno i Ostrzyckiego oraz w okolicach Somonina.
Położenie poszczególnych kategorii lasów ochronnych na analizowanym obszarze przedstawiono
na Ryc. 2.1.
Tabl. 2.4. Struktura lasów ochronnych na analizowanym terenie
Powierzchnia
[ha]

KATEGORIA OCHRONNOŚCI
Wodochronne
Glebochronne
W granicach administracyjnych miast i w odległości do
liczących ponad
tys. mieszkańców
Na stałych powierzchniach badawczych
Ochronne nasienne
Stanowiące ochronę zwierzyny chronionej
Uzdrowiskowe

2908,01
258,65
km od granic administracyjnych miast

1570,42
360,18
104,40
197,98
30,52

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych o Lasach z

7 r.

Odrębną kategorią lasów ochronnych, są lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF ,
których powierzchnie na dużych fragmentach pokrywają się z lasami ochronnymi. Lasy HCVF zajmują w
granicach obszaru opracowania powierzchnię 8.6 , ha. Największe kompleksy tych lasów położone
są w centralnej oraz południowej części obszaru analizy, a zarazem w granicach Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego w jego południowej oraz na fragmencie wschodniej części .
W centralnej części - kompleksy lasów HCVF rozciągają się pomiędzy: miastem Kartuzy a wsią
Chmielno wokół wsi Kosy oraz pomiędzy drogą wojewódzką nr
a drogą krajową nr . Następnie
zwarte ich obszary znajdują się pomiędzy Jeziorami Raduńskimi a linią kolejowa nr
oraz
w okolicach Szymbarka, a na południowym krańcu obszaru opracowania rozciągają się one na zachód
od Łubiany oraz na południe od Kościerzyny w okolicach Rotembarku i Sycowej Huty. Na pozostałym
obszarze kompleksy lasów HCVF są rozproszone i przeważnie niewielkie powierzchniowo.

Uznane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 września 99 r. o lasach Dz. U. z
r., poz. 2100 z dn.
. .
r. z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia
sierpnia 99 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz
szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. Dz. U. z dnia 7 września 99 r.
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Lasy gospodarcze11 na obszarze objętym analizą zajmują łącznie 6.
ha, są rozproszone na całej
powierzchni. Duże kompleksy z lasami gospodarczymi znajdują się w otoczeniu miasta Kartuzy
i Zespołu Jezior Raduńskich, pomiędzy miejscowościami Kaliska i Kłobuczyno po obu stronach drogi
krajowej nr
oraz na zachód i południe od miasta Kościerzyny.
Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych reguluje ustawa z dnia lutego 99 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych t.j. Dz.U. z
r., poz.
z poźn. zm. . Głównym celem funkcjonowania
ustawy jest szczególna ochrona przed zainwestowaniem gruntów rolnych o wysokim potencjale
produkcyjnym, tj. gruntów klas I-III położonych na obszarach wiejskich oraz lasów. Ochrona ta polega
na ograniczeniu przeznaczenia takich gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, a jeżeli już nie można tego
uniknąć, to obciążeniu inwestorów obowiązkiem wnoszenia stosownych opłat.

Ryc. 2.1. Położenie lasów ochronnych i ich struktura na analizowanym obszarze; Źródło: Opracowanie własne na
podstawie Banku Danych o lasach
Lasy gospodarcze to lasy, w których prowadzi się planową hodowlę w celu realizacji funkcji produkcyjnej; do
lasów gospodarczych zalicza się wszystkie lasy, które nie są lasami ochronnymi.
11

14

Ograniczeniem dla terenów inwestycyjnych i rozwoju mieszkalnictwa mogą być tereny, na których
znajdują się udokumentowane oraz perspektywiczne złoża kopalin. W Polsce złoża kopalin są prawnie
uznaną częścią środowiska przyrodniczego (ustawa Prawo ochrony środowiska, art. 3, pkt. 39). Zgodnie
z art. 125 ww. ustawy złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich
zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących.
Racjonalną gospodarkę złożami kopalin, jako jednego ze składników zasobów środowiska,
powinno zapewnić, w rozumieniu ustawy „Prawo ochrony środowiska”, uwzględnienie obszarów ich
występowania dla obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego art. 7 , ust. , pkt. UPOŚ . Skutkiem ujawnienia złoża w mpzp mogą być lub nie brak
prawnego obowiązku ograniczenia w zakresie wykorzystania nieruchomości do działalności innej niż
wydobycie kopalin, w szczególności zakaz zabudowy. Wykluczenie z zabudowy terenów
udokumentowanych złóż kopalin zapewnia ochronę tych terenów przed takim zagospodarowaniem,
które w przyszłości mogłoby utrudnić lub nawet uniemożliwić eksploatację dostępnych kopalin.
W obszarze analizy znajduje się 97 udokumentowanych złóż kopalin12, spośród których
najliczniejszą grupę stanowi kruszywo naturalne piaski i żwiry – 9 złóż, udokumentowano również
2 złoża torfów Łubiana I, Kaplica-Połęczyno ,
surowców ilastych ceramiki budowlanej Bysewo,
Somonino , po jednym złożu kredy Łubiana I i piasków kwarcowych do produkcji cegły wapiennopiaskowej Kiełpino-Kartuzy . Szacunkowo wszystkie złoża w analizowanym obszarze zajmują
powierzchnię blisko .200 ha13 (1. 7 , ha . Dla części złóż, szczególnie tych, na których prowadzona
jest eksploatacja w tym również okresowa) wyznaczono obszary14 i tereny górnicze15. Odpowiednio
zajmują one w obszarze analiz: ponad
ha
,8 ha - obszary górnicze i blisko 8 ha 7 , 9 ha
– tereny górnicze16.
Rozlokowanie złóż kopalin w analizowanym obszarze nie jest równomierne, złoża koncentrują się
w południowej części obszaru tj. na terenie gminy wiejskiej Kościerzyna
złóż , gminy Stężyca (34
złoża i w części północnej - gmina Żukowo
złóż i gminy Przodkowo
złóż .
Ważnym zasobem użytkowym środowiska są wody podziemne. W celu zapewnienia odpowiedniej
jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia
zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych,
ustanawiane są strefy ochronne ujęć wody. Strefa ochronna stanowi obszar, na którym obowiązują
zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. Strefę
ochronną dzieli się na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej. Tereny ochrony pośredniej
ustanowiono dla:


ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”. Teren ochrony pośredniej obejmuje pas terenu
o szerokości około
m po obu stronach rzek wzdłuż ich biegu:
– Raduni, od ujścia kanału z elektrowni wodnej Bielkowo do ujścia rzeki Mała Słupina km
–
53,6);
– Małej Słupiny od ujścia do km , ;
– Strzelenki od ujścia do km , .

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, wg. stanu na XII
6 r., PIG, Warszawa, 2017
Obliczenia na podstawie plików shp, pobranych w dniu .
6 r. z Centralnej Bazy Danych Geologicznych,
PIG.
14
Obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania
kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów,
podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania
koncesji
15
Terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywalnymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu
górniczego. Granice terenu wyznacza koncesja decyzja koncesyjna na prowadzenie działalności.
16
Obliczenia na podstawie plików shp, pobranych w dniu . 2016 r. z Centralnej Bazy Danych Geologicznych,
PIG, Warszawa.
12

13

15







Na terenie obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu zawarte w rozporządzeniu nr 3/2007
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia
stycznia
7 r.17
ujęcia wody podziemnej Osowa o powierzchni 64,64 ha, położonego w obrębie Chwaszczyno gm.
Żukowo. W granicach terenu obowiązują zakazy ustanowione rozporządzeniem nr 7/
6
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dn. 8 listopada
6.
ujęcia wody podziemnej miasta Kościerzyna o powierzchni 133,9 ha. Na terenie obowiązują
zakazy ustanowione rozporządzeniem nr /
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dn. 6 września
r. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 3431), ze
zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku z dn. 6 kwietna 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 1618).
ujęcia wody podziemnej Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana o powierzchni 76,43 ha. Na terenie
obowiązują zakazy ustanowione rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku z dnia maja
7 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody
w Łubianie, powiecie kościerskim, województwie pomorskim Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz.
2000).

Dla szeregu ujęć wody ustanowiono tereny ochrony bezpośredniej. Zajmują one niewielkie
powierzchnie w bezpośrednim otoczeniu otworów studziennych o promieniu 8-12 m od obudowy
studni , z reguły na zainwestowanych terenach miejskich i wiejskich. W ich granicach obowiązuje
bezwzględny zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia. Z uwagi na
brak pełnej informacji w tym zakresie oraz zajmowany przez nie niewielki teren na załączniku
kartograficznym byłyby to punkty pominięto je w analizie.

17

7/

Ze zmianami wprowadzonymi: Rozporządzeniem nr /
9 z dnia 9 stycznia
9 r. i Rozporządzeniem nr
z dnia
lipca
r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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Ograniczenia związane ze stanem sozologicznym środowiska
Stan sozologiczny środowiska uwzględnia się przede wszystkim przy lokalizacji terenów rozwoju
mieszkalnictwa. Potencjalne ograniczenia sozologiczne wynikają z ustanowionych obszarów
ograniczonego użytkowania, występowania obszarów, na których stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych standardów jakości środowiska.
Na analizowanym obszarze utworzono dwa obszary ograniczonego użytkowania:



wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku;
w obrębie skrzyżowań drogi krajowej nr
Stargard Szczeciński – Gdynia z drogą powiatową
nr 10212 Miszewo – Gdańsk w m. Miszewo oraz z drogą powiatową nr
Przodkowo – Leźno
w miejscowości Miszewko.

Na obszarze ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku,
ze względu na rodzaj chronionego terenu wyróżniono dwie strefy:
strefa B strefa zewnętrzna , ograniczona od zewnątrz granicą obszaru ograniczonego użytkowania
(obwiednia izolinii 45 dB w porze nocnej, wymaganej dla terenów o podwyższonych standardach
akustycznych oraz od wewnątrz – obwiednią izolinii
dB w porze nocnej wymaganą dla
terenów zabudowy mieszkaniowej ,

strefa A strefa wewnętrzna , ograniczona od zewnątrz obwiednią izolinii
dB w porze nocnej
i 60 dB w porze dziennej oraz od wewnątrz – granicą terenu lotniska.
Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu i sposobu korzystania z terenów wynikają z uchwały
nr
/XVIII/ 6 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 9 lutego
6 r.


Obszar ograniczonego użytkowania trasy komunikacyjnej w obrębie skrzyżowań drogi krajowej
nr
Stargard Szczeciński – Gdynia z drogą powiatową nr 10212 Miszewo – Gdańsk w m. Miszewo
oraz z drogą powiatową nr 10211 Przodkowo – Leźno został utworzony uchwałą nr XXXV/246/02
Rady Powiatu Kartuskiego z dnia
października
r. Na terenie obszaru ograniczonego
użytkowania ustalono dwa podobszary:



pierwszy do granicy izofony 6 dB dla pory dnia o zasięgu do
m,
drugi, o szerokości
m, zawarty pomiędzy izofoną pory dnia a izofona
o zasięgu do 89 m.

dB dla pory nocy

Ustawa Prawo ochrony środowiska i wydane na jej podstawie akty wykonawcze normują
wymagania jakościowe dla środowiska w postaci standardów jakości środowiska. Zgodnie z art. 3 pkt 34
ustawy Prawo ochrony środowiska standardy jakości środowiska to poziomy dopuszczalne substancji
lub energii, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego
poszczególne elementy przyrodnicze. Obowiązujące prawo zakłada, że ustanowiony standard musi być
przestrzegany, jego egzekwowanie powinno być badane. Oceny przestrzegania standardów jakości
środowiska dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykonywanego przez
powołane do tego instytucje18.
Wymagania jakościowe w postaci standardów jakości środowiska określono dla dopuszczalnych
poziomów pól elekromagnetycznych w środowisku. Źródłem pól elektromagnetycznych na analizowanym
obszarze, z którymi wiąże się możliwość narażenia ludzi na szkodliwe dla zdrowia promieniowanie są:
napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć, stacje transformatorowe oraz
instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje radiowe
i telewizyjne. Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi i środowisko uzależniony jest
od wielkości natężenia lub gęstości mocy oraz częstotliwości drgań19.
Zgodnie z art. 89 tekstu ustawy z dnia 7 kwietnia
r. Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z
7 r., poz.
9 z późn. zm. ,
19
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
października
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów Dz. U. z
r.
Nr 192, poz. 1883).
18
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Według wyników badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzonych od
r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, na żadnym z badanych
punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wielkości pól
elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludzi.
Na analizowanym obszarze odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji
w powietrzu dla następujących zanieczyszczeń:





pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do liczby dni z przekroczeniem wartości
średniodobowego stężenia dopuszczalnego
µg/m 3, która była wyższa od
na stanowisku
pomiarowym w Kościerzynie wartość dopuszczalna przekraczana była
razy ;
benzo(a)piranu zawartego w pyle PM10 (średniorocznego poziomu docelowego ; największe
przekroczenie miało miejsce na stacji w Kościerzynie średnia roczna wyniosła
g/m3);
ozonu dla celów długoterminowych wyznaczonych na rok
na wszystkich stacjach
pomiarowych odnotowano co najmniej jeden dzień z przekroczeniem dopuszczalnej wartości
wynoszącej
g/m3).

Ryc. 2. 2. Obszary przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu;
Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony
poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM
oraz poziom docelowy benzo a pirenu – Uchwała Nr 5 /XXXIII/ 7
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 7 marca
7 r.; Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy
pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM
oraz poziom docelowy
benzo(a)pirenu – Uchwała Nr 5 /XXXIII/ 7 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 7 marca
7 r.; Program
ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015z perspektywą na lata następne określony ze względu na
przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM ,5 – Uchwała Nr 58/XIII/ 5 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 6 października
5r.
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W przypadku pozostałych substancji w powietrzu tj.: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku
węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu ich stężenie nie przekraczało poziomu docelowego20.
Zanieczyszczenie powietrza, w szczególności pyłem zawieszonym i ozonem stwarza poważne
zagrożenia dla zdrowia ludzi, wpływając na jakość życia i średnią długość życia.
Przekroczenia ustalonych prawem standardów jakości środowiska na analizowanym obszarze
stwierdzono także w zakresie stanu akustycznego środowiska. Największy wpływ na stan akustyczny
środowiska ma hałas komunikacyjny, który ma charakter ciągły i obejmuje swoim zasięgiem coraz
większe tereny. Na analizowanym obszarze przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
stwierdzono na terenach:




wzdłuż odcinków dróg krajowych21:
– DK7 odcinek Żukowo – Gdańsk od km +
do km + 87 ,
– DK20 (odcinek Korne – Gdynia od km 252+034 do km 311+990).22
wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich23:
– DW211 (odcinek Kartuzy SK. z DW224 – Żukowo SK. z DK od km 6 +
do km 7 +6
– DW218 odcinek Gdańsk /GR. M./ - Chwaszczyno od 2+900 km do 5+100 km),
– DW
odcinek Gdańsk GR. M. – Kolbudy od km 4+900 do km 13+600),
– DW224 (odcinek Przodkowo – Kartuzy /SK. Z DW211/ od km 31+300 do km 40+300).

,

Największe obciążenie hałasem terenów przyległych do dróg imisją dźwięku odnotowano
wzdłuż: DK7 odcinek Żukowo – Gdańsk, DK
odcinek Żukowo – Gdynia i DW211 odcinek
Kartuzy/SK z DW224 – Żukowo/SK. z DK .
W przypadku planowanych dróg zasięg potencjalnej uciążliwości akustycznej określono na
podstawie analiz poziomu hałasu, wzdłuż dróg o podobnym charakterze i natężeniu ruchu. Natomiast
prognozowany zasięg uciążliwości akustycznej obwodnicy miasta Kościerzyny określono na podstawie
Raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego dla obwodnicy24.
Hałas, kumulując się z innymi uciążliwościami negatywnie wpływa na zdrowie ludzi. W zależności
od jego poziomu, w otoczeniu miejsc przebywania ludzi, może powodować uczucie zmęczenia,
rozdrażnienia, poprzez problemy z koncentracją, aż do odczuć bólu. Dlatego niezbędne jest
uwzględnienie stanu akustycznego środowiska w procesie przygotowania dokumentów planistycznych
dla terenów rozwoju mieszkalnictwa.
Na stan środowiska przyrodniczego duży wpływ ma jakość wód powierzchniowych i podziemnych.
W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły na analizowanym obszarze wyznaczono 19
jednolitych części wód rzecznych. Trzy z nich, o nazwie: Radunia od wypływu z Jez. Ostrzyckiego
do Strzelenki, Dopływ z Przyjaźni i JCWP Dopływ z Rąt - w całości znajdują się w obszarze niniejszej
analizy, pozostałe JCWP fragmentarycznie wchodzą w jego granice, w tym: z nich – marginalnie.
Pośród
JCWP objętych monitoringiem sześć charakteryzowało się dobrym stanem ogólnym
Z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu.
21
Wykonanie map akustycznych dla dróg krajowych na terenie województwa pomorskiego i kujawsko pomorskiego (zadanie 5). Konsorcjum firm URS Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz AkustiX Sp. z o. o., 2012,
Warszawa.
22
Tereny położone wzdłuż odcinków dróg krajowych, na których zidentyfikowano przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu zostały objęte Programami ochrony środowiska przed hałasem na lata
37 z perspektywą
na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż krajowych i
ekspresowych odcinków dróg, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne,
określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
listopada 2013 roku.
23
Województwo Pomorskie. Sporządzenie map akustycznych dla dróg wojewódzkich, KOMAG Zakład
Wibroakustyki Stosowanej, 2013, Gliwice
24
Budowa obwodnicy miasta Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr
Starogard Gdański Gdynia. Raport
o oddziaływaniu na środowisko. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Gdańsk
.

20
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(PLRW20001747989 Kacza, PLRW20001948683 Radunia od wypływu z Jez. Ostrzyckiego
do Strzelenki,
PLRW
9 86879
Radunia
od
Strzelenki
do
kanału
Raduńskiego,
PLRW
9 86879 Reknica, PLRW
7 98 69 Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą,
PLRW
7 76 Łeba od Dębnicy bez Dębnicy . W przypadku pięciu JCWP stan ogólny oceniono
jako zły PLRW
7 868 9 Strzelenka z Jez. Tuchomskim, PLRW
7 868 9 Mała Słupina
z Jez. Sitno, Klasztorne Duże, Białe, PLRW
9 79 Wda do wypływu z Jez. Wdzydze,
PLRW200017298173 Wierzyca od wypływu z Jez. Grabowskiego i Wierzysko do wypłpywu z Jez.
Zagnanie, PLRW
9 98 9 Wierzyca od wypływu z Jez. Zagnanie do Małej Wierzycy. Dla
pozostałych trzech JCWP rzecznych oceny stanu ogólnego nie wykonano.
Stan ogólny czterech spośród JCWP rzecznych ocenianych metodą interpolacyjną uznano za
dobry (PLRW200017486852 Dopływ z Przyjaźni, PLRW200017486854 Dopływ z Sulmina,
PLRW2000174868189 Dopływ spod Egiertowa, PLRW2000174868178 Dopływ z Rąt . Złym stanem
ogólnych charakteryzowały się wody JCWP PLRW200025298273 o nazwie Mała Wierzyca na odcinku
do wypływu z Jez. Polaszkowskiego, gdzie o złej kondycji stanu ogólnego i słabej kondycji stanu/
potencjału ekologicznego poniżej dobrego przesądziły wyniki elementów fizykochemicznych
klasyfikowane jako „poniżej poziomu dobrego’’.
W granicach analizowanego obszaru wyznaczono 22 JCWP jeziornych. Spośród 8 JCWP
jeziornych monitorowanych, jedynie jedna JCWP (PLLW20720 o nazwie Jez. Brodno Wielkie)
charakteryzowała się dobrym stanem ogólnym, w pięciu stan ogólny oceniono jako zły PLLW20742
Jez. Tuchomskie, PLLW20734 Jez. Klasztorne Duże, PLLW21034 Jez. Sianowskie, PLLW20481 Jez.
Garczyn i PLLW20647 Jez. Wierzysko). Dla pozostałych JCWP PLLW20718 Jez. Białe [na W od
Kartuz] i PLLW20713 Jez. Raduńskie Górne oceny stanu ogólnego nie wykonano.
Stan ogólny pięciu spośród
JCWP jeziornych ocenianych metodą interpolacyjną uznano za zły
(PLLW20717 Jez. Kłodno, PLLW20721 Jez. Ostrzyckie, PLLW20727 Jez. Patulskie, PLLW20484 Jez.
Osuszyno i PLLW20650 Jez. Zagnanie . Dla pozostałych JCWP jeziornych jeziora: Białe, Sitno,
Łapalickie, Rekowo, Brodno Małe, Dąbrowskie, Stężyckie, Dobrogoszcz i Sudomie stanu ogólnego nie
oceniono. Zdecydowanie najgorszą jakością charakteryzowały się wody Jez. Zagnanie, zbiornika
położonego w południowej części analizowanego obszaru.
Badania jakości wód podziemnych prowadzone na obszarze JCWPd (o nr 11, 13 i 30), których
fragmenty znajdują się w granicach obszaru analizy, wykazały że wody podziemne charakteryzują się
dobrym stanem chemicznym. Spośród
badanych ujęć wód podziemnych na obszarze analizy, na
dwóch wody oceniono jako dobrej jakości i na dwóch zadowalającej. Przyczyną otrzymania niższej
oceny były przekroczenia stężeń amoniaku – w przypadku ujęcia Osowa i podwyższona koncentracja
żelaza – w przypadku ujęcia miejskiego w Kartuzach.
Na terenach stwierdzonych przekroczeń standardów jakości środowiska dopuszcza się lokalizację
terenów rozwojowych mieszkalnictwa, po spełnieniu warunków określonych w obowiązujących
przepisach prawa miejscowego i powszechnego.
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Ograniczenia wynikające z lokalizacji istniejącej i planowanej
infrastruktury technicznej
Ograniczeniem dla terenów inwestycyjnych i rozwoju mieszkalnictwa jest przecinająca obszar
przesyłowa infrastruktura techniczna. Należą do niej napowietrzne linie elektroenergetyczne istniejące i
planowane, gazociągi wysokiego ciśnienia oraz planowany ropociąg).
Przez obszar opracowania przebiegają trasy następujących napowietrznych
elektroenergetycznych istniejących, przewidzianych do likwidacji i planowanych :




linii

linie najwyższych napięć:
– Gdańsk Błonia – Żarnowiec linia istniejąca
kV ,
– Gdańsk Przyjaźń – Żarnowiec linia planowana
kV ,
– Gdańsk Przyjaźń - powiązanie z linią Gdańsk Błonia - Żarnowiec x
+ x
kV),
– Gdańsk Przyjaźń – Żydowo linia planowana
kV ,
– Gdańsk Przyjaźń – Pelplin linia planowana (400kV),
– Gdańsk – Żydowo linia przewidziana do likwidacji (220kV),
– Gdańsk – Jasiniec linia przewidziana do likwidacji (220kV);
linie wysokich napięć
kV : ST Gdańsk I – GPZ Wielki Kack, ST Gdańsk I – GPZ Chwarzno, ST
Gdańsk I – GPZ Rutki, ST Gdańsk I – GPZ Kiełpino, ST Gdańsk I – GPZ Miłobądz, ST Gdańsk I –
GPZ Straszyn, ST Gdańsk I – GPZ Czerwony Most, ST Gdańsk I - GPZ Piecki, ST Gdańsk I – GPZ
Gdańsk II, ST Gdańsk I – GPZ Wysoka, ST Gdańsk I – Kokoszki – GPZ Lotnisko, ST Gdańsk I – GPZ
Kokoszki, GPZ Kiełpino – GPZ Kościerzyna, GPZ Kościerzyna – GPZ Skarszewy, GPZ Kościerzyna
– GPZ Sierakowice.

Dla
zapewnienia
odpowiednich
warunków
eksploatacji
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych wzdłuż ich tras wyznacza się tzw. pasy technologiczne. Zachowanie pasów
podyktowane jest koniecznością ochrony ludzi przed działaniem pola elektromagnetycznego
znajdującego się w bliskości przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, ochroną ludzi i mienia przed
skutkami awarii linii takich, jak choćby jej zerwanie. Szerokość pasa technologicznego uzależniona jest
od napięcia znamionowego linii. Zalecane szerokości pasów technologicznych wynoszą: dla linii
o napięciu znamionowym 110 kV – 15 m, 220 kV – 28 m i 400 kV – 35 m (od osi linii w obu
kierunkach). W pasie technologicznym obowiązuje bezwzględny zakaz budowy budynków
mieszkalnych i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Z potencjalnego zainwestowania należy wyłączyć także teren przeznaczony na budowę stacji
transformatorowej Gdańsk Przyjaźń, zlokalizowany w południowym fragmencie obrębu ewidencyjnego
Przyjaźń oraz tereny istniejących i planowanych GPZ.
Przez wschodni fragment obszaru analizy przebiega trasa dwóch istniejących gazociągów
wysokiego ciśnienia DN
wybudowany przed
grudnia
r. i DN
oddany do użytkowania
w 2011 r. Z gazociągu DN
wyprowadzono w kierunku zachodnim gazociąg relacji Żukowo – Garcz
z odgałęzieniem do Żukowa. Natomiast przez południowy fragment obszaru przebiega trasa gazociągu
DN200 Pszczółki – Kościerzyna i DN
Kościerzyna – Bytów wybudowany przed 2001 r.
W myśl obowiązujących przepisów, dla gazociągów należy wyznaczyć, na okres ich użytkowania
strefy kontrolowane, dla których środek stanowi oś rurociągu. Ich szerokość uzależniona jest od
średnicy gazociągu i roku jego budowy. Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu DN
Włocławek – Gdynia wynosi 8, m. W przypadku pozostałych gazociągów wybudowanych przed
grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest uzależniona od rodzaju obiektów terenowych
w otoczeniu np. od obiektów zakładów przemysłowych wynosi
m, budynków użyteczności
25
publicznej – 70 m, itd.) .
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6 kwietnia
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
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r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
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W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów
i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego
użytkowania. Nie mogą w nich rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż m od gazociągów o średnicy
do DN
włącznie i m od gazociągów o średnicy większej niż DN
, licząc od osi gazociągu do
pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym
uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.
Wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia Włocławek-Gdynia przebiega trasa planowanego rurociągu
do przesyłu ropy naftowej. Dla rurociągów przesyłowych dalekosiężnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami26 ustala się strefy bezpieczeństwa, których środek stanowi oś rurociągu. Minimalna
szerokość strefy bezpieczeństwa dla planowanego ropociągu wynosi
m. Wewnątrz strefy
bezpieczeństwa niedopuszczalne jest wznoszenie budowli, urządzanie stałych składów i magazynów
oraz zalesianie.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i
ich usytuowanie

26
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Podsumowanie
Zbiorcze zestawienie ograniczeń środowiskowych dla obszaru objętego analizą zawiera Tabl. 2.5.
W tabeli ograniczenia podzielono na dotyczące:





M1 – terenów inwestycyjnych moduł M , w tym podział zgodny z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko27):
M1a dotyczące przedsięwzięć inwestycji zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko;
M1b dotyczące przedsięwzięć inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;
M2 – terenów rozwoju mieszkalnictwa moduł M ;
M – zarówno terenów inwestycyjnych moduł M jak i terenów rozwoju mieszkalnictwa moduł
M2).

Ponadto, ograniczenia zakwalifikowano do bezwzględnych, warunkowych i uznaniowych, zgodnie
z przyjętą metodyką. W tabeli pokazano także:

podstawy prawne ograniczenia i uzasadnienie jego kwalifikacji do grupy bezwzględnych,
warunkowych lub uznaniowych;

źródła informacji, przede wszystkim w odniesieniu do ograniczeń uznaniowych;

uwagi, wynikające z uwarunkowań formalno-prawnych i stopnia rozpoznania zagadnienia.
Łącznie uwzględniono 8 ograniczeń, z których 26 przedstawiono na załączniku mapowym ZM.39.
Dla dwóch kategorii: tereny ochrony bezpośredniej ujęć wody
oraz stref zagrożenia wybuchem
stacji gazowych (27) brakuje jednolitych i wiarygodnych informacji przestrzennych. W przypadku
kategorii „obszary przekroczeń standardów jakości środowiska” na załącznikach kartograficznych
pokazano jedynie tereny z emisją hałasu powyżej
dB w otoczeniu dróg.
Ograniczenia środowiskowe i infrastruktury technicznej dla rozwoju terenów mieszkalnictwa
i terenów inwestycyjnych w zasięgu analizy zilustrowano kartograficznie na czterech załącznikach
mapowych stanowiących integralną całość opracowania „Kolej metropolitalna jako stymulator
aktywizacji przestrzeni regionu. Studium pasma kartusko-kościerskiego” :
ZM.39. Ograniczenia środowiskowe dla lokalizacji terenów inwestycyjnych i rozwoju mieszkalnictwa analiza – mapa w skali 1:120 000 przedstawia typy i zasięgi ograniczeń oraz pozwala zidentyfikować
podstawę zaliczenia danego terenu do objętych ograniczeniami bezwzględnymi, warunkowymi
i uznaniowymi;
ZM.40. Ograniczenia lokalizacji terenów inwestycyjnych i rozwoju terenów mieszkalnictwa wynikające ze
stanu zagospodarowania – istniejąca i planowana infrastruktura techniczna – mapa w skali 1:175 000
przedstawia rozmieszczenie w przestrzeni istniejących i planowanych obiektów infrastruktury
technicznej;
ZM.41. Ograniczenia środowiskowe i związane z istniejącą i planowaną infrastrukturą techniczną dla
lokalizacji terenów inwestycyjnych - synteza – mapa w skali 1:175 000 przedstawia w odniesieniu do
ograniczeń środowiskowych i infrastrukturalnych ich podział na bezwzględne, warunkowe i uznaniowe
oraz ich odniesienie do modułów M a, M b;
ZM.42. Ograniczenia środowiskowe i związane z istniejącą i planowaną infrastrukturą techniczną dla
rozwoju terenów mieszkaniowych - synteza – mapa w skali 1:175 000 przedstawia w odniesieniu do
ograniczeń środowiskowych i infrastrukturalnych ich podział na bezwzględne, warunkowe i uznaniowe.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
grudnia
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z
2016 r., poz. 71)
27
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Analiza porównawcza map
i infrastrukturalnych wskazuje, że:























ZM.41. i

ZM.42.

w zakresie

ograniczeń

środowiskowych

nagromadzenie ograniczeń środowiskowych zarówno dla terenów inwestycyjnych, jak i dla
terenów rozwoju mieszkalnictwa, skupia się w pasie zachodnim pomiędzy Żukowem, Kartuzami i
Stężycą oraz na zachód i południe od miasta Kościerzyny;
rejony bez istotnych ograniczeń środowiskowych, zarówno dla rozwoju terenów inwestycyjnych
jak i dla terenów mieszkalnictwa to fragment północny obszar gminy Przodkowo oraz
południowy, położony na wschód i południowy wschód od miasta Kościerzyny;
największe obszarowo ograniczenia wynikają z obecności ustanowionych form ochrony przyrody
oraz terenów leśnych;
najwięcej ograniczeń dla rozwoju terenów mieszkalnictwa, w zasięgu oddziaływania kolei
metropolitarnej skupia się:
w paśmie od Rębiechowa do Kiełpina (rezerwat przyrody „Jar Rzeki Raduni”, projektowane użytki
ekologiczne: „Mezowo”, „Żukowski Grąd”, korytarz ekologiczny Dolin Raduni i Motławy,
subregionalny korytarz ekologiczny, lasy w tym ochronne, siedliska przyrodnicze Natura 2000,
ekosystemy wodne i hydrogeniczne, pasy terenu wzdłuż dróg: S7, DK , DW
z
przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu, strefy ochronne od obiektów infrastruktury
technicznej, obszar szczególnego zagrożenia powodzią, obszar ograniczonego użytkowania wokół
Portu Lotniczego w Gdańsku im. Lecha Wałęsy, strefy ochronne od napowietrznych linii
elektroenergetycznych najwyższych i wysokich napięć, gazociągów wysokiego ciśnienia,
planowanego dalekosiężnego rurociągu paliw płynnych);
na odcinku od Dzierżązna przez Kartuzy aż po tereny leśne w okolicy Kiełpina (ZPK „Rynna
Brodnicko – Kartuska”, rezerwaty przyrody: „Zamkowa Góra” i „Stare Modrzewie”, projektowane
użytki ekologiczne „Jezioro Ciche” i „Zdroje”, siedliska przyrodnicze Natura 2000, ekosystemy
wodne i hydrogeniczne, lasy, w tym ochronne, udokumentowane złoża kopalin, pasy terenu
wzdłuż dróg: DW211 i DW224 z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu, strefy
ochronne od obiektów infrastruktury technicznej);
na odcinku Sławki – Wieżyca – Sikorzewo (obszar Natura 2000 Uroczyska Pojezierza
Kaszubskiego PLH
9 , ZPK „Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka”, rezerwaty przyrody: „Szczyt
Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim”, „Ostrzycki Las”, projektowane użytki ekologiczne: „Jezioro
Rąty”, „Potuły” i „Mestwin”, korytarz ekologiczny Dolin Raduni i Motławy, lokalny korytarz
ekologiczny, siedliska Natura 2000, ekosystemy hydrogeniczne, lasy, w tym ochronne,
udokumentowane złoża kopalin);
w otoczeniu miejscowości Rębiechowo obszar ograniczonego użytkowania wokół Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, projektowany ZPK „Zbocza Doliny Strzelenki”, lasy
ochronne, ekosystemy hydrogeniczne, gleby chronione);
w otoczeniu miejscowości Kościerzyna (obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie
PLB220009, użytek ekologiczny „Księże Łąki”, korytarz ekologiczny Dolin Raduni i Motławy, lasy
w tym ochronne, siedliska przyrodnicze Natura 2000, ekosystemy wodne i hydrogeniczne);
kumulacja bezwzględnych ograniczeń dla terenów rozwoju mieszkalnictwa występuje:
wzdłuż zachodniego pasa linii kolei metropolitalnej na odcinku Wieżyca – Sikorzyno (ZPK Rynna
Dąbrowsko – Ostrzycka, rezerwat przyrody Ostrzycki Las”, projektowany rezerwat użytek
ekologiczny „Mestwin”, siedliska przyrodnicze Natura 2000, ekosystemy wodne);
na odcinku Borkowo – Babi Dół (rezerwat przyrody „Jar Rzeki Raduni”, projektowane użytki
ekologiczne: „Mezowo”, „Jezioro Karlikowskie” i „Żukowski Grąd”, siedliska przyrodnicze Natura
2000, osuwiska, ekosystemy wodne);
w przypadku ograniczeń dla rozwoju terenów inwestycyjnych, najwięcej skupia się w pasie
od południowych granic Żukowa aż po okolice Sikorzyna oraz na odcinkach prowadzących
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w kierunku Kartuz, (obszar Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095, Kartuski
Park Krajobrazowy, OCHK Doliny Raduni, Kartuski OCHK, Przywidzki OCHK, Otomiński OCHK,
obszar szczególnego zagrożenia powodzią, rezerwat przyrody „Jar Rzeki Raduni”, projektowane
użytki ekologiczne: „Mezowo”, „Żukowski Grąd”, rezerwat przyrody „Szczyt Wieżyca na Pojezierzu
Kaszubskim, siedliska Natura korytarz ekologiczny Doliny Raduni i Motławy, lasy w tym ochronne,
siedliska przyrodnicze Natura 2000, ekosystemy wodne i hydrogeniczne, udokumentowane złoża
kopalin). Na dwóch odcinkach Somonino – Wieżyca i Gołubie – Sikorzyno) ograniczenia
bezwzględne i warunkowe występują jedynie po zachodniej stronie linii kolei metropolitalnej;
na pozostałych odcinkach linii kolei metropolitalnej ograniczenia dla terenów inwestycyjnych
pojawiają się wyspowo (otuliny parków krajobrazowych, korytarz ekologiczny Dolin Raduni
i Motławy, korytarz lokalny, teren ochrony pośredniej ujęcia wody w Kościerzynie, lasy w tym
ochronne, gleby chronione, ekosystemy wodne i hydrogeniczne) lub w formie pasów
o zróżnicowanej szerokości
8 - 70 m) (strefy ochronne napowietrznych linii
elektroenergetycznych najwyższych i wysokich napięć, gazociągów wysokiego ciśnienia,
planowanego dalekosiężnego rurociągu paliw płynnych);
ograniczenia środowiskowe dla terenów inwestycyjnych zajmują niemal dwukrotnie większą
powierzchnię niż ograniczenia dla terenów rozwoju mieszkalnictwa; wynika to z położenia dużych
fragmentów obszaru analizy, na terenie parku krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu
(Kartuskiego Parku Krajobrazowego, OCHK Doliny Raduni, Kartuskiego OCHK, Przywidzkiego
OCHK, Otomińskiego OCHK, OCHK Doliny Wierzycy, Lipuskiego OCHK , w granicach których
obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko;
ograniczenia środowiskowe dla terenów inwestycyjnych posiadają wyższą rangę więcej
ograniczeń bezwzględnych i warunkowych w odniesieniu do ograniczeń dla terenów rozwoju
mieszkalnictwa;
koncentracja ograniczeń od infrastruktury technicznej występuje w pasie północno-wschodnim
i wschodnim; najwięcej ograniczeń odnotowano w otoczeniu miejscowości Pępowo Kartuskie
(strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych i wysokich napięć,
istniejących i planowanych gazociągów wysokiego ciśnienia, planowanego rurociąg dalekosiężnego
paliw płynnych .
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Tabl. 2.5. Ograniczenia środowiskowe i infrastruktury technicznej lokalizacji terenów inwestycyjnych i rozwoju terenów mieszkalnictwa na obszarze analiz
Ograniczenia lokalizacyjne:
M1 - dla modułu
inwestycyjnego,

Lp.

Kryteria oceny
ograniczeń
lokalizacyjnych

w tym dla przedsięwzięć
oddziaływujących na
środowisko:
M1a - zawsze znacząco
M1b - potencjalnie znacząco

Podstawa prawna ograniczenia
i uzasadnienie jego kwalifikacji

Źródło informacji

Uwagi

M2 - dla modułu
mieszkalnictwa
M – dla obydwu modułów
Bezwz-

Warun-

Uzna-

ględne

kowe

niowe

FIZJOGRAFICZNE
1

Obszary szczególnego
zagrożenia powodzią

2

Tereny, na których
występują ruchy masowe
ziemi (osuwiska)

M

M

Dopuszczone lokalizowanie nowych obiektów
budowlanych i przedsięwzięć pod warunkiem
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Warstwy wektorowe przekazane przez DROŚ
oraz dla niektórych odcinków rzek studia
ochrony przeciwpowodziowej (przekazane
przez RZGW w Gdańsku).

Bezwzględny zakaz zainwestowania ze względu na
zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz dóbr
materialnych.

Dane zamieszczone na stronach PIG – System
Osłony Przeciwosuwiskowej materiały
archiwalne).

Informacje nt. osuwisk
są niepełne

Pliki cyfrowe BDOT.

Ekosystemy obejmują
cieki i zbiorniki wodne.

System Informacji o Terenie Województwa
Pomorskiego iopracowanie na podstawie mapy
glebowo-rolniczej 2000

Obejmują głównie dna
form dolinnych i
zagłębienia terenu.

EKOLOGICZNE
3

Ekosystemy
wodne

Ustawa prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1121)
M

Bezwzględny zakaz likwidacji ze względu na
ochronę zasobów wodnych i znaczenie ekologiczne.
Ustawa prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1121)
Zgodnie z ustawą obowiązuje utrzymywania lub
poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wody
zależnych, ale przepisy „ochronne” są warunkowe.

Ekosystemy

4

torfowiskowe i inne
hydrogeniczne poza
lasami

M

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych t. j.
Dz. U. 2017, poz. 1161) - ochrona gleb organicznych (torfowych i murszowych wytworzonych w
warunkach nadmiernego uwilgotnienia), ale z
możliwością zgody na wyłączenie gruntów z
produkcji rolnej pod warunkiem przeprowadzenia
procedury określonej w ustawie.
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Ustawa o lasach (t. j. Dz. U. 2017, poz. 788).
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych t. j.
Dz. U. 2017, poz. 1161).

5

6

Ekosystemy leśne

M

Ochrona lasów, ale z możliwością zgody na
wyłączenie z produkcji leśnej, pod warunkiem
przeprowadzenia procedury określonej w ww.
ustawie.

M

Korytarze ekologiczne

Brak umocowania prawnego poza ogólnym w
ustawie o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz.
2134).
Korytarze uwzględniane są w planowaniu
przestrzennym uznaniowo.

Pliki cyfrowe Banku Danych o Lasach

Koncepcja sieci ekologicznej województwa
pomorskiego dla potrzeb planowania
przestrzennego.

Granice korytarzy są
orientacyjne, mogą ulec
zmianie na etapie
planowania
miejscowego.

FORMY OCHRONY PRZYRODY

7

Rezerwaty
przyrody

Ustawa o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz.
i zarządzenia o ustanowieniu poszczególnych
rezerwatów oraz plany ochrony dla niektórych z
nich.

M

Bezwzględny zakaz inwestycji, poza obiektami
służącymi celom rezerwatu.

Pliki cyfrowe przekazane przez GDOŚ w
Warszawie i RDOŚ w Gdańsku.
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
(www.crfop.gdos.gov.pl) oraz portal mapowy
GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Zarządzenia Dyrektora
RDOŚ w Gdańsku w
sprawie ustanowionych
planów ochrony dla
rezerwatów przyrody
dostępne na stronie
internetowej: http://
gdansk.rdos.gov.pl

Ustawa o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz.
, Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego w
sprawie:

8

Parki
krajobrazowe

M1a

 Kaszubskiego Parku Krajobrazowego nr
147/VII/11 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 66,
poz. 1462).
Bezwzględny zakaz lokalizacji przedsięwzięć
zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko i
możliwość lokalizacji przedsięwzięć potencjalnie
znacząco oddziaływujących na środowisko, pod
warunkiem wykazania w OOŚ, że nie wystąpi
niekorzystny wpływ na przyrodę i krajobraz parku.

M1b

Pliki cyfrowe przekazane przez GDOŚ w
Warszawie i RDOŚ w Gdańsku.
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
(www.crfop.gdos.gov.pl) oraz portal mapowy
GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Brak planu ochrony dla
Parku

Uchwały Sejmiku Woj. Pomorskiego w sprawie:

9

Otuliny parków
krajobrazowych

M1a, b

 Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego nr
143/VII/11 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 66,
poz. 1458) oraz uchwała nr 263/XXIV/16 o
zmianie uchwały Sejmiku Województwa
Pomorskiego w sprawie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r.,
poz. 2946)
 Kaszubskiego Parku Krajobrazowego nr
147/VII/11 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 66,
27

Pliki cyfrowe przekazane przez GDOŚ w
Warszawie i RDOŚ w Gdańsku.
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
(www.crfop.gdos.gov.pl) oraz portal mapowy
GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Tylko Wdzydzki Park
Krajobrazowy łącznie z
otuliną posiada
zatwierdzony plan
ochrony.

poz. 1462).
 Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego nr
145/VII/11 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 66,
poz.1460) oraz uchwała nr 260/XXIV/16 . o
zmianie uchwały Sejmiku Województwa
Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
2016 r., poz. 2943);
Możliwe inwestowanie pod warunkiem braku
zagrożenia dla walorów parku.

10

11

Obszary chronionego
krajobrazu

M1a

Ustawa o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz.
i Zarządzenia RDOŚ w sprawie ustanowienia
planów zadań ochronnych lub planów ochrony.

Obszary Natura 2000
mające znaczenie dla
Wspólnoty

12

Obszary Natura 2000
specjalnej ochrony
ptaków

13

Indywidualne formy
ochrony przyrody

M1b

Ustawa o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz.
i Uchwała nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia
lipca
6 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w
województwie pomorskim Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2016 r. poz. 2942) – bezwzględny
zakaz lokalizacji przedsięwzięć zawsze znacząco
oddziaływujących na środowisko i możliwość
lokalizacji przedsięwzięć potencjalnie znacząco
oddziaływujących na środowisko, pod warunkiem
wykazania w OOŚ, że nie wystąpi negatywny
wpływ na walory obszaru chronionego krajobrazu.

M

M

M

Możliwe inwestowanie pod warunkiem wykazania
braku znaczącego, negatywnego oddziaływania na
przedmioty ochrony obszaru, na jego integralność
oraz na powiązania z innymi obszarami Natura
2000.
Ustawa o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz.
, Rozporządzenie MŚ w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Dz. U. z
r. Nr ,
poz.
ze zm. i Zarządzenia RDOŚ w Gdańsku w
sprawie zadań ochronnych lub planów ochrony.
Możliwe inwestowanie pod warunkiem wykazania
braku znaczącego, negatywnego oddziaływania na
przedmioty ochrony obszaru, na jego integralność
oraz na powiązania z innymi obszarami Natura
2000.
Ustawa o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz.
, rozporządzenia wojewody lub uchwały rad
gmin o ustanowieniu formy ochrony.

28

Pliki cyfrowe przekazane przez GDOŚ w
Warszawie i RDOŚ w Gdańsku.
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
(www.crfop.gdos.gov.pl) oraz portal mapowy
GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Pliki cyfrowe przekazane przez GDOŚ w
Warszawie i RDOŚ w Gdańsku.
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
(www.crfop.gdos.gov.pl) oraz portal mapowy
GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Pliki cyfrowe przekazane przez GDOŚ w
Warszawie i RDOŚ w Gdańsku.
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
(www.crfop.gdos.gov.pl) oraz portal mapowy
GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Pliki cyfrowe przekazane przez GDOŚ w
Warszawie i RDOŚ w Gdańsku.
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
(www.crfop.gdos.gov.pl) oraz portal mapowy

Weryfikacja granic
obszarów chronionego
krajobrazu w
województwie
pomorskim

Brak zatwierdzonych
planów ochrony dla
wszystkich obszarów,
dla niektórych
obowiązują plany zadań
ochronnych.

Brak zatwierdzonych
planów ochrony dla
wszystkich obszarów,
dla niektórych
obowiązują plany zadań
ochronnych.

Dotyczy użytków
ekologicznych,
stanowisk
dokumentacyjnych i

Najczęściej bezwzględny zakaz zmian użytkowania
terenu.

GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

zespołów przyrodniczokrajobrazowych.
Wiele z nich położonych
jest w zasięgu parku
krajobrazowego i
obszarów chronionego
krajobrazu.

14

15

Projektowane formy
ochrony przyrody

Siedliska przyrodnicze
Natura 2000

Ustawa o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016, poz.
2134),

M

Najczęściej bezwzględny zakaz zmian użytkowania
terenu.

M

Plan zagospodarowania przestrzennego
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia –
Sopot 2030

Rozporządzenie MŚ w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako
Pliki cyfrowe pozyskane z RDOŚ w Gdańsku
obszary Natura 2000 (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014 r., poz. oraz pochodzące z RDLP w Gdańsku.
1713).
Tereny możliwego zainwestowania pod warunkiem
wykazania braku znaczącego negatywnego wpływu
na siedlisko.

Dotyczy
projektowanych
użytków ekologicznych i
zespołów przyrodniczokrajobrazowych

Informacja w zakresie
występowania siedlisk
przyrodniczych Natura
jest niepełna.

ZASOBY UŻYTKOWE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Gleby chronione I-III
klas bonitacyjnych
16

(poza obszarami
administracyjnymi
miast)

M

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych t. j.
Dz. U. 2017, poz. 1161) - ochrona gruntów z glebami
klas I-III, ale z możliwością zgody na wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej, pod warunkiem
przeprowadzenia procedury określonej w ustawie.

Pliki cyfrowe pozyskane z Wojewódzkiego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, dotyczące kompleksów
rolniczej przydatności gleb.

Ze względu na brak
informacji w skali
opracowania nt. klas
bonitacyjnych,
uwzględniono
kompleksy rolniczej
przydatności gleb (1, 2,
3 i 4).

Ustawa o lasach (t. j. Dz. U. 2017, poz. 788).
17

18

Lasy
gospodarcze

Lasy
ochronne

M

M

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych t. j.
Dz. U. 2017, poz. 1161) - ochrona lasów, ale z
możliwością zgody na wyłączenie gruntów z
produkcji leśnej, pod warunkiem przeprowadzenia
procedury określonej w ustawie.
Ustawa o lasach (t. j. Dz. U. 2017, poz. 788) Ustawa
o ochronie gruntów rolnych i leśnych t. j. Dz. U.
2017, poz. 1161).
Ochrona lasów, ale z możliwością zgody na
wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, pod
warunkiem przeprowadzenia procedury określonej

29

Pliki cyfrowe Banku Danych o Lasach

Zajmują większość
powierzchni leśnych

Pliki cyfrowe Banku Danych o Lasach

Dotyczy różnych
kategorii lasów
ochronnych,
uwzględniono łącznie.

w ww. ustawie.

19

Udokumentowane złoża
kopalin

M

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze t. j. Dz. U.
2016, poz. 1131) - możliwość zainwestowania
terenu pod warunkiem spełnienia określonych
wymogów.

20

Obszary i tereny
górnicze

M

Ustawa prawo geologiczne i górnicze t. j. Dz. U.
2016, poz. 1131) - możliwość zainwestowania
terenu pod warunkiem spełnienia określonych
wymogów.

21

22

Tereny ochrony
bezpośredniej ujęć wody

Tereny ochrony
pośredniej ujęć wody

Ustawa prawo wodne (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1121) i
Zarządzenia Dyrektora RZGW i decyzje Starosty
Powiatowego

M

Bezwzględny zakaz użytkowania gruntów do celów
niezwiązanych z eksploatacją ujęcia.
Ustawa prawo wodne (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.) i
Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku w
sprawie ustanowienia stref ochronnych
poszczególnych ujęć wody. Wg rozporządzeń
możliwość przeznaczenia terenów na cele
inwestycyjne, pod warunkiem spełnienia
określonych wymogów.

M

Centralna baza danych geologicznych (CBDG)
MIDAS autorstwa PIG (www.dm.pgi.gov.pl).

Pliki cyfrowe pobrane z
Centralnej Bazy Danych
Geologicznych PIG
(stan na 30.12,2016 r.),
Bilans zasobów złóż
kopalin w Polsce, wg.
stanu na 31.12.2016 r.

Centralna baza danych geologicznych MIDAS
autorstwa PIG (www.dm.pgi.gov.pl)

Na dużych fragmentach
obszary i tereny
górnicze pokrywają się.

Brak informacji kartograficznej dla całego
obszaru – ograniczenie pominięte na
załącznikach kartograficznych.

W skali opracowania
kartograficznego analizy
(1:85.
są to punkty.

Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku w
sprawie ustanowienia stref ochronnych dla
poszczególnych ujęć wody
(www.bip.rzgw.gda.pl).

Ograniczenia w zakresie
użytkowania gruntów
inne dla każdego terenu.

STAN SOZOLOGICZNY ŚRODOWISKA
Ustawa prawo ochrony środowiska t. j. Dz. U.
2017, poz. 9 z późn. zm.)

23

Obszary ograniczonego
użytkowania

24

Obszary przekroczeń
standardów jakości
środowiska

Bezwzględny zakaz lokalizowania szpitali, domów
opieki społecznej i budynków związanych ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
takich jak szkoły, przedszkola, internaty, żłobki,
domy dziecka itp., jak też tworzenia stref
ochronnych „A” uzdrowiska. Możliwość
zainwestowania terenu przez zabudowę
mieszkaniową pod warunkiem spełnienia
określonych wymogów.

M2

M2

M2

Ustawa prawo ochrony środowiska t. j. Dz. U.
2017, poz. 9 z późn. zm. ) i Rozporządzenia MŚ
w sprawie:


dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymywania tych

30

Pliki cyfrowe z DROŚ.

Pliki cyfrowe z DROŚ (obszary z
przekroczonymi wskaźnikami zanieczyszczeń
powietrza).
Geoportal

emisja hałasu od dróg krajowych .

Raporty o stanie środowiska województwa

Pominięte na
załącznikach
kartograficznych (poza
emisją hałasu od dróg








poziomów Dz. U.
, Nr 9 , poz. 88 ;
dopuszczalnych poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz.
1031);
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(t. j. Dz. U. 2014, poz. 112);
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187)
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu
wód podziemnych Dz. U. 2016 poz. 85)
- itd.

pomorskiego WIOŚ w Gdańsku.

Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej
pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
25

26

Pasy technologiczne
napowietrznych linii
elektroenergetycznych

Strefy kontrolowane
gazociągów

M

M

Bezwzględny zakaz wznoszenia budynków

Wyznaczono na podstawie obowiązujących
przepisów

Szerokość pasa
uzależniona od napięcia
znamionowego linii.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6 kwietnia
2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Wyznaczono na podstawie obowiązujących
przepisów

Wielkość strefy
uzależniona od roku
budowy gazociągu i jego
średnicy.

Ograniczenie wskazane na ZM. 40. punktowo.

Strefa obejmuje
wygrodzony teren stacji
gazowej.

Wyznaczono na podstawie obowiązujących
przepisów

Wielkość strefy
uzależniona od średnicy
rurociągu.

Brak podstaw prawnych

Bezwzględny zakaz wznoszenia budynków

27

Strefy zagrożenia
wybuchem stacji
gazowych

M

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie.
Bezwzględny zakaz wznoszenia budynków

28

Strefy bezpieczeństwa
rurociągów przesyłowych
paliw płynnych

M

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14
sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie.
Bezwzględny zakaz wznoszenia budynków

Źródło: Opracowanie własne; Kolorami oznaczono ograniczenia uwzględnione na mapach ZM. 41 i ZM. 42.
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Tabl. 2.6. Wykaz istniejących form ochrony przyrody i ich otulin na obszarze analizy
Podstawy prawne ograniczeń

Nazwa
formy ochrony
przyrody

Akt o utworzeniu
/ustanowieniu/wyznaczeniu/

(otuliny)

powołaniu

Powierzchnia
formy ochrony
Plan ochrony /plan zadań
ochronnych

Akt
obowiązujący

przyrody (otuliny)
na obszarze analiz

Przedmiot ochrony - położenie na
obszarze analiz

[ha]

PARKI KRAJOBRAZOWE

Kaszubski Park
Krajobrazowy
wraz z otuliną

Uchwała
nr
XIX/8 /8
Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Gdańsku z dn.
czerwca 98 w
sprawie utworzenia Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
WRN z 1983 r. Nr 13, poz. 62 i z
1994 r. Nr 27, poz.139)

Wdzydzki Park
Krajobrazowy
otulina

Uchwała
nr
XIX/8 /8
Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Gdańsku z dn.
czerwca 98 , w
sprawie utworzenia Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
WRN z 1983 r. Nr 13, poz. 63 i z
1994 r. Nr 27, poz. 139)

Trójmiejski Park
Krajobrazowy
otulina

Uchwała
nr
XVI/89/79
Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Gdańsku z dn.
maja 979 r. w
sprawie utworzenia Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
WRN z 1978 r. Nr 1, poz. 3 i z
1994 r. Nr 27, poz. 139)

Uchwała nr 7/VII/ z dnia 7
kwietnia
2011
r.
Sejmiku
Województwa Pomorskiego w
sprawie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 66, poz. 1462)
Uchwała nr
/VII/ z dnia 7
kwietnia 2011 r. Sejmiku
Województwa Pomorskiego w
sprawie Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 66, poz. 1460),
zmieniona uchwałą nr
260/XXIV/16 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z
dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie
uchwały Sejmiku Województwa
Pomorskiego w sprawie
Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2016 r. poz.
2943)

-

Rozporządzenie nr 6/
r.
Wojewody Pomorskiego z dnia 7
sierpnia 2001 r. w sprawie
ustanowienia ,,Planu ochrony
Wdzydzkiego
Parku
Krajobrazowego” Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2001 r. Nr 64,
poz. 748)

Uchwała nr
/VII/ z dnia 7
kwietnia
2011
r.
Sejmiku
Województwa Pomorskiego w
sprawie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 66, poz. 1458),
zmieniona
uchwałą
nr
263/XXIV/16
Sejmiku
Województwa Pomorskiego z

-
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Park – 14366,6
Otulina – 13022,3

Park obejmuje ochroną typowy krajobraz
pojezierzy młodoglacjalnych centralnej części
Pojezierza Kaszubskiego. Otulina zabezpiecza
Park przed zagrożeniami zewnętrznymi. W
granicach opracowania Park z otuliną
obejmują
zachodni
fragment
obszaru,
znajdujący się w gminach: Stężyca, Somonino,
Kartuzy, Chmielno , marginalnie Kościerzyna.

1929,38

Wyznaczona w celu zabezpieczenia Parku
przed zagrożeniami zewnętrznymi. Obejmuje
południowe
obrzeża
obszaru
analiz,
znajdujące się na terenie gm. Kościerzyna.

245,29

Wyznaczona w celu zabezpieczenia Parku
przed zagrożeniami zewnętrznymi. Obejmuje
niewielki
północny
fragment
obszaru
opracowania, na terenie obrębu Chwaszczyno
gm. Żukowo .

dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie
uchwały Sejmiku Województwa
Pomorskiego
w
sprawie
Trójmiejskiego
Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2016 r. poz.
2946)

Powierzchnia zajmowana przez parki krajobrazowe - 14366,6 ha
Powierzchnia zajmowana przez otuliny parków krajobrazowych – 151969,97 ha
Obszary Natura 2000

PLH220073
Leniec nad
Wierzycą

Decyzja Komisji z dn. 10 stycznia
r. w sprawie przyjęcia na
mocy
dyrektywy
Rady
92/43/EWG
czwartego
zaktualizowanego wykazu terenów
mających
znaczenie
dla
Wspólnoty, składających się na
kontynentalny
region
biogeograficzny (Dz. U. L. 33/146
z 8.2.2011)

PLH220010
Hopowo

PLH220006
Dolina Górnej
Łeby

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 9. .
7 r.
w sprawie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Leniec nad
Wierzycą PLH
7 Dz.U.
z 2017 r. poz. 560)

Zarządzenie
Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku z dn. 8 kwietnia
r.
w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru
Natura
Leniec nad Wierzycą
PLH220073
(Dz.
Urz.
Woj.
Pomorskiego z 2014 r., poz. 1841)
oraz zarządzenie z dn.
lutego
2016 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura
Leniec
nad
Wierzycą
PLH220073
(Dz.
Urz.
Woj.
Pomorskiego z 2016 r., poz. 1116)

Decyzja Komisji z dn. 13 listopada
7 r.
przyjmująca na mocy
dyrektywy
Rady
92/43/EWG
pierwszy zaktualizowany wykaz
terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty, składających się na
kontynentalny
region
biogeograficzny (Dz. U. L. 12/383
z 15.1.2008)

Decyzja Wykonawcza Komisji
Europejskiej (UE) 2016/2334 z
dnia 9 grudnia 2016 roku w
sprawie przyjęcia dziesiątego
zaktualizowanego
wykazu
terenów mających znaczenie
dla Wspólnoty, składających
się na kontynentalny region
biogeograficzny (Dz. U. L
353/324 z 23.12.2016 r.)

Zarządzenie
Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku z dn.6 maja
r. w
sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura
Dolina
Górnej
Łeby
PLH220006
(Dz.
Urz.
Woj.
Pomorskiego z 2014 r., poz. 1939)
oraz zarządzenie z dnia 7 czerwca
6 r. zmieniające zarządzenie w
33

24,96

Na obszarze ostoi znajduje się stanowisko leńca
bepodkwiatkowego,
jedno
z
kilku
zinwentaryzowanych w regionie. Ponadto,
znajdują się tu chronione siedliska: grądu
subatlantyckiego oraz torfowiska przejściowego i
zbiorników dystroficznych, a także wilgotnych łąk
nad rzeką. Ostoja znajduje się w południowym
fragmencie obszaru na terenie obrębów Wielki
Klincz i Rybaki gm. Kościerzyna .

5,44

Ostoja obejmuje dystroficzne jezioro, usytuowane
w morenowym zagłębieniu terenu, stanowi jedno
z największych i najbogatszych stanowisk strzebli
błotnej na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Ze
względu na naturalny charakter i znaczne
rozmiary jest to jeden z najcenniejszych obiektów
dla ochrony tego gatunku w Polsce. W granicach
opracowania ostoja znajduje się w centralnym
fragmencie, na terenie obrębu Hopowo gm.
Somonino).

154,85

W granicach ostoi wyróżniono 9 rodzajów siedlisk
z Załącznika I Dyrektywy Rady 9 / /EWG. Są
wśród nich bardzo rzadkie na niżu zespoły
źródliskowe, dobrze zachowane kompleksy
świeżych i wilgotnych łąk półnaturalnych,
użytkowanych do dziś w sposób tradycyjny. Stoki
doliny Łeby pokrywają rozległe kompleksy
typowo wykształconych kwaśnych i żyznych
buczyn oraz grądów subatlantyckich. Na tarasach
zalewowych Łeby, Mirachowskiej Strugi oraz

sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura
Dolina
Górnej
Łeby
PLH220006
(Dz.
Urz.
Woj.
Pomorskiego z 2016 r., poz. 2340)

poniżej źródlisk zachowały się dobrze zachowane,
bogate gatunkowo lasy łęgowe, zbliżone strukturą
do naturalnej postaci łęgów podgórskich,
gwiazdnicowych i jesionowo-olszowych. Znajdują
się tu stanowiska rzadkich gatunków roślin
źródliskowych, łąkowych i leśnych, w tym
reliktów borealnych i górskich.
Niewielki fragment ostoi znajduje się w północno
zachodnim fragmencie obszaru, na terenie obrębu
Kożyczkowo gm. Chmielno .

85,82

W granicach ostoi wyodrębniono 7 rodzajów
siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
9 / /EWG. Wśród nich dominują lasy o
naturalnym charakterze, porastające zbocza
wąwozu. Stwierdzono tu także występowanie
gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Obszar odznacza się wysokimi
walorami florystycznymi. Bytuje tu 7 gatunków
roślin naczyniowych, w tym rzadkie i zagrożone
oraz chronione prawnie w Polsce. Ostoja znajduje
się
we
wschodnim
fragmencie
obszaru
opracowania, w obrębie Glincz gm. Żukowo oraz
obrębie Borcz i marginalnie Wyczechowo gm.
Somonino).

Zarządzenie
Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku z dn. 8 kwietnia
r.
w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie
PLH220034
(Dz.
Urz.
Woj.
Pomorskiego z 2014 r., poz. 1841)

384,76

W ostoi wyróżniono
7 rodzajów siedlisk
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady
9 / /EWG, które zajmują łącznie blisko
%
powierzchni
obszaru.
Do
najcenniejszych,
najbardziej reprezentatywnych dla regionu należą
jeziora lobeliowe
obiektów , jak również
ramienicowe 9 zbiorników oraz liczne zbiorniki
dystroficzne, a także skupienie torfowisk
wysokich
i
przejściowych,
o
typowo
wykształconych
zbiorowiskach
roślinnych.
Występuje jedno torfowisko nakredowe oraz
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze
związku Rynchosporion. Wartościowe elementy
środowiska przyrodniczego kryją również tutejsze
lasy, a zwłaszcza zbiorowiska lasów liściastych,
szczególnie nad rzekami, zwłaszcza Wdą i
Trzebiochą. W granicach opracowania ostoja
obejmuje
niewielki
południowy
fragment,
znajdujący się w obrębach: Łubiana, Lizaki,
Sarnowy gm. Kościerzyna .

-

175,90

W granicach ostoi wartościowe jest torfowisko
przejściowe, w przeszłości eksploatowane, z

PLH220011
Jar Rzeki

-

Raduni

PLH220034
Jeziora
Wdzydzkie

Decyzja Komisji z dn. 12 grudnia
8 r. przyjmująca na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi
zaktualizowany wykaz terenów
mających
znaczenie
dla
Wspólnoty, składających się na
kontynentalny
region
biogeograficzny (Dz. U. L. 43/63 z
13.12.2009

PLH220083

34

Wielki Klincz

Decyzja Komisji z dn. 10 stycznia
r. w sprawie przyjęcia na
mocy
dyrektywy
Rady
92/43/EWG
czwartego
zaktualizowanego wykazu terenów
mających
znaczenie
dla
Wspólnoty, składających się na
kontynentalny
region
biogeograficzny (Dz. U. L. 33/146
z 8.2.2011)

kilkoma wyrobiskami - oczkami wodnymi, o
charakterze dystroficznym, w których występuje
strzebla błotna. Otacza je zubożały bór bagienny i
brzeziny oraz pas łąki. Ostoja położona jest na
południowy wschód od miejscowości Wielki
Klincz. gm. Kościerzyna .

PLH220081
Rynna Dłużnicy

-

PLH220088
Dąbrówka

Zarządzenie
Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku z dn. 6 maja
r. w
sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dąbrówka
PLH
88
Dąbrówka
Dz.
Urz.
Woj.
Pomorskiego z 2014 r., poz. 2137),
oraz zarządzenie z dnia
maja
6 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura
Dąbrówka PLH
88 Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r.,
poz. 2025)

PLH220095
Uroczyska

-

Pojezierza
Kaszubskiego
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272,63

W ostoi znaczący powierzchniowo udział ma
siedlisko górskie i nizinne torfowiska zasadowe o
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oraz
siedliska związane z wodami źródliskowymi i
wysiękami - źródliska wapienne, źródliskowe lasy
olszowe na niżu, a także wilgotne łąki oraz dobrze
zachowane szuwarowe i bagienne zbiorowiska na
obrzeżach jezior i rzeki. Znajduje się w
południowo zachodnim fragmencie obszaru w
obrębach: Korne i Wieprznica gm. Kościerzyna .

461,70

Występują tu w większości dobrze zachowane,
rozległe bezodpływowe zbiorniki i wyrobiska
potorfowe z liczną populacją strzebli błotnej.
Ostoja to także miejsce, gdzie jest szereg
torfowisk
przejściowych,
zbiorników
dystroficznych oraz bogatych populacji typowych
dla nich roślin. W obszarze opracowania znajduje
się w południowo wschodnim fragmencie, w
obrębach: Kłobuczyno, Kaliska Kościerskie i Puc
gm. Kościerzyna .

3 866,96

Ostoja obejmuje zróżnicowane siedliskowo
fragment Pojezierza Kaszubskiego. Występuje tu
9 typów siedlisk przyrodniczych wymienianych
w zał. I Dyrektywy Siedliskowej,
wiele
zagrożonych i chronionych gatunków roślin i
zwierząt, w tym wyszczególnianych w Zał. II
Dyrektywy Siedliskowej oraz w Dyrektywie
Ptasiej oraz wiele zróżnicowanych zbiorowisk
roślinnych - leśnych i nieleśnych. W granicach
opracowania znajduje się na terenie obrębów:
Żuromino, Stężyca, Gołubie, Pierszczewo, Czaple,
Potuły, Szymbark gm. Stężyca , Skorzewo gm.
Kościerzyna , Brodnica Dolna i Ręboszewo gm.
Kartuzy , Rybaki i Rąty gm. Somonino , Chmielno
i Zawory (gm. Chmielno).

Zarządzenie
Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku z dn. 6 maja
r. w
sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura
2000 Piotrowo PLH220091 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r.,
poz.
8 oraz zarządzenie z dn.
9 stycznia
6 r. zmieniające
zarządzenie
w
sprawie
ustanowienia
planu
zadań
ochronnych dla obszaru Natura
2000 Piotrowo PLH220091 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r.,
poz. 161)

PLH220091
Piotrowo

PLH220090
Nowa Sikorska
Huta

Decyzja Komisji z dn. 10 stycznia
r. w sprawie przyjęcia na
mocy
dyrektywy
Rady
92/43/EWG
czwartego
zaktualizowanego wykazu terenów
mających
znaczenie
dla
Wspólnoty, składających się na
kontynentalny
region
biogeograficzny (Dz. U. L. 33/146
z 8.2.2011

-

PLH220080
Prokowo

PLB220009 Bory
Tucholskie

-

Rozporządzenie
Ministra
Środowiska z dn.
lipca września
r.
w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229,
poz.
oraz rozporządzenie z
dn.
7 października
8 r.

Rozporządzenie
Ministra
Środowiska z dnia
stycznia
r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Dz.
U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133 z
późn. zm. .

Zarządzenie
Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku i Regionalnego Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w
Bydgoszczy z dn. 31 marca 2015 r.
w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru
36

319,03

W ostoi znajdują się liczne zbiorniki, w większości
potorfowe i śródleśne, z liczną populacją strzebli.
Ostoja jest także miejscem koncentracji torfowisk
przejściowych,
wysokich
zdegradowanych
zdominowanych
przez
wrzos,
zbiorników
dystroficznych oraz bogatych populacji roślin
torfowiskowych. W
obrębie torfowisk znajdują się płaty boru
bagiennego.
Szczególnie
wartościowe
jest
torfowisko i zbiornik dystroficzny koło Piotrowa.
Najcenniejszymi z gatunków roślin są: turzyca
bagienna, przygiełka biała, pływacze drobny i
zwyczajny. W obszarze opracowania. Fragment
ostoi znajduje się na terenie
obrębów:
Kłobuczyno gm. Kościerzyna oraz Piotrowo i
Kaplica (gm. Somonino).

174,71

W granicach obszaru znajduje się kilka niewielkich
zbiorników zasiedlonych przez liczną populację
strzelby. Ponadto są tu niewielkie, izolowane
płaty trzech typów siedlisk przyrodniczych:
torfowiska przejściowe i trzęsawiska, zbiorniki
dystroficzne i
suche wrzosowiska. Z grupy
zagrożonych gatunków roślin naczyniowych
występują pływacze. Ostoja położona jest w
centralnym obszarze analiz, na terenie obrębu
Kłobuczyno gm. Kościerzyna i Szymbark gm.
Stężyca .

885,63

Ostoja obejmuje teren o urozmaiconej rzeźbie, w
większości pokryty lasem, z Jeziorem Białym,
szeregiem zatorfionych zagłębień, w tym - ze
zbiornikami dystroficznymi i obecnością strzebli
błotnej,
a
także
stanowiskiem
buczyny
nawapiennej, z udziałem w runie storczyków m.in.
obuwika
pospolitego.
W
obszarze
opracowania
swoim
zasięgiem
obejmuje
fragmenty
obrębów:
Prokowo,
Grzybno,
marginalnie Pomieczyńska Huta gm. Kartuzy ,
Kosowo, Kobysewo, minimalnie Szarłata gm.
Przodkowo).

2 950,54

W ostoi występuje co najmniej 8 gatunków
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Gniazduje
tu
7 gatunków ptaków. W okresie lęgowym
obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej
następujących gatunków ptaków: bielik, kania
czarna, kania ruda, podgorzałka, puchacz, rybitwa

PLB220008 Lasy
Mirachowskie

zmieniające rozporządzenie w
sprawie
obszarów
specjalnej
ochrony ptaków Dz. U. z
8 r.
Nr 198, poz. 1226)

Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009
(Dz.
Urz.
Woj.
Pomorskiego z 2015r., poz. 1161)

Rozporządzenie
Ministra
Środowiska z dn.
lipca
r.
w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura
Dz.
U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313)
oraz rozporządzenie z września
7 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Dz. U. z
7 r.
Nr 179, poz. 1275)

Zarządzenie
Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku z dn. 6 maja
r. w
sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura
2000
Lasy
Mirachowskie
PLB220008
(Dz.
Urz.
Woj.
Pomorskiego z 2014 r., poz. 1940)
oraz zarządzenie z dn. 6 czerwca
6 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura
2000 PLB220008 (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2016 r., poz. 2290)

czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł,
nurogęś, tracz długodzioby; w stosunkowo
wysokim
zagęszczeni
występuje
błotniak
stawowy. W okresie wędrówek występuje co
najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego
łabędzia krzykliwego do
osobników i
żurawia do 8
osobników na noclegowisku .
Obszar opracowania obejmuje obręby i/lub ich
części: Lizaki, Rotemabk, Sarnowy, Sycowa Huta,
Rybaki, Łubiana, Korne, Grzybowo
gm.
Kościerzyna).

20,08

W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej
9 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku
I Dyrektywy Ptasiej w tym
lęgowych .
Liczebność włochatki mieści sie w kryteriach
wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez
BirdLife International. Ponadto 4 gatunki
zamieszczone
zostały
na
liście
ptaków
zagrożonych w Polskiej
czerwonej księdze zwierząt. W granicach
opracowania fragment ostoi obejmujący Jezioro
Osuszyno (gm. Chmielno).

Powierzchnia zajmowana przez obszary mające znaczenie dla Wspólnoty - 6 812,39 ha
Powierzchnia zajmowana przez Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków - 2 970,62 ha
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Kartuski Obszar
Chronionego
Krajobrazu

Obszar
Chronionego
Krajobrazu

Rozporządzenie
nr
/9
Wojewody Gdańskiego z dn. 8
listopada 1994 r. w sprawie
wyznaczenie
obszarów
chronionego krajobrazu, określenia
granic parków krajobrazowych i
utworzenia wokół nich otulin oraz
wprowadzenia obowiązujących w
nich zakazów i ograniczeń Dz. Urz.
Woj. Gdańskiego z 99 r. Nr 7,
poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz.
294)

Uchwała
nr
9/XXIV/ 6
Sejmiku
Województwa
Pomorskiego z dnia 25 lipca
6 r. w sprawie obszarów
chronionego
krajobrazu
w
województwie pomorskim Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r.
poz. 2942)

-

-

37

6 661,00

Obszar wyróżnia się dużymi spadkami terenu i
zmiennością form. Większość powierzchni
zajmują moreny denne: pagórkowate i faliste,
nieco mniej - moreny czołowe. Liczne są
wytopiska zajęte przez duże jeziora lub niewielkie
"oczka wodne". Znaczną część obszaru pokrywają
lasy, głównie bukowe oraz mieszane ze sztucznie
wprowadzoną sosną lub świerkiem. W leśnych
zatorfionych zagłębieniach terenu występują bory
i brzeziny bagienne. W obszarze opracowania
znajduje się na terenach gmin: Somonino, Kartuzy,
Żukowo obszar wiejski i Przodkowo.

1870,51

Obejmuje dno i zbocza doliny rzeki Raduni oraz
bezpośrednio sąsiadujące z osią doliny tereny
leśne i rolne. Cechuje się niską dynamiką rzeźby
terenu a także specyficznymi, w znacznej mierze
unikatowymi warunkami hydrograficznymi. W

Doliny Raduni

obszarze opracowania położony na terenie gmin:
Somonino, Kartuzy obszar wiejski , Żukowo.

Lipuski Obszar
Chronionego
Krajobrazu

1546,00

Zajmuje tereny leśne i dolinę Wdy. Większość
powierzchni zajmują pola sandrowe porośnięte
lasem sosnowym. Rzeźbę terenu urozmaicają ciągi
moren czołowych i dennych, a przede wszystkim
układ rynien w rejonie Lipusza. Liczne są jeziora
wytopiskowe i rynnowe. W obszarze opracowania
położony jest na terenie gm. Kartuzy obszar
wiejski).

47,09

Obszar charakteryzuje się silnie rozbudowaną
siecią hydrograficzną z licznymi jeziorami w tym
lobeliowymi Miemino, Długie i inne . W obszarze
opracowania obejmuje niewielki fragment gm.
Kościerzyna.

444,52

Obszar posiada bardzo duże walory krajobrazowe
i estetyczne związane z bogatą rzeźbą terenu oraz
zgrupowaniem interesujących gatunków flory i
fauny w dolinie rzeki Wierzycy. Dużą wartością
przyrodniczą odznaczają się dobrze zachowane
lasy bukowo-dębowe w pobliżu miejscowości
Pogódki. W obszarze opracowania obejmuje
niewielki fragment gm. Kościerzyna.

-

Gowidliński
Obszar
Chronionego
Krajobrazu

-

Obszar
Chronionego
Krajobrazu Doliny
Wierzycy

-

Przywidzki
Obszar
Chronionego
Krajobrazu

-

797,61

Obszar cechuje się bogatą rzeźbą terenu dużym
zróżnicowaniem wysokościowym i układem
hydrograficznym
układ rynnowy Wietcisy,
Reknicy, jez. Przywidzkiego i Kłodawy otoczony
morenami czołowymi osiągającymi, w rejonie
Stara Huta - Klonowo Dolne, wysokości
m
n.p.m). W obszarze opracowania znajduje się na
terenie gminy Żukowo obszar wiejski .

Otomińki Obszar
Chronionego
Krajobrazu

-

173,41

Obejmuje zwarty kompleks leśny, który wraz z
jeziorem Otomińskim jest miejscem intensywnej
turystyki i rekreacji na obszarze gminy wiejskiej
Żukowo.

Powierzchnia zajmowana przez obszary chronionego krajobrazu - 11 531,82 ha
ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Dolina Łeby

-

439,50

Poligenetyczna forma dolinna, wykorzystywana
przez Łebę, z licznymi ostojami ptaków wodnobłotnych, w obszarze analiz położona w obrębach
Kożyczkowo i Chmielno gm. Chmielno .

Rynna

-

1446,72

Rynna pojezierna obejmująca największe jeziora
Pojezierza Kaszubskiego o unikalnych walorach
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Raduńska

Obniżenie
Chmieleńskie

krajobrazowych, w obszarze analiz w obrębach:
Chmielno gm. Chmielno , Zgorzałe i Żuromino
gm. Stężyca , marginalnie Skorzewo
gm.
Kościerzyna .

Rozporządzenie Nr
/98 Wojewody Gdańskiego z dnia
września
1998 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu ochrony Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego" oraz wyznaczenia w nim zespołów przyrodniczokrajobrazowych Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 998 r. Nr 9, poz. 9
-

Rynna Brodnicko
- Kartuska

-

Rynna Dąbrowsko
- Ostrzycka

1 112

Rozbudowany
zespół
jezior,
przesmyków,
półwyspów i zboczy rynien z wartościowym
krajobrazem, fragmentami zdewastowanym w
rejonach jednostek osadniczych, zwłaszcza
Chmielna. ZPK położony w obrębach: Łapalice,
Kosy, Brodnica i Ręboszewo (gm. Kartuzy) i
Chmielno i Zawory (gm. Chmielno).

825

Rynna jeziorna stanowiąca „bramę wjazdową” do
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i ważny ciąg
percepcyjny na trasie „z” i „do” Kartuz, z
harmonijnym krajobrazem rolno-leśnym położona
w
obrębach:
Brodnica
Dolna, Brodnica,
Ręboszewo, Smętowo, Kosy gm. Kartuzy ,
marginalnie na terenie obrębu Ramleje gm.
Somonino).

1 734, 97

Złożony układ rynnowych jezior z mozaikową
strukturą użytkowania terenu w otoczeniu,
położony w obrębach: Stężyca, Gołubie,
Pierszczewo, Potuły, Czaple, Szymbark gm.
Stężyca , Rąty i Ostrzyce gm. Somonino ;
Brodnica i Brodnica Dolna (gm. Kartuzy),
Skorzewo gm. Kościerzyna .

Powierzchnia zajmowana przez zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - 5 707,01 ha
REZERWATY PRZYRODY

Czapliniec w
Wierzysku

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i
Przemysłu Drzewnego z dn.
grudnia 1980 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 30, poz. 171 z dn. 30
grudnia 1980 r.)

Zarządzenie
Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdański z dnia
września
r. w sprawie rezerwatu przyrody
„Czapliniec w Wierzysku” Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z 7
października
7 r., poz. 8

-

10,33

Strzelnica

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn.
grudnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 30,
poz. 171 z dn. 30 grudnia 1980 r.) oraz Obwieszczenie Wojewody
Pomorskiego z dn.
października
r. w sprawie wykazu
rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed
dniem 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2001 r. Nr 79,
poz. 976)

-

3,55

Szczyt Wieżyca

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn.
stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1962

-

33,59

39

Leśny rezerwat przyrody obejmujący
płaty kwaśnej buczyny pomorskiej wraz
ze starodrzewiem sosnowym, położony
w obrębie Rybaki gm. Kościerzyna .
Leśny rezerwat przyrody obejmujący
ponad dwustuletnie dęby jak i niewiele
młodsze sosny i buki położony w
północno-zachodniej części m.
Kościerzyna.
Krajobrazowy rezerwat przyrody,

na Pojezierzu
Kaszubskim

Ostrzycki Las

Zamkowa Góra

Stare
Modrzewie

Jar Rzeki
Raduni

obejmujący fragment lasu bukowego, na
najwyższej kulminacji Pomorza w
obrębie Szymbark gm. Stężyca .

r. Nr 30, poz. 136) oraz Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dn.
października
r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody
województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem
grudnia
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2001 r. Nr 79, poz. 976)

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i
Przemysłu Drzewnego z dn.
lutego 1960 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (M.P. z
96 r. Nr
, poz.
z późn.
zm.)

Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdański z
dnia 1 lipca 2014 r. w
sprawie rezerwatu
przyrody „Ostrzycki Las”
(Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2014 r.,
poz. 2379)

Zarządzenie
Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku z dn.
maja
r.
w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody
„Ostrzycki Las” Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2015 r., poz.
1747)

60,55

Leśny rezerwat przyrody obejmujący ekosystemy
leśne, torfowiskowe i źródliskowe kaszubską
wilgotną buczynę nawapienną, storczyki, w tym
obuwika pospolitego w obrębie Czaple gm.
Stężyca .

-

8,88

Leśny rezerwat przyrody, obejmuje fragment lasu
bukowego o cechach zespołu naturalnego w
obrębie Kosy gm. Kartuzy .

4,85

Leśny rezerwat przyrody, obejmuje
fragment lasu mieszanego ze starymi
modrzewiami w obrębie Mezowo gm.
Kartuzy).

84,24

Krajobrazowy rezerwat przyrody
obejmuje unikatowe ekosystemy doliny
Raduni, w tym kompleks lasów
grądowych i łęgowych, płaty łąk
użytkowanych ekstensywnie, w obrębie
Glincz gm. Żukowo i obrębach Borcz,
Wyczechowo (gm. Somonino).

Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dn.
marca 9
r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1954 r. Nr A-30, poz. 446) oraz
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dn. 10 października
r.
w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego
ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2001 r. Nr 79, poz. 976)
Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dn.
marca 9
r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1954 r. Nr A-30, poz. 443) oraz
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dn. 10 października
r.
w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego
ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2001 r. Nr 79, poz. 976)

-

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn.
czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 36,
poz. 202) oraz Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dn. 10
października
r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody
województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem
grudnia
1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2001 r. Nr 79, poz. 976)

Zarządzenie
nr
8/
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dn. 8 września
r. w
sprawie
ustanowienia
planu
ochrony dla rezerwatu przyrody
„Jar Rzeki Raduni” Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego
z
2012
r.,
poz.3434).

Powierzchnia zajmowana przez rezerwaty przyrody - 198,87 ha
UŻYTKI EKOLOGICZNE
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Księże łąki

Uchwała nr VI/
/ 9 Rady Gminy Kościerzyna z dnia
lipca
9 r.
w sprawie: utworzenia użytku ekologicznego ,,Księże łąki'' Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr
, poz.
9 z dn. 7 września
9 r.

Torfowisko
Ludwikowo
Jezioro
Lubowisko
Utopiec

Rozporządzenie nr 9/ 6 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca
6
r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 37, poz. 753 z dn. 5 kwietnia 2006 r.)

Kosy
Przygiełka koło
Miszewa

Rozporządzenie nr /
Wojewody Pomorskiego z dnia 9 stycznia
r. w sprawie uznania niektórych obszarów za użytki ekologiczne
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 6, poz. 56 z dn. 10 stycznia 2003 r.)

-

27,46

Kompleks łąk i bagien położonych pomiędzy
siedzibą leśnictwa Wierzysko, a jeziorem Księżym
w obrębie Rybaki gm. Kościerzyna .

-

2,91

Torfowisko przejściowe położone w obrębie
Częstkowo gm. Kościerzyna .

-

0,7

Torfowisko przejściowe na brzegu Jeziora
Lubowisko położonego w obrębie Stężyca gm.
Stężyca

-

2,79

Śródleśne oczko i torfowisko położone w obrębie
Czaple gm. Stężyca

-

6,52

Torfowisko wysokie położone w obrębie Kosy
(gm. Kartuzy)

-

1,24

Torfowisko wysokie położone
Miszewko gm. Żukowo .

Powierzchnia zajmowana przez użytki ekologiczne - 41,62 ha
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obrębie

