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WPROWADZENIE 

Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego na lata 2021-2030+ jest dokumentem 

nakreślającym kierunki rozwoju sieci dróg wojewódzkich wpisujące się w rozwój systemu transportowego 

województwa pomorskiego do roku 2030 z perspektywą na lata kolejne. Uwzględnia on zmiany w zakresie sieci 

dróg krajowych i umożliwiając racjonalne przekształcanie sieci dróg wojewódzkich i poprawę jej jakości 

funkcjonalno-technicznej poprzez zdefiniowanie docelowej struktury sieci, sformułowanie celów budowy i 

przebudowy dróg oraz wskazanie jednolitych w skali regionu zasad postępowania na etapie planowania, 

projektowania i utrzymania dróg.  

Do zasadniczych potrzeb rozwojowych w zakresie przekształceń funkcjonalno-przestrzennych sieci dróg w 

województwie pomorskim określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 

2030 należą działania w zakresie redukcji uciążliwości ruchu tranzytowego w obszarach zabudowanych, w tym 

w szczególności budowie obwodnic w ciągu dróg o krajowych i wojewódzkich. Jednakże, nie mniej ważną 

potrzebą jest wielokierunkowa integracja systemu transportowego województwa i podnoszenie roli sieci 

drogowej w powiązaniach do wielomodalnych węzłów transportowych (punktów przesiadkowych i 

przeładunkowych). W odniesieniu do dróg wojewódzkich są to bezpośrednie lub pośrednie powiązania do 

węzłów integracyjnych rangi krajowej (np. Port Lotniczy Gdańsk, dworce kolejowe Gdańsk Główny, Gdynia 

Główna, Tczew, Słupsk), regionalnej, metropolitalnej i lokalnej (np. Bytów, Pelplin, Władysławowo). Wiąże to 

się z prowadzeniem na drogach wojewódzkich linii autobusowych i tras rowerowych o charakterze 

ponadlokalnym. W tym kontekście jednym z głównych priorytetów rozwoju regionu w perspektywie roku 2030 

jest taki rozwój sieci dróg wojewódzkich, aby miała ona znaczący udział w tworzeniu wysokiej jakości powiązań 

transportowych na poziomie regionalnym, w szczególności powiązań: 

 obszaru metropolitalnego z miejskimi obszarami funkcjonalnymi oraz między nimi samymi,  

 pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi, miastami i obszarami wiejskimi, a także w obszarze 

funkcjonalnym strefy przybrzeżnej, będącej głównym obszarem atrakcyjności turystycznej regionu. 

Podstawa prawna 

Podstawą prawną dla opracowania projektu Planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa 

pomorskiego na lata 2021-2030+ jest art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 470, 471), który nakłada na zarządcę dróg obowiązek „opracowywania projektu planu rozwoju 

sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tym planie organów właściwych do sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego”. 

Cele Planu 

Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego na lata 2021-2030+ zwany dalej Planem 

rozwoju dotyczy działań w zakresie poprawy stanu funkcjonalnego i technicznego istniejącej sieci dróg 

wojewódzkich oraz kierunków rozwoju sieci o nowe odcinki zapewniając spójność terytorialną regionu. 

Rolą Planu rozwoju jest:  

 określenie krytycznych elementów sieci dróg wojewódzkich z punktu widzenia stanu technicznego, 

warunków ruchu i bezpieczeństwa ruchu, oddziaływania na środowisko, 

 określenie funkcjonalnej struktury sieci dróg wojewódzkich ze wskazaniem ważności jej elementów w 

obsłudze ośrodków osadniczych województwa, 

 określenie kryteriów kwalifikacji odcinków dróg do budowy, przebudowy i remontów,  

 wskazanie dróg do podniesienia lub obniżenia kategorii wraz z zasadami przejmowania i przekazywania, 
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 określenie scenariuszy inwestycyjnych (np. wynikających m.in. z potrzeby dostosowania do planu 

inwestycyjnego GDDKiA) i możliwych ram finansowych (np. proporcje środków na inwestycje, przebudowy i 

poprawę stanu dróg przeznaczonych do obniżenia kategorii),   

 określenie docelowych (pożądanych parametrów technicznych), w tym klas dróg lub ich odcinków,  

 określenie zasad działań służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 

wojewódzkich, w tym realizacji celów i kierunków działań określonych w Wojewódzkim Programie 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Pomorski”, 

 określenie zasad lokalizacji i warunków urządzania ciągów pieszych, tras i dróg rowerowych, przystanków 

komunikacyjnych w ciągu dróg wojewódzkich,  

 wskazanie wytycznych do sporządzania gminnych dokumentów planistycznych w aspekcie istniejących i 

planowanych dróg wojewódzkich.  

Źródła danych 

 Weryfikacja struktury funkcjonalnej i technicznej sieci dróg w województwie pomorskim. Kierunki 

przekształceń sieci do roku 2030 – projekt, maj 2017, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030, 

 Raport Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2015, 2016 i 2017 roku wykonanego przez ZDW w Gdańsku, 

 materiały znajdujące się w zasobach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 

Ocena oddziaływania na środowisko 

Niniejszy Plan został opracowany w nawiązaniu do zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa pomorskiego 2030 (PZPWP 2030), zarówno w zakresie struktury funkcjonalnej poszczególnych 

odcinków dróg wojewódzkich, jak i uzupełnień tej sieci o nowe odcinki drogowe (drogi dojazdowe do węzłów 

nowych dróg krajowych raz proponowane obwodnice). Przed przyjęciem PZPWP 2030 przeprowadzono 

strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym opracowano Prognozę oddziaływania na środowisko 

obejmującą wszystkie ujęte w niniejszym Planie propozycje rozwoju sieci nowych dróg, uzyskano uzgodnienia i 

opinie właściwych organów oraz zapewniono udział społeczeństwa. Ponadto przedstawione w Planie, w 

konkretnych lokalizacjach korytarze przebiegu planowanych nowych odcinków dróg były objęte strategicznymi 

ocenami oddziaływania na środowisko przeprowadzonymi przed przyjęciem studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

W związku z powyższym na obecnym etapie nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, ponieważ niniejszy Plan nie określa inwestycji, a jedynie grupuje priorytetowe odcinki do działań 

inwestycyjnych lub remontowych. Przestrzenny zakres tych działań został utrzymany i był oceniony w ramach 

wyżej wymienionych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. 

Przed przystąpieniem do realizacji wyżej wymienionych inwestycji drogowych konieczne będzie uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko z uzyskaniem uzgodnień i opinii organów administracji (RDOŚ, PPWIS, Wody 

Polskie) oraz z zapewnieniem udziału społecznego, kiedy to zostaną uszczegółowione analizy wpływu 

konkretnych rozwiązań drogowych na środowisko i zdrowie ludzi. 

Podsumowując, dokumentem wyznaczającym ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć drogowych 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w niniejszym Planie jest PZPWP 2030, przyjęty 

po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obecnie nie przewiduje się możliwości 

wystąpienia oddziaływań innych niż zidentyfikowane i ocenione wcześniej. 
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1. DIAGNOZA STANU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH 

1.1. Długość sieci dróg wojewódzkich 

Sieć dróg o nawierzchni twardej w województwie pomorskim w roku 2018 obejmowała drogi różnych 

kategorii o łącznej długości 14.283,4 km. Drogi krajowe stanowiły 6,40% długości tych dróg, a wszystkie drogi 

wojewódzkie – 12,84%. Wg stanu na lipiec 2018 roku łączna długość dróg wojewódzkich znajdujących się w 

zarządzie ZDW w Gdańsku wynosiła 1.730,4 km. Długości poszczególnych kategorii dróg w województwie 

przedstawiono w Tabl. 1. 

Tabl. 1 Długości dróg publicznych w województwie pomorskim w 2018 roku. 

Kategoria drogi długość [km] udział [%] 

krajowe 914,2 6,40 

wojewódzkie 1.833,8 12,84 

w tym ZDW (bez m. na prawach powiatu) 1.730,4 12,55 

powiatowe 5.250,1 36,76 

gminne 6.285,3 44,00 

Suma 14.283,4 100,00 

Źródło: dane GUS BDL. 

1.2. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna istniejących dróg wojewódzkich  

Drogi publiczne dzielą się na 4 kategorie (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne)1  i 7 klas 

określających podstawowe warunki techniczno-użytkowe2. Zgodnie z tymi warunkami drogi wojewódzkie 

powinny posiadać klasę GP lub G, a przy przebudowie dróg dopuszcza się przyjęcie klasy o jeden poziom niższej. 

Jednak, mając na uwadze rzeczywiste parametry techniczne i użytkowe większość dróg wojewódzkich 

(podobnie jak w całym kraju) zarządzanych przez ZDW w Gdańsku ma klasę Z, głównie z powodu niezachowania 

wymagań w zakresie dostępności drogi (zbyt duża gęstość skrzyżowań i zjazdów), szerokości jezdni i poboczy, 

warunków widoczności. W wielu przypadkach podwyższenie klasy tych dróg wymaga przebudowy drogi lub 

zmiany jej przebiegu.  

Według stanu z 2018 roku, łączna długość sieci dróg wojewódzkich klasy G będących w zarządzie ZDW w 

Gdańsku wynosiła jedynie 285,9 km, natomiast klasy Z – 1.444,4 km. W województwie pomorskim żadna z dróg 

wojewódzkich nie została zaliczona do klasy GP. Klasyfikację dróg przedstawiono w wykazie dróg wojewódzkich 

będących w zarządzie ZDW (Tabl. 2.) oraz na mapie 1.   

Tabl. 2 Wykaz dróg wojewódzkich w województwie pomorskim. 

L.p. nr drogi odcinek drogi  
długość drogi w 

województwie w 
km 

nominalna 
klasa drogi 

1 100 Rumia DK nr 6 – Kazimierz - Pierwoszyno 10,197 Z 

2 101 Kosakowo - Pierwoszyno 1,13 Z 

3 188 Człuchów DK nr 25 – Debrzno – gr. województwa 19,125 Z 

4 201 (Gwda Mała DK nr 20) gr. województwa – Czarne – Barkowo DK nr 22 24,755 Z 

5 202 Czarne – Rzeczenica DK nr 25 14,122 Z 

                                                            
1 Art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2068).  
2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124). 
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6 203 gr. województwa - Ustka DK nr 21 12,002 Z 

7 206 gr. województwa – Miastko DK nr 20 17,622 Z 

8 208 gr. województwa – Kępice - Barcino  20,626 Z 

9 209 gr. województwa – Suchorze – Kołczygłowy – Bytów DK nr 20 53,363 Z 

10 210 Słupsk – Dębnica Kaszubska - Unichowo 33,209 Z 

11 211 
Nowa Dąbrowa DK nr 6 - Czarna Dąbrówka - Puzdrowo* - Sierakowice – Żukowo DK 

nr 20 
75,58 Z/G* 

12 212 Osowo Lęborskie - Bytów*- Chojnice – gr. województwa  118,16 Z 

13 213 Słupsk – Wicko – Żelazno – Sulicice - Celbowo 107,05 Z 

14 214 Łeba – Lębork – Sierakowice – Puzdrowo - Kościerzyna*- Zblewo – gr. województwa  160,265 Z/G* 

15 215 Władysławowo - Sulicice 22,289 Z 

16 216 Reda DK nr 6 – Władysławowo - Hel 56,715 G 

17 218 Gdańsk – Chwaszczyno - Wejherowo*- Krokowa 50,237 Z/G* 

18 219 Stacja kolejowa Brodzkie Młyny - DW nr 234 0,055 Z 

19 220 Stacja kolejowa Morzeszczyn - DW nr 234 0,287 Z 

20 221 Gdańsk – Przywidz - Kościerzyna 48,899 Z 

21 222 Gdańsk – Godziszewo - Starogard Gdański*- Skórcz 63,398 Z 

22 224 
Sopieszyno – Łebno – Przodkowo - Kartuzy*- Nowa Karczma – Skarszewy -

Godziszewo* - Tczew DK nr 91 
110,454 Z 

23 225 Stacja kolejowa Pelplin - ul. Mickiewicza 0,182 Z 

24 226 Nowe Horniki – Mierzeszyn - Pruszcz Gdański* - Przejazdowo 45,36 Z 

25 227 Pruszcz Gdański – Trutnowy - Cedry Wielkie - Cedry Małe 18,106 Z 

26 228 Bytów – Parchowo – Sulęczyno - Klukowa Huta* - Kartuzy 56,131 Z 

27 229 Jabłowo-Pelplin-Rudno*Wielkie Walichnowy 21,836 Z 

28 230 DK nr 91 - Wielgłowy – Brzuśce - Pelplin* - Cierzpice – DK nr 91 24,964 Z 

29 231 Skórcz – Stara Jania - Kopytkowo - Kolonia Ostrowicka DK nr 91 17,408 G 

30 233 Trzepowo – Borowina - Mierzeszyn 11,524 Z 

31 234 Skórcz – Borkowo - Morzeszczyn – Gniew DK nr 91 22,783 Z 

32 235 Korne DK nr 20 - Chojnice 55,165 Z/G* 

33 236 Konarzyny – Swornegacie - Brusy 25,095 Z 

34 237 Czersk – gr. województwa  7,006 Z 

35 240 Chojnice – gr. województwa  11,243 G 

36 259 Stacja kolejowa Smętowo – DW nr 231 0,393 Z 

37 261 Stacja kolejowa Gniew – DK nr 91 0,116 Z 

38 271 Stacja kolejowa Opalenie – DK nr 90 0,4 Z 

39 377 gr. województwa - Pieniążkowo 2,064 Z 

40 501 
Gdańsk – Przejazdowo – Gdańsk Sobieszewo – Mikoszewo - Krynica Morska - Nowa 

Karczma 
55,2 Z 

41 502 Stegna - Nowy Dwór Gdański DK nr S7 14,55 Z 

42 515 Malbork DK nr 22 – Dzierzgoń – Stary Dzierzgoń - gr. województwa  40,432 G 

43 516 Stacja kolejowa Sztum – DK nr 55 0,458 Z 
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44 517 Sztum – Stary Targ - Tropy Sztumskie 12,327 Z 

45 518 Gniew DK nr 91 – rzeka Wisła* - Janowo – Gurcz - Kwidzyn 14,08 Z 

46 519 Stary Dzierzgoń – gr. województwa  8,29 Z 

47 520 Prabuty – gr. województwa 7,625 Z 

48 521 Kwidzyn – Prabuty – gr. województwa  25,448 G 

49 522 Górki – Mikołajki Pomorskie - Prabuty – Trumieje – gr. województwa 38,033 Z 

50 523 Gardeja - Trumieje 16,336 Z 

51 524 Brachlewo DK nr 55 - Licze 12,461 Z 

52 525 Stacja kolejowa Ryjewo – Szkaradowo – DW nr 518 9,447 Z 

53 526 gr. województwa - Myślice - Przezmark 12,215 Z 

54 527 Dzierzgoń – gr. województwa  3,29 Z 

55 529 DW nr 518 - Stacja kolejowa Brachlewo 3,016 Z 

56 532 Stacja kolejowa Kwidzyn – Rozpędziny – Sadlinki - Okrągła Łąka - Gardeja 20,761 Z 

57 588 Opalenie - rzeka Wisła*- Grabówko - Kwidzyn 8,377 Z 

58 602 Mątowskie Pastwiska – DW nr 603 8,912 Z 

59 603 Biała Góra – Sztum DK nr 55 8,823 Z 

60 605 rzeka Wisła – Piekło - Biała Góra – Szkaradowo  10,012 Z 

61 606 Tralewo - Benowo 2,28 Z 

62 607 Gurcz – Jałowiec – Ryjewo - Sztumska Wieś 12,83 Z 

63 608 Ryjewo - Klecewko 4,062 Z 

64 611 Sadlinki - Bronisławowo 6,323 Z 

65 612 Bronisławowo - Okrągła Łąka – DW nr 532 6,073 Z 

66 623 Rakowiec DK nr 91 – Bielsk – Majewo - Lipia Góra – Barłożno - Mirotki 16,33 Z 

67 641 Lipia Góra – Gąsiorki - Rzeżęcin 6,468 Z 

68 644 Majewo - Królów Las - Morzeszczyn 5,441 Z 

* nieciągłość kilometraża 

Źródło: dane ZDW w Gdańsku. 

W ustaleniach PZPWP 20303 dotyczących rozwoju sieci dróg wojewódzkich klasyfikację techniczną dróg 

wojewódzkich uwarunkowano znaczeniem drogi w obsłudze transportowej województwa i możliwościami 

spełnienia przez drogę wymagań stawianych klasie G. W rezultacie wskazano grupę dróg wojewódzkich, 

których funkcja daleko odbiega od funkcji połączenia regionalnego lub ich przebudowa w celu uzyskania 

parametrów klasy G lub GP jest nieracjonalna. Jak wskazuje doświadczenie, nadawanie drogom wojewódzkim 

w planach zagospodarowania przestrzennego województw zbyt wysokiej nominalnej klasy bez możliwości 

uzyskania właściwych dla tej klasy parametrów technicznych prowadzi do kształtowania sieci drogowej z 

powszechnymi odstępstwami od warunków technicznych, a tym samym odcinkowo niejednorodnej, 

niebezpiecznej i niesprawnej.  

Zgodnie z ustaleniami PZPWP 2030 klasę G przyjęto dla następujących dróg wojewódzkich:  

 nr 188 (gr. woj. – Debrzno - Człuchów),  

 nr 211 (odcinek Żukowo – Sierakowice – Puzdrowo – Nowa Dąbrowa),  

                                                            
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 załącznik do uchwały Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku. 
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 nr 212 (ul. Prosta w Bytowie), 

 nr 214 (odcinek Łeba – Sierakowice – Kościerzyna – Starogard Gdański – Skórcz),  

 nr 216 (odcinek Reda – Władysławowo),  

 nr 218 (odcinek: droga nr 468 Gdańsk – droga nr S6 węzeł „Gdańsk Osowa” – droga nr S6(S7 węzeł 

„Chwaszczyno”), 

 nr 221 (droga nr 501 Gdańsk – droga nr S6 węzeł „Kowale” – droga nr S7 węzeł „Lublewo”),  

 nr 222 (odcinek: droga nr S6 (Obwodnica Zachodnia Trójmiasta) węzeł „Gdańsk Południe” – Trąbki 

Wielkie - Jabłowo),  

 nr 224 (odcinki: Godziszewo - droga nr A1 węzeł „Tczew” - droga nr 91 Tczew),  

 nr 226 (odcinek: Jagatowo - droga nr A1 węzeł „Pruszcz Gdański” i odcinek: droga nr 91 Pruszcz Gdański 

– droga nr 501 Przejazdowo),  

 nr 229 (odcinek: droga nr 222 Jabłowo – droga nr A1 węzeł „Pelplin” - droga nr 91 Rudno),  

 nr 231 (Skórcz – Kolonia Ostrowicka),  

 nr 235 (Korne – Chojnice), 

 nr 240 (odcinek Chojnice – granica województwa),  

 nr 468 (Trasa Średnicowa Trójmiasta),  

 nr 472 wraz z jej przedłużeniem do drogi nr S7 (Obwodnica Metropolitalna Trojmiasta) i drogi nr 224 

w Przodkowie,  

 nr 474 (ul. Chwaszczyńska i ul. Wielkopolska w Gdyni), 

 nr 501 (odcinek: droga nr S6 (Obwodnica Zachodnia Trójmiasta) – droga nr 468 Gdańsk),  

 nr 502 (Stegna – Nowy Dwór Gdański), 

 nr 515 (Malbork – Susz), 

 nr 521 (Kwidzyn – Prabuty – granica województwa),  

 nr 527 (Dzierzgoń – granica województwa),  

 nowe odcinki dróg wojewódzkich; 

Pozostałe drogi wojewódzkie pozostawiono w klasie Z. W wielu przypadkach spełnienie wymagań 

technicznych dla drogi klasy Z wiązać się będzie z jej lokalną przebudową. Należy zaznaczyć, że drogi 

wojewódzkie nr 188, nr 515, nr 521 i nr 527 mają klasę G z uwagi na ustalenia przyjęte w planach 

zagospodarowania przestrzennego województw sąsiednich, na których terenie znajdują się dłuższe odcinki tych 

dróg. 

1.3. Stan techniczny nawierzchni dróg wojewódzkich  

Na podstawie danych z 20184 roku stan dobry posiadało 24,7% długości wszystkich dróg wojewódzkich 

(wzrost w porównaniu do roku 2016 o prawie 5 p. proc.). Mimo tego wzrostu i zmniejszenia się udziału złego 

stanu dróg, nadal prawie 50% długości wszystkich odcinków dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w 

Gdańsku było w stanie niezadowalającym i złym (Tabl. 3., Rys. 1. i 2., mapa 2).  

                                                            
4 Dane ZDW w Gdańsku. 
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Tabl. 3 Stan techniczny dróg wojewódzkich w 2018 r. 

  
A - stan dobry 

B - stan 
zadawalający 

C - stan 
niezadawalający 

D - stan zły C + D P - przebudowa 

długości 
dróg [km] 

431,676 321,183 423,628 434,127 857,755 134,125 

udział [%] 24,74 18,41 24,28 24,88 49,16 7,69 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Gdańsku. 

 
Rys. 1. Stan nawierzchni na drogach wojewódzkich w 2018 roku w podziale na 4 klasy techniczne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Gdańsku. 

Największa długość odcinków w stanie dobrym znajduje się w RDW Sztum, najmniejsza w RDW Chojnice. 

Stan zły nawierzchni w największym stopniu występuje w RDW Sztum, natomiast w najmniejszym w RDW Puck. 

Stan nawierzchni w poszczególnych rejonach dróg wojewódzkich przedstawiono na Rys. 2. 

Rys. 2. Stan techniczny nawierzchni na drogach wojewódzkich wg kilometrów przypadających na RDW w 2018 r. w 

podziale na 3 klasy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Gdańsku. 
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W okresie 2015-2018 widoczna jest poprawa stanu technicznego nawierzchni, w szczególności w zakresie 

zmniejszenia długości odcinków w złym stanie oraz zwiększenie długości odcinków w stanie dobrym (Rys. 3.). 

 

Rys. 3. Zmiana stanu technicznego w latach 2015 – 2018 w podziale na 3 stany techniczne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Gdańsku. 

1.4. Stan techniczny obiektów mostowych 

Według stanu na kwiecień 2018 r. w ciągu dróg wojewódzkich w zarządzie ZDW w Gdańsku znajdowało się 

161 obiektów mostowych (mapa 3), w tym: 

 129 mosty, w tym 2 mosty zwodzone. 

 22 wiadukty, 

 10 kładek. 

W celu oceny stanu technicznego obiektów w 2014 roku wykonano rozszerzone przeglądy 5-letnie dla 79 

obiektów mostowych oraz 20 przepustów. Pozostałe obiekty objęte zostały przeglądami podstawowymi – 

rocznymi. Ocena obiektów polega na przydzieleniu każdemu z nich od 0 do 5 punktów, w ten sposób możliwe 

jest porównanie wszystkich obiektów pod względem technicznym (Tabl. 4.).  

Tabl. 4 Skala i kryteria ocen elementów. 

ocena stan opis stanu elementu 

5 odpowiedni bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu 

4 zadowalający wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny 

3 niepokojący wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy 

1 przed awaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 

Źródło: dane ZDW w Gdańsku. 

Ocenę stanu technicznego obiektów dokonano w dwóch aspektach. Pierwszy stanowił średnią ocenę stanu 

technicznego wszystkich elementów obiektów mostowych, natomiast drugi ocenę całościową obiektu 

mostowego (elementów nośnych konstrukcji), która obejmowała najmniejszą ocenę z: 
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 średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu podstawowego, 

 oceny konstrukcji pomostu, 

 oceny konstrukcji dźwigarów głównych, 

 średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów (w przypadku obiektu jednoprzęsłowego ocena 

obejmowała najniższą ocenę przyczółków). 

Dane z przeglądów okresowych obiektów mostowych przeprowadzonych w latach 2009-2015 (w przypadku 

całościowej oceny stanu technicznego do 2018 roku) wskazują, że (Tabl. 5. i 6.):  

 średnia ocena stanu elementów obiektów zdecydowanie spada od roku 2011, natomiast ocena całościowa 

obiektów mostowych spada od 2012 roku, 

 oceny dotyczące całościowej średniej oceny obiektów są niższe od średnich ocen poszczególnych 

elementów oceny obiektów.  

Tabl. 5 Średnia oceny stanu technicznego elementów obiektów mostowych. 

rok, w którym wykonano ocenę 
elementów obiektów 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

średnia ocena stanu elementów obiektów 3,88 3,85 3,89 3,87 3,83 3,62 3,58 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Gdańsku. 

Tabl. 6 Średnia oceny całościowej stanu technicznego obiektów mostowych. 

rok, w którym wykonano ocenę całościową 
obiektów 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 

średnia całościowa ocena stanu obiektów 3,68 3,69 3,58 3,63 3,45 3,28 3,26 3,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Gdańsku. 

Stale obniżający się stan techniczny obiektów mostowych wskazuje na pilną konieczność podjęcia prac 

remontowych i modernizacyjnych. Biorąc pod uwagę skalę ocen przedstawioną w Tabl. 7., ocena 

przeprowadzona w 2018 roku wskazuje, że na 161 obiektów skontrolowanych: 

 8 obiektów oceniono w przedziale od 1,00 do 2,00,  

 9 obiektów oceniono w przedziale od 2,01 do 2,99, 

 73 obiektów oceniono - 3,00, 

 39 obiektów oceniono w przedziale od 3,01 do 3,99,  

 28 obiekty oceniono w przedziale od 4,00 do 4,99, 

 1 obiekt oceniono – 5,0. 
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Tabl. 7 Skala ocen wraz z ich opisem. 

skala ocen opis ocen 

1,00 - 2,00 
stan niedostateczny, występują uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, nie dopuszcza się na tych obiektach 
przejazdów nienormatywnych 

2,01 - 2,99 
stan niedostateczny, występują uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, nie dopuszcza się na tych obiektach 
przejazdów nienormatywnych 

3,00 wykazują uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji 

3,01 - 3,99 
stan techniczny jest nieznacznie poniżej stanu określonego jako zadawalający, zaniechanie prac remontowo-
utrzymaniowych prowadzić będzie do postępującej degradacji, bieżące prace utrzymaniowe i systematyczne kontrole 
pozwolą na utrzymanie tych obiektów w przyzwoitym stanie technicznym i przyczynią się do wydłużenia ich żywotności 

4,00 - 4,99 
stan dobry, podczas przeglądu stwierdzono objawy pogarszające estetykę (np. zanieczyszczenia) lub powodujące 
zagrożenie trwałości (np. niesprawne czy nieskuteczne odprowadzenie wody z obiektu), uszkodzenia występują w 
początkowym stadium na pojedynczych elementach obiektu 

5,00 stan bardzo dobry 

Źródło: dane ZDW w Gdańsku. 

1.5. Wyposażenie dróg 

Urządzenia dla transportu zbiorowego  

Na drogach wojewódzkich znajdujących się w zarządzie ZDW w Gdańsku, zlokalizowanych jest 2007 

przystanków autobusowych. Najwięcej z nich usytuowanych jest w ciągu drogi nr 214 (182 przystanki, co 

stanowi ok. 9% wszystkich przystanków). Na 9 drogach wojewódzkich - drodze nr 219, nr 220, nr 225, nr 259, nr 

261, nr 271, nr 377, nr 529 i nr 606 nie zlokalizowano ani jednego przystanku autobusowego. Największa 

gęstość przystanków (przystanków/km) występuje na drodze nr 516. Liczbę przystanków na wszystkich drogach 

wojewódzkich przedstawiono w Tabl. 8. 

Tabl. 8 Wykaz liczby przystanków na poszczególnych drogach wojewódzkich należących do ZDW w Gdańsku. 

L.p. nr drogi 
liczba przystanków 

na drodze 
liczba przystanków na 
drodze na 1 km drogi 

L.p. Nr drogi 
liczba przystanków 

na drodze 
liczba przystanków na 
drodze na 1 km drogi 

1 100 16 1,6 35 240 25 2,2 

2 101 4 3,5 36 259 0 0,0 

3 188 11 0,6 37 261 0 0,0 

4 201 14 0,6 38 271 0 0,0 

5 202 4 0,3 39 377 0 0,0 

6 203 13 1,1 40 501 75 1,4 

7 206 17 1,0 41 502 13 0,9 

8 208 4 0,2 42 515 58 1,4 

9 209 36 0,7 43 516 2 4,4 

10 210 35 1,1 44 517 15 1,2 

11 211 81 1,1 45 518 18 1,3 

12 212 124 1,0 46 519 7 0,8 

13 213 125 1,2 47 520 5 0,7 

14 214 182 1,1 48 521 27 1,1 

15 215 32 1,4 49 522 31 0,8 

16 216 56 1,0 50 523 26 1,6 

17 218 73 1,5 51 524 12 1,0 

18 219 0 0,0 52 525 15 1,6 

19 220 0 0,0 53 526 10 0,8 
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20 221 66 1,3 54 527 2 0,6 

21 222 95 1,5 55 529 0 0,0 

22 224 148 1,3 56 532 24 1,2 

23 225 0 0,0 57 588 9 1,1 

24 226 77 1,7 58 602 21 2,4 

25 227 25 1,4 59 603 12 1,4 

26 228 75 1,3 60 605 8 0,8 

27 229 33 1,5 61 606 0 0,0 

28 230 40 1,6 62 607 20 1,6 

29 231 23 1,3 63 611 7 1,1 

30 233 14 1,2 64 612 9 1,5 

31 234 24 1,1 65 623 7 0,4 

32 235 64 1,2 66 641 1 0,2 

33 236 27 1,1 67 644 3 0,6 

34 237 7 1,0 
    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDW w Gdańsku 

Przejazdy kolejowe  

Przejazdy kolejowe dzieli się na 6 kategorii5: 

 kategoria A - przejazdy użytku publicznego z rogatkami lub przejazdy użytku publicznego bez rogatek, na 

których ruch na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych, 

 kategoria B - przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami, 

 kategoria C - przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez 

pracowników kolei, 

 kategoria D - przejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji 

świetlnej, 

 kategoria E - przejścia użytku publicznego, 

 kategoria F - przejazdy i przejścia użytku niepublicznego. 

Liczba przejazdów kolejowych kategorii od A do E na drogach w województwie pomorskim wynosi 8436. 

Największy udział stanowią przejazdy kategorii D, czyli takie które nie są wyposażone w systemy i urządzenia 

zabezpieczenia ruchu (Rys. 4.). Na drogach wojewódzkich występują 42 przejazdy, co stanowi 4,98% wszystkich 

przejazdów w województwie pomorskim.  

                                                            
5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744) 
6 dane PKP PLK S.A. 



17 

 

 

Rys. 4 Udział poszczególnych kategorii przejazdów kolejowo - drogowych na drogach wojewódzkich. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Analogicznie, jak w przypadku wszystkich dróg w województwie, na drogach wojewódzkich największy 

udział stanowią przejazdy kategorii D. Szczegółową lokalizacja przejazdów przedstawiono na mapie 4. 

1.6. Warunki ruchu  

Natężenie ruchu  

W 2015 roku w województwie pomorskim na blisko 1,58 mln zarejestrowanych pojazdów 1,24 mln 

stanowiły samochody osobowe. Wskaźnik motoryzacji (pojazdy/1000 mieszkańców) wyniósł 539 s.o./1000 

mieszkańców (prawie dwukrotnie wyższy niż w roku 2002). Najwyższy wskaźnik, bo prawie 700 s.o./1000 

mieszkańców, ma miasto Sopot, a najniższy miasto Słupsk. Wzrost liczby samochodów osobowych jest jak 

dotychczas stały i nie jest zauważalne zmniejszanie się tempa tego wrostu. 

Wyniki pomiaru natężenia ruchu w roku 2015 wykonanego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) na 

drogach krajowych i wojewódzkich, wskazują na jego znaczne zróznicowanie w skali całego regionu (mapa 5 i 

6). W roku 2015 średni dobowy ruch roczny (SDRR) na drogach krajowych w województwie pomorskim wyniósł 

12.352 pojazdów na dobę, a na drogach wojewódzkich 4.349 pojazdów na dobę. Największe natężenia ruchu 

występują na sieci dróg Trójmiasta oraz na drogach dojazdowych do Trójmiasta, tj. na autostradzie A-1, 

drogach krajowych nr 6, 7, 20 i 22. Duże natężenie ruchu obserwuje się w sezonie letnim na drogach 

dojazdowych do obszarów rekreacyjnych, głównie na drogach krajowych nr 21 (do Ustki) i nr 20 (do 

Kościerzyny) oraz drogach wojewódzkich nr 216 (do Władysławowa), nr 211 (do Kartuz) i nr 214 (do Łeby). 

Szczegółowe zestawienie SDRR w poszczególnych województwach przedstawione zostały na Rys. 5. 
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Rys. 5. Średni dobowy ruch roczny (SDRR) pojazdów silnikowych w 2015 roku na sieci dróg wojewódzkich w 

poszczególnych województwach. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPR 2015. 

Pomiary GPR przeprowadzone w roku 2010 i 2015 wskazują, że w okresie 5 lat nastąpił wzrost ruchu o 3,6 p. 

proc. w całej Polce, natomiast w województwie pomorskim o 8,5 p. proc. Szczegółowe zestawienie wyników 

dotyczące zmian natężeń poszczególnych rodzajów pojazdów w województwie pomorskim w okresie 2010-

2015 przestawiono w Tabl. 9. 

Tabl. 9 Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych w latach 2010 i 2015. 

Długość 
odcinków 

pomiarowych 
[km] 

rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 

pojazdy 
samochodowe 

ogółem 
motocykle 

samochody 
osobowe 

lekkie 
samochody 
ciężarowe 

samochody ciężarowe 
autobusy 

ciągniki 
rolnicze bez przyczep z przyczepami 

GPR 2010 

1738,1 4009 42 3415 299 97 101 48 8 

GPR 2015 

1719,3 4349 40 3762 280 96 123 42 7 

Wskaźnik wzrostu natężenia ruchu 2015(2010) 

-1,08% 8,48% -4,76% 10,16% -6,35% -1,03% 21,78% -12,50% -12,50% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPR 2010 i GPR 2015. 

Udział w ruchu pojazdów ciężarowych i autobusów w roku 2015 stanowił 6% wszystkich pojazdów. W 

grupie pojazdów ciężkich autobusy stanowią ok. 16%, samochody ciężarowe z przyczepami – ok. 47% natomiast 

samochody ciężarowe bez przyczepy – 37% (Rys. 6.). 
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Rys. 6. Udział rodzajowej struktury ruchu pojazdów GPR 2015. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPR 2015. 

W latach 2010 – 2015, w odniesieniu do samochodów ciężarowych, największy wskaźnik wzrostu stanowiły 

samochody ciężarowe z przyczepami (21,78%). Zauważalny był jednak spadek udziału samochodów 

ciężarowych bez przyczep oraz autobusów. 

Kategoria ruchu 

W celu określenia obciążenia ruchem dróg wojewódzkich przyjęto kryterium N100 (sumaryczna liczba osi 

standardowych 100 kN) przedstawione w Tabl. 107.  

Tabl. 10 Kategoria ruchu. 

Kategoria ruchu 
N100 - sumaryczna liczba osi standardowych 100 kN w całym okresie projektowym (30 lat)  

[w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy] 

KR1 0,03 ˂ N100 ≤ 0,09 

KR2 0,09 ˂ N100 ≤ 0,50 

KR3 0,50 ˂ N100 ≤ 2,50 

KR4 2,50 ˂ N100 ≤ 7,30 

KR5 7,30 ˂ N100 ≤ 22,00 

KR6 22,00 ˂ N100 ≤ 52,00 

KR7 N100 ˃ 52,00 

Źródło: Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, 2014 r. 

Na podstawie danych o wielkości i strukturze natężenia ruchu z GPR 2015 stwierdzono, że największe 

obciążenie tj. KR5 wystąpiło w Redzie na ok. 3.5 kilometrowym odcinku drogi numer 216. Najmniejsze 

natężenie odnotowano na dwóch odcinkach dróg tj. drodze numer 208 i 230. Najwięcej odcinków dróg posiada 

kategorię ruchu KR5, co stanowi 52,71% wszystkich odcinków (Tabl. 11.). 

                                                            
7 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych z 2014 roku. 
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Tabl. 11 Rozkład ilości odcinków dróg na poszczególne kategorie ruchu w roku 2015. 

2015 
KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 

0,03 < N100 ≤ 0,09 0,09 < N100 ≤ 0,50 0,50 < N100 ≤ 2,50 2,50 < N100 ≤ 7,30 7,30 < N100 ≤ 22,00 

liczba 
odcinków 

2 67 97 17 1 

udział % 1,09 36,41 52,72 9,24 0,54 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GPR 2015 oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych z 2014 r. 

W latach 2010-2015 w największym stopniu zmniejszył się udział kategorii ruchu KR2 o ok. 15%, natomiast 

największy wzrost odnotowano dla kategorii KR3 tj. o ok. 13%. Ponadto w roku 2010 na odcinkach dróg 

wskazano tylko cztery kategorie od KR1 do KR4. 

Tabl. 12 Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR) na odcinkach dróg wojewódzkich wg GPR 2015. 

L.p. 
numer 
drogi 

opis odcinka SDRR 
poj. silnik. Ogółem 

[poj./dobę/przekrój jezdni] pikietaż 
długość 

(km) 
nazwa odcinka pocz. 

[km] 
końc. 
[km] 2010 2015 

1 100* 
0,0 4,0 4,0 Rumia (sk. z DK nr 6) - Rumia (gr. m.) 495** 524** 

4,0 10,2 6,2 Rumia (gr. m.) - Pierwoszyno 495** 524** 

2 101* 0,0 1,1 1,1 Pierwoszyno - Kosakowo 495** 524** 

3 188 0,0 19,1 19,1 Człuchów (DK nr 25) - Debrzno (gr. woj.) 2302 2092 

4 201 
5,7 10,5 4,8 gr. woj.- Czarne (sk. z DW nr 202) 2712 3283 

10,5 30,5 20,0 Czarne (sk. z DW nr 202) - Barkowo 1704 2022 

5 202 0,0 14,1 14,1 Czarne (sk. z DW nr 201) - Rzeczenica 1123 2158 

6 203 
56,5 67,0 10,5 gr. woj. - Ustka (gr. m.) 1440 2842 

67,0 68,5 1,5 Ustka (gr. m.) - Ustka (sk. z DK nr 21) 6973 8498 

7 206 
43,0 58,8 15,7 gr. woj. - Miastko (gr. m.) 1364 1125 

58,8 60,6 1,9 Miastko (gr. m.) - Miastko (sk. z DK nr 20) 6420 8417 

8 208 
0,0 7,3 7,3 Barcino - Kępice (sk. z dr. gm.) 1820 1993 

7,3 20,6 13,3 Kępice (sk. z dr. gm.) - gr. woj. 305 322 

9 209 

8,0 20,5 12,5 gr. woj. - Barcino 1199 1270 

20,5 30,8 10,3 Barcino - Suchorze 1352 1404 

30,8 40,4 9,6 Suchorze - Kołczygłowy 2346 2810 

40,4 61,0 20,7 Kołczygłowy - Bytów (sk. z DK nr 20) 3327 4007 

10 210 
3,9 35,7 31,8 Słupsk (gr. m.) - Dębnica Kaszubska 6313 6831 

33,6 56,8 23,2 Dębnica Kaszubska - Unichowo 1836 5217 

11 211 

0,0 20,4 20,4 Nowa Dąbrowa - Czarna Dąbrówka 2819 2771 

20,4 41,3 20,9 Czarna Dąbrówka - Puzdrowo 3880 4208 

41,3 51,0 9,7 Sierakowice - Miechucino 6724 7204 

51,0 61,5 10,5 Miechucino - Kartuzy (gr. m.) 11255 10833 

61,5 63,4 1,8 Kartuzy (gr. m.) - Kartuzy (sk. z DW nr 228) 10828 12067 

63,4 63,8 0,5 Kartuzy (sk. z DW nr 228) - Kartuzy (sk. z DW nr 224) 14090 12609 

63,8 64,0 0,2 Kartuzy (sk. z DW nr 224) - Kartuzy (sk. z DW nr 224) 13450 13335 

64,0 75,6 11,6 Kartuzy (sk. z DW nr 224) - Żukowo (sk. z DK nr 20) 9269 12507 
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12 212 

0,0 21,0 21,0 Osowo - Czarna Dąbrówka 1997 2596 

21,0 31,8 10,8 Czarna Dąbrówka - Unichowo 2297 2328 

31,8 46,5 14,7 Unichowo - Bytów (sk. z DK nr 20) 4913 5532 

46,5 67,2 20,7 Bytów (sk. z DK nr 20) - Lipnica 6329 8327 

67,2 87,6 20,4 Lipnica - Konarzynki 2388 3165 

87,6 101,9 14,3 Konarzynki - Kopernica 3076 3004 

101,9 106,4 4,5 Chojnice (gr. m.) - Chojnice (sk. z DK nr 22) 7109 7068 

106,4 108,3 1,9 Chojnice (sk. z DK nr 22) - Chojnice (gr. m.) 5590 5783 

108,3 117,9 9,6 Chojnice (gr. m.) – gr. województwa 3715 4650 

13 213 

3,5 8,8 5,3 Słupsk (gr. m.) - Lubuczewo 5823 6446 

8,8 30,5 21,8 Lubuczewo - Główczyce 1843 2085 

30,5 48,9 18,3 Główczyce - Wicko 2222 2305 

48,9 67,8 18,9 Wicko - Żelazno 1402 1637 

67,8 80,1 12,3 Żelazno - Wierzchucino 4140 2616 

80,1 91,8 11,8 Wierzchucino - Krokowa 2933 3289 

91,8 110,5 18,7 Krokowa - Celbowo 2591 4242 

14 214 

1,2 11,7 10,4 Łeba - Wicko 6383 5831 

11,7 28,0 16,4 Wicko - Lębork (gr. m.) 7526 7890 

28,0 30,3 2,3 Lębork (gr. m.) - Lębork (sk. z DK nr 6) 9312 12110 

30,3 33,6 3,3 Lębork (sk. z DK nr 6) - Lębork (gr. m.) 14542 14137 

33,6 38,0 4,4 Lębork (gr. m.) - Osowo 65036 6013 

38,0 57,7 19,7 Osowo - Puzdrowo 11694 11463 

57,7 71,3 13,6 Puzdrowo - Klukowa Huta 1877 2344 

71,3 86,8 15,6 Klukowa Huta - Kościerzyna (sk. z DK nr 20) 5547 5065 

86,8 98,6 11,8 Kościerzyna (sk. z DK nr 20) - Nw. Kiszewa 3638 5160 

98,6 122,4 23,8 Nw. Kiszewa – Zblewo (sk. z DK nr 22) 3768 4120 

121,4 145,4 24,0 Zblewo - Skórcz (sk. z DW nr 222) 2190 3499 

145,4 149,9 4,4 Skórcz (sk. z DW nr 222) – Głuche (sk. z DP) 3001 3379 

149,9 161,5 11,6 (sk. z dp) na Osie - gr. województwa 2282 2482 

15 215 

0,0 2,2 2,2 Władysławowo (sk. z DW nr 216) - Władysławowo 5024 6591 

2,2 9,0 6,8 Władysławowo (gr. m.) - Jastrzębia Góra 3220 3702 

9,0 15,0 6,0 Jastrzębia Góra - Karwia 3368 3557 

15,0 22,3 7,3 Karwia - Sulicice 3539 3950 

16 216 

0,0 3,5 3,5 Reda (sk. z DK nr 6) - Reda (gr. m.) 22481 22467 

3,5 12,5 9,0 Reda (gr. m.) - Puck (gr. m.) 15342 14736 

12,5 15,1 2,6 Puck (gr. m.) - Puck (gr. m.) 10427 11113 

15,1 20,8 5,7 Puck (gr. m.) - Władysławowo (gr. m.) 11172 12258 

20,8 22,7 1,9 
Władysławowo (gr. m.) - Władysławowo (sk. z DW nr 
215) 

13199 14344 

22,7 23,7 1,0 Władysławowo (sk. z DW nr 215) - Władysławowo 6489 7191 

23,7 36,0 12,2 Władysławowo (gr. m.) - Kuźnica 4605 6225 

36,0 43,0 7,0 Kuźnica - Jastarnia (sk. z ul. Portową) 4640 5439 

43,0 46,3 3,3 Jastarnia (sk. z ul. Portową) - Jurata 4819 3621 
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46,3 56,7 10,4 Jurata - Hel (centrum) 2540 3108 

17 218 

2,9 5,1 2,2 Gdańsk (gr.m.) - Chwaszczyno 11429 12058 

5,1 13,6 8,5 Chwaszczyno - Koleczkowo 5426 7100 

13,6 26,6 13,0 Koleczkowo - Gniewowo 3232 3857 

26,6 30,9 4,3 Gniewowo - Wejherowo (sk. z DK nr 6) 5046 6812 

30,9 39,4 8,6 Wejherowo (sk. z DK nr 6) - Domatówko 6374 5389 

39,4 53,1 13,7 Domatówko - Krokowa 4523 3705 

18 219* 0,0 0,1 0,1 stacja kolejowa Brodzkie Młyny – DW nr 234 495** 524** 

19 220* 0,0 0,3 0,3 stacja kolejowa Morzeszczyn – DW nr 234 495** 524** 

20 221 

4,9 13,6 8,6 Gdańsk (gr.m.) - Kolbudy 14154 12547 

13,6 39,2 25,7 Kolbudy - Nowa Karczma 6343 5107 

39,2 53,8 14,6 Nowa Karczma - Kościerzyna (sk. z DK nr 20) 5373 5002 

21 222 

2,7 27,5 24,8 Gdańsk (gr. m.) - Godziszewo 11405 10889 

27,5 41,1 13,6 Godziszewo - Starogard Gdański (gr. m.) 4500 4902 

41,1 42,7 1,6 
Starogard Gdański (gr. m.) - Starogard Gdański (sk. z DK 
nr 22) 

5872 9426 

42,7 46,2 3,5 
Starogard Gdański (sk. z DK nr 22) - Starogard Gdański 
(gr. m.) 

7437 8708 

46,2 48,7 2,5 Starogard Gdański (gr. m.) - Jabłowo 10798 9220 

48,7 66,1 17,4 Jabłowo - Skórcz (sk. z DW nr 214) 3938 3628 

22 224 

0,0 11,2 11,2 Gniewowo - Szemud 2248 2910 

11,2 17,5 6,3 Szemud - Łebno 1924 3961 

17,5 31,3 13,8 Łebno - Przodkowo 1570 3588 

31,3 39,2 7,9 Przodkowo - Kartuzy (gr. m.) 12321 11121 

39,2 40,3 1,1 Kartuzy (gr. m.) - Kartuzy (sk. z DK nr 211) 8504 5400 

40,3 41,3 1,0 Kartuzy (sk. z DK nr 211) - Kartuzy (gr. m.) 7822 8749 

41,3 52,0 10,7 Kartuzy (gr. m.) - Egiertowo 6989 8678 

52,0 66,0 14,1 Egiertowo - Nowa Karczma 2425 2308 

66,0 87,0 21,0 Nowa Karczma - Skarszewy (sk. z ul. Starogardzką) 2076 1914 

87,0 94,9 7,9 Skarszewy (sk. z ul. Starogardzką) - Godziszewo 3661 3563 

94,9 104,6 9,7 Godziszewo - autostrada A1 (Stanisławie) 2278 2206 

104,6 108,3 3,7 autostrada A1 (Stanisławie) - Tczew (gr. m.) 6777 7848 

108,3 110,5 2,2 Tczew (gr. m.) - Tczew (sk. z DK nr 91) 11225 10892 

23 225* 0,0 0,2 0,2 stacja kolejowa Pelplin – DW nr 229 495** 524** 

24 226 

0,0 18,1 18,1 Nowa Karczma - Mierzeszyn 1092 1158 

18,1 25,9 7,8 Mierzeszyn - Jagatowo 1931 3258 

25,9 34,2 8,3 Jagatowo - Pruszcz Gdański (sk. z DK nr 91) 7233 5834 

34,2 44,6 10,4 Pruszcz Gdański (sk. z DK nr 91) - Przejazdowo 5884 3496 

44,6 45,6 1,0 DK nr 7 - Przejazdowo DW nr 501 b.d. 8889 

25 227 
0,0 10,5 10,5 Pruszcz Gdański (sk. z DW nr 226) - Trutnowy 5679 3627 

10,5 15,5 5,0 Trutnowy - Cedry Małe 1073 2543 

26 228 

0,0 5,9 5,9 Bytów (sk. z DW nr 212) - Pomysk Wielki 1489 8890 

5,9 23,3 17,4 Pomysk Wielki - Sulęczyno 1868 1980 

23,3 31,9 8,6 Sulęczyno - Klukowa Huta 2072 2249 
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31,9 46,3 14,4 Klukowa Huta - Brodnica Górna 2690 2788 

46,3 54,6 8,3 Brodnica Górna - Kartuzy (gr. m.) 5107 5044 

54,6 56,1 1,5 Kartuzy (gr. m.) - Kartuzy (sk. z DW nr 211) 7357 8355 

27 229 

0,000 4,765 4,765 Jabłowo - autostrada A1 4010 5078 

4,765 6,750 1,985 autostrada A1 - Pelplin (wlot obwodnicy) 4942 6215 

6,750 10,728 3,978 (wlot) - obwodnica Pelplina - (wylot) 1586 2665 

10,728 12,788 2,060 obwodnica Pelplina (wylot) - Rudno 3816 4335 

28 230 

0,0 13,3 13,3 Wielgłowy - Pelplin (sk. z DW nr 229) 934 989 

14,0 24,9 10,9 Pelplin (sk. z DW nr 229) - Cierzpice 1167 1236 

13,2 14,1 0,9 Pelplin (sk. z DW nr 229) - sk. z dr.p. 2818G b.d. 3328 

29 231 
0,0 10,2 10,2 Skórcz (sk. z DW nr 222) - Stara Jania - autostrada A1 1528 2101 

10,2 17,6 7,4 autostrada A1 - Kolonia Ostrowicka 1805 2523 

30 233 0,0 11,5 11,5 Trzepowo - Mierzeszyn 897 951 

31 234 
0,0 10,5 10,5 Skórcz (sk. z DW nr 222) - Morzeszczyn 1114 1181 

10,5 21,9 11,4 Morzeszczyn - Gniew (sk. z DK nr 91) 1167 1236 

32 235 

0,0 31,1 31,1 Korne - Brusy (sk. z DW nr 236) 4774 3379 

31,1 39,6 8,5 Brusy (sk. z DW nr 236) - Męcikał 4303 4795 

39,6 52,6 13,0 Męcikał - Chojnice (gr. m.) 5636 5912 

52,6 55,2 2,6 Chojnice (gr. m.) - Chojnice (sk. z DK nr 22) 6586 7116 

33 236 0,0 25,1 25,1 Konarzyny - Brusy (sk. z DW nr 235) 844 896 

34 237 0,0 7,0 7,0 Czersk (sk. z DK nr 22) - gr. woj. 2216 1895 

35 240 
0,0 1,5 1,5 Chojnice (gr. m.) - Chojnice (gr. m.) 5614 7910 

1,5 11,2 9,8 Chojnice (gr. m.) - gr. woj. 7215 7095 

36 259* 0,0 0,4 0,4 stacja kolejowa Smętowo – DW nr 231 495** 524** 

37 261* 0,0 0,1 0,1 Gniew (stacja kolejowa) - Gniew (sk. z DK nr 91) 495** 524** 

38 271* 0,0 0,4 0,4 stacja kolejowa Opalenie – DW nr 232 495** 524** 

39 377* 6,8 8,9 2,1 gr. woj. - Pieniążkowo 495** 524** 

40 501 

0,0 6,0 6,0 Przejazdowo (sk. z DK nr 7) – Gdańsk (gr. m.) 5378 5432 

13,6 25,0 11,4 Gdańsk (gr. m.) - rz. Wisła - Stegna 3568 3171 

25,0 47,4 22,4 Stegna - Krynica Morska (sk. z ul. Marynarzy) 3367 3099 

47,4 60,7 13,3 Krynica Morska (sk. z ul. Marynarzy) - Nowa Karczma 1729 934 

41 502 0,0 14,6 14,6 Stegna - Nowy Dwór Gdański (sk. z DK nr 7) 7018 6648 

42 515 

0,0 2,1 2,1 Malbork (sk. z DK nr 22) - Malbork (gr. m.) 11498 10410 

2,1 8,2 6,1 Malbork (gr. m.) - Dąbrówka Malborska 3725 4072 

8,2 26,2 18,0 Dąbrówka Malborka - Dzierzgoń (sk. z DW nr 527) 3133 3064 

26,2 40,1 13,9 Dzierzgoń (sk. z DW nr 527) - gr. woj. 2039 1575 

43 516* 0,0 0,5 0,5 Sztum (stacja kolejowa) - Sztum (sk. z DK nr 55) 495** 524** 

44 517 
0,0 3,0 3,0 Sztum (sk. z DK nr 55) - Górki 3743 3438 

3,0 12,3 9,3 Górki - Tropy Sztumskie 1591 1555 

45 518* 
0,0 1,3 1,3 Gniew - rz. Wisła 495** 524** 

1,3 16,4 15,1 rz. Wisła (Janowo) - Mareza 495** 524** 

46 519 0,0 8,3 8,3 Stary Dzierzgoń - gr. woj. 1321 1115 
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47 520 0,0 8,2 8,2 Prabuty (sk. z DW nr 522) - gr. woj. 936 992 

48 521 

0,0 9,5 9,5 Kwidzyn (sk. z DK nr 55) - Licze 4181 4529 

9,5 19,1 9,6 Licze - Prabuty (sk. z DW nr 522) 3621 3387 

19,1 25,4 6,3 Prabuty (sk. z DW nr 522) - gr. woj. 2410 2433 

49 522 

0,0 9,1 9,1 Górki - Mikołajki Pomorskie 1907 1550 

9,1 21,4 12,3 Mikołajki Pomorskie - Prabuty (sk. z DW nr 521) 3621 1682 

21,4 38,0 16,7 Prabuty (sk. z DW nr 521) - gr. woj. 2410 1012 

50 523* 0,0 16,3 16,3 Gardeja - Trumieje (sk. z DW nr 522) 495** 524** 

51 524 0,0 12,5 12,5 Brachlewo - Licze 1021 1083 

52 525* 0,0 9,4 9,4 stacja kolejowa Ryjewo – DW nr 518 (Janowo) 495** 524 

53 526 21,2 32,9 11,8 gr. woj. - Przezmark 1088 1153 

54 527 0,0 3,3 3,3 Dzierzgoń (sk. z DW nr 515) - gr. woj. 1044 1107 

55 529* 0,0 3,0 3,0 DW nr 518 - stacja kolejowa Brachlewo 495** 524** 

56 532* 

0,0 8,2 8,2 Kwidzyn (sk. z DW nr 232) - Sadlinki (sk. z DW nr 611) 495** 524** 

8,2 13,4 5,2 
Sadlinki (sk. z DW nr 611) - Okrągła Łąka (sk. z DW nr 
611) 

495** 524** 

13,4 20,8 7,4 Okrągła Łąka (sk. z DW nr 612) - Gardeja 495** 524** 

58 588* 
0,0 2,0 2,0 DW nr 232 (Opalenie) - rz. Wisła 495** 524** 

2,0 8,3 6,3 rz. Wisła (Grabówko) - Mareza 495** 524** 

59 602* 0,0 8,9 8,9 Mątowskie Pastwiska – DW nr 603 495** 524** 

60 603* 0,0 8,8 8,8 Biała Góra - Sztum (gr. m.) 495** 524** 

61 605* 0,0 10,0 10,0 Piekło – DW nr 525 (Szkaradowo) 495** 524** 

62 606* 0,0 2,3 2,3 Tralewo - Benowo 495** 524** 

63 607* 0,0 12,8 12,8 Gurcz - Sztumska Wieś 495** 524** 

64 608* 0,0 4,1 4,1 Ryjewo - Klecewko 495** 524** 

65 611* 0,0 6,3 6,3 Sadlinki - Bronisławowo 495** 524** 

66 612* 0,0 6,1 6,1 Bronisławowo - Okrągła Łąka (sk. z DW nr 532) 495** 524** 

524 623* 
0,0 13,9 13,9 Rakowiec - Barłożno 495** 524** 

13,9 16,3 2,5 Barłożno - Mirotki 495** 524** 

68 641* 
0,0 6,5 6,5 Lipa Góra - Rzeżęcin 495** 524** 

0,0 5,4 5,4 Majewo (DW nr 623) - Morzeszczyn (DW nr 234) 495** 524** 

* drogi bez pomiaru natężeń ruchu w ramach GPR 2010 i GPR 2015, ** wartości szacowane 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników GPR 2015. 

Straty czasu 

Ogólnie, straty czasu występują w miejscach znacznego obniżenia prędkości ruchu w sieci drogowej. 

Obserwacja internetowych map drogowych w popołudniowym szczycie natężeń ruchu (dni robocze w 

godzinach 16-17) wskazuje, że poza obszarem Trójmiasta, występowania dużych strat czasu ma miejsce na 

terenach miast powiatowych, głównie na odcinkach dróg krajowych w szczególności nr 22 (w obszarze 

Malborka, Starogardu Gdańskiego i Człuchowa), nr 6 (w obszarze Lęborka, Wejherowa, Redy i Rumi), nr 91 (w 

obszarze Pruszcza Gdańskiego i Tczewa) oraz nr 20 (w obszarze Żukowa). Na drogach wojewódzkich są to 

odcinki dróg nr 209 (na odcinku od Bytowa do Borzytuchomia), nr 222 (na odcinku od Godziszewa do 

Starogardu Gdańskiego), nr 515 (na odcinku od Malborka do Nowej Wsi Malborskiej), nr 211 (na odcinku od 

Kartuz do Miechucina) i nr 203. W większości przypadków straty czasu spowodowane były robotami 
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drogowymi na wskazanych odcinkach. Miejsca częstego występowania strat czasu na drogach wojewódzkich i 

krajowych przedstawiono na mapie 7. 

1.7. Bezpieczeństwo ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich 

Ogólny stan bezpieczeństwa 

W roku 2017 na drogach województwa pomorskiego doszło do 2.608 wypadków drogowych. W wypadkach 

tych zginęły 134 osoby, 3.253 ofiar zostało rannych w tym 660 ciężko rannych. Wypadki drogowe w 

województwie pomorskim stanowią 8,0% ogółu wypadków w Polsce, ofiary ranne to 8%, ofiary śmiertelne – 

5%. Zmiany liczb wypadków i ofiar w latach 2007-2017 przedstawiono w Tabl. 13 oraz na Rys. 7. i 8. 

Tabl. 13 Zestawienie wypadków i kolizji oraz ofiar i rannych w latach 2007-2017. 

Rok zdarzenia kolizje wypadki ranni ciężko ranni 
ofiary 

śmiertelne 
ofiary 

koszty 
wypadków   

w mln zł 

2007 21237 18177 3060 4008 640 266 4274 1145 

2008 21977 18778 3199 4159 655 265 4424 1204 

2009 21177 18329 2848 3641 525 257 3898 1406 

2010 22272 19613 2659 3404 426 199 3603 1230 

2011 21098 18188 2910 3711 572 222 3933 1565 

2012 20257 17494 2763 3568 560 179 3747 1485 

2013 21251 18610 2641 3405 471 174 3579 1527 

2014 21852 19128 2724 3476 475 181 3657 1600 

2015 23671 20996 2675 3347 503 170 3517 1610 

2016 26604 23879 2725 3357 753 144 3501 2191 

2017 28255 25647 2608 3253 660 134 3387 2059 

Suma 249651 218839 30812 39329 6240 2191 41520 17022 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2017 roku wykonanego przez ZDW w Gdańsku. 

 

 
 

Rys. 7 Zdarzenia drogowe na drogach województwa pomorskiego w latach 2007-2017. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2017 roku wykonanego przez ZDW w Gdańsku. 
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Rys. 8 Ofiary wypadków drogowych na drogach województwa pomorskiego w latach 2007-2017. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2017 roku wykonanego przez ZDW w Gdańsku. 

W 2017 roku na drogach wojewódzkich zarejestrowano 706 wypadków drogowych, co stanowi 27% ogółu 

wypadków w województwie. W tych wypadkach rannych zostało 895 osób (28% ogółu rannych), 46 osób 

odniosło obrażenia śmiertelne (34% ogółu ofiar śmiertelnych). W stosunku do roku 2016 zanotowano spadek 

liczby wypadków o 5%, ofiar rannych o 11%, liczba ofiar śmiertelnych zmalała o 8%. Szczegółowe zestawienie 

danych o wypadkach drogowych przedstawiono w Tabl. 14. 

Tabl. 14 Zestawienie kolizji, wypadków i rannych w podziale na kategorie dróg w roku 2017. 

Kategoria drogi 
kolizje wypadki ranni ciężko ranni ofiary śmiertelne 

[liczba] [%] [liczba] [%] [liczba] [%] [liczba] [%] [liczba] [%] 

Krajowe 5 399 21 610 23 819 25 149 23 33 25 

wojewódzkie (ZDW + miasta na 
prawach powiatu) 

5 832 23 706 27 895 28 170 26 46 34 

wojewódzkie ZDW  3256 13 516 20 677 21 125 19 41 31 

Powiatowe 6 425 25 724 28 879 27 211 32 38 28 

Gminne 7 126 28 555 21 637 20 112 17 17 13 

Inne 865 3 13 0 23 1 18 3 0 0 

SUMA 25 647 100 2 608 100 3 253 100 660 100 134 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2017 roku wykonanego przez ZDW w Gdańsku. 

Klasy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich 

Do klasyfikacji stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich przyjęto dwa wskaźniki: 

 wskaźnik zdarzeń jako liczba kolizji i wypadków z lat 2015-2017 (3 lata) przypadająca na pracę 

przewozową rozumianą jako iloczyn SDRR i długości odcinków drogi [zdarzenia/mln poj.km], 

 wskaźnik ofiar jako liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych z lat 2015-2017 (3 lata) przypadającą na 

pracę przewozową rozumianą jako iloczyn SDRR z długością odcinków drogi [ofiary/mln poj.km],  

przy czym większą wagę nadano wskaźnikowi ofiar według zasady przedstawionej w Tabl. 15.  
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Stan bezpieczeństwa ujęto w 5 następujących klas bezpieczeństwa drogi: 

 droga niebezpieczna N (kolor czerwony),  

 droga mało bezpieczna M (kolor różowy),  

 droga średnio bezpieczna S (kolor pomarańczowy) 

 droga bezpieczna B (kolor żółty), 

 droga bardzo bezpieczna BB (kolor zielony). 

Klasy bezpieczeństwa dla poszczególnych dróg w latach 2015 – 2017 przedstawiono w Tabl. 16 oraz mapie 8. 

Tabl. 15 Macierz doboru klasy bezpieczeństwa. 

Macierz doboru klasy bezpieczeństwa 
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Źródło: Raport Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2017 roku wykonany przez ZDW w Gdańsku. 

Tabl. 16 Klasy bezpieczeństwa poszczególnych dróg w latach 2015-2017. 

L.p. 
numer 
drogi 

długość [km] 
praca przewozowa 

[mln poj. km] 
wskaźnik zdarzeń wskaźnik ofiar KLASA BEZPIECZEŃSTWA 

1 521 25,4 0,2826 927,22 70,78 N 

2 515 40,4 0,3864 595,17 62,1 N 

3 522 38 0,16 512,51 75 N 

4 519 8,3 0,0287 383,28 139,37 M 

5 208 20,6 0,0583 960,71 34,31 M 

6 235 55,2 0,7481 612,18 40,1 M 

7 224 110,5 1,4533 588,32 43,35 M 

8 228 56,1 0,625 483,19 36,8 S 

9 213 107,1 0,9025 488,64 42,11 S 

10 520 7,6 0,0235 511,3 42,61 S 

11 203 12 0,1326 1 093,26 30,16 S 

12 218 50,2 0,8095 605,3 28,41 S 

13 233 11,5 0,034 617,3 29,4 S 

14 209 53,4 0,4394 468,81 27,31 S 

15 501 55,2 0,4688 582,37 27,73 S 

16 502 14,6 0,3003 519,54 29,97 S 

17 211 75,6 1,5788 528,9 34,2 S 
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18 216 56,7 1,5427 458,28 34,36 B 

19 221 48,9 0,9717 587,64 21,61 B 

20 231 17,4 0,1236 736,44 24,28 B 

21 222 63,4 1,4659 513 17,74 B 

22 215 22,3 0,2791 583,93 17,91 B 

23 201 24,8 0,1741 430,89 17,24 B 

24 212 118,2 1,6432 441,22 18,26 B 

25 214 160,3 2,8329 410,53 26,47 B 

26 524 12,5 0,0419 167,04 23,86 BB 

27 236 25,1 0,0698 1 003,02 0 BB 

28 227 18,1 0,1784 616,53 5,6 BB 

29 226 45,4 0,4165 619,4 9,6 BB 

30 237 7 0,0412 606,56 0 BB 

31 206 17,6 0,0982 509,38 0 BB 

32 210 33,2 0,5857 310,73 8,54 BB 

33 234 22,8 0,0856 303,65 11,68 BB 

34 240 11,2 0,2496 408,64 16,03 BB 

35 517 12,3 0,0768 325,34 0 BB 

36 188 19,1 0,1242 273,71 8,05 BB 

37 229 21,8 0,2959 260,19 10,14 BB 

38 202 14,1 0,0946 243,12 10,57 BB 

39 230 25 0,0919 271,98 0 BB 

40 526 12,2 0,0437 228,74 0 BB 

41 527 3,3 0,0113 88,49 0 BB 

42 100* 10,2 bd 1000** 80** N 

43 101* 1,1 bd 700** 0 BB 

44 219* 0,1 bd 0 0 BB 

45 220* 0,3 bd 0 0 BB 

46 225* 0,2 bd 0 0 BB 

47 259* 0,4 bd 0 0 BB 

48 261* 0,1 bd 0 0 BB 

49 271* 0,4 bd 0 0 BB 

50 377* 2,1 bd 0 0 BB 

51 516* 0,5 bd 0 0 BB 

52 518* 14,1 bd 1200** 0 BB 

53 523* 16,3 bd 300** 20** B 

54 525* 9,4 bd 130** 30** BB 

55 532* 20,8 bd 800** 10** BB 

56 529* 3,0 bd 0 0 BB 

57 588* 8,4 bd 600** 30** S 

58 602* 8,9 bd 200** 0 BB 

59 603* 8,8 bd 700** 0 BB 

60 605* 10 bd 300** 0 BB 

61 606* 2,3 bd 0 0 BB 

62 607* 12,8 bd 400** 20** B 
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63 608* 4,1 bd 300** 0 BB 

64 611* 6,3 bd 700** 0 BB 

65 612* 6,1 bd 100** 0 BB 

66 623* 16,3 bd 300** 0 BB 

67 641* 6,5 bd 400** 0 BB 

68 644* 5,4 bd 300** 0 BB 

* drogi bez pomiaru natężeń ruchu w ramach GPR 2015, ** wartości szacowane 

Źródło: Raport Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2017 roku wykonany przez ZDW w Gdańsku. 

Z porównania klas bezpieczeństwa z lat 2014-2015 i z lat 2015-2017 wynika, że zmniejsza się liczba dróg 

bardzo bezpiecznych i bezpiecznych wskutek wzrostu liczby osób rannych i ofiar śmiertelnych (Tabl. 17.).  

Tabl. 17 Liczba dróg w podziale na klasy bezpieczeństwa w latach 2014-2015 i 2015-2017. 

Klasa bezpieczeństwa 
liczba dróg w poszczególnych klasach w danych latach 

2014-2015 2015-2017 

N 6 4 

M 6 4 

S 6 11 

B 9 10 

BB 368 30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2015 i 2017 roku wykonanego przez ZDW w 

Gdańsku. 

Ranking odcinków krytycznych 

Odcinki niebezpieczne wyznaczono algorytmem kroczącym, stosowanym w Polskim Obserwatorium 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W algorytmie uwzględniono 2.645 odcinków dróg wojewódzkich, dla 

których obliczono liczbę wypadków i kolizji, a także wskaźniki wypadkowości i liczby wypadków na kilometr.  

Na 9-ciu najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg wojewódzkich w latach 2015-2017 doszło do 771 

kolizji i 168 wypadków, w których zginęło 5 osób. Dane dotyczące tych odcinków przedstawiono w Tabl. 18., 

natomiast lokalizację odcinków na Rys. 9. 

Tabl. 18 Lista rankingowa miejsc niebezpiecznych na drogach wojewódzkich. 
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1 222 42,68 44,36 9010 1,68 114 29 17,29 35 6 0 639,76 

2 515 0 2,14 10771 2,14 70 11 5,14 13 0 1 159,22 

3 222 18,05 20,02 11267 1,98 39 14 7,07 18 3 1 209,29 

4 221 4,91 6,84 12982 1,93 97 16 8,27 17 0 0 212,42 

5 221 9,57 13,62 12982 4,05 78 22 5,44 32 2 0 139,58 

                                                            
8 w latach 2014-2015 dokonano przydziału klas bezpieczeństwa drogom nr 516 i 259, czego nie wykonano w latach 2015 - 2017 
9 Wskaźnik wypadkowości obliczany jest jako – liczba wypadków z lat 2015-2017 przez pracę przewozową (rozumianą jako iloczyn SDRR z 
długością odcinków dróg) w 1 mln pojkm na 3 lata 
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6 211 62,16 65,48 12979 3,32 110 25 7,53 26 5 4 193,34 

7 221 47,97 52,45 5176 4,48 48 20 4,47 38 2 0 287,76 

8 235 53,88 55,17 7363 1,29 71 12 9,32 13 1 0 422,11 

9 212 103,63 106,64 7281 3,01 144 19 6,31 25 4 0 288,88 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2017 roku wykonanego przez ZDW w Gdańsku. 

 

Rys. 9. Lokalizacja odcinków krytycznych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2017 roku wykonanego przez ZDW w Gdańsku. 

Porównanie danych z poszczególnych lat 2015, 2016 i 2017 roku wskazuje, że nastąpił wzrost długości 

odcinków niebezpiecznych (Tabl. 19.). Widoczna tendencja wskazuje na konieczność podjęcia działań 

umożliwiających polepszenie warunków na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim.  

Tabl. 19 Zmiana stanu bezpieczeństwa w latach 2015 – 2017 

Rok długość odcinków liczba wypadków liczba kolizji ranni ciężko ranni ofiary śmiertelne 

2015 18,09 71 206 83 14 3 

2016 19 154 538 198 23 3 

2017 23,863 168 771 217 23 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2015 i 2017 roku wykonanego przez ZDW w 

Gdańsku. 
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1.8. Odziaływania na środowisko  

Emisja hałasu 

W 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji programu ochrony 

środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami 

w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich, których eksploatacja powoduje 

ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN. Programem objęte 

zostało 30 odcinków dróg wojewódzkich (Tabl. 20. i mapa 9). Odcinki dróg zostały wyodrębnione na podstawie 

Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku, z uwzględnieniem dróg, po których w ciągu roku przejeżdża ponad 3 

mln pojazdów.  

Tabl. 20 Zakres przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. 

L.p. 
numer 
drogi 

kilometraż 

opis odcinka 

maksymalna  
wartość  

przekroczeń 
dopuszczalnych  

wartości  
poziomu hałasu  

[dB] 

maksymalna wartości 
wskaźnika M [-] 

pocz. 
[km] 

końc. 
[km] 

LDWN LN  dla LDWN dla LN 

1 203 66,98 68,50 Ustka (gr. m.) - Ustka (DK nr 21) 10 0 1,49 0,00 

2 206 58,76 60,64 Miastko (gr. m.) - Miastko (DK nr 20) 5 5 0,00 0,00 

3 211 51,01 61,53 Miechucino - Kartuzy (gr. m.) 10 5 7,81 1,58 

4 211 61,53 63,36 Kartuzy (gr. m.) - Kartuzy (DW nr 228) 10 5 32,22 18,52 

5 211 63,36 63,81 Kartuzy (DW nr 228) - Kartuzy (DW nr 224) 5 5 15,52 18,95 

6 211 63,81 64,00 Kartuzy (DW nr 224) - Kartuzy (DW nr 224) 10 10 5,73 1,31 

7 211 64,00 75,58 Kartuzy (DW nr 224) - Żukowo (DK nr 20) 10 10 4,00 5,56 

8 212 46,50 67,20 Bytów (DK nr 20) - Lipnica 10 10 11,27 6,51 

9 214 28,03 30,34 Lębork (gr. m.) - Lębork (DK nr 6) 5 5 20,80 15,18 

10 214 30,34 33,63 Lębork (DK nr 6) - Lębork (gr. m.) 10 5 5,49 3,90 

11 214 38,04 57,702  Osowo - Puzdrowo 10 5 10,04 9,69 

12 216 0,00 3,49 Reda (DK nr 6) - Reda (gr. m.) 10 10 5,09 3,53 

13 216 3,49 12,53 Reda (gr. m.) - Puck (gr. m.) 5 5 0,81 0,86 

14 216 12,53 15,15 Puck (gr. m.) - Puck (gr. m.) 5 0 0,00 0,00 

15 216 15,15 20,82 Puck (gr. m.) - Władysławowo (gr. m.) 5 0 0,00 0,00 

16 216 20,82 22,70 
Władysławowo (gr. m.) - Władysławowo 
(DW nr 215) 

5 5 0,10 0,00 

17 218 2,88 5,09 Gdańsk (gr. m.) - Chwaszczyno 10 5 7,55 0,69 

18 221 4,91 13,55 Gdańsk (gr. m.) - Kolbudy 10 5 4,36 0,49 

19 222 2,72 27,55 Gdańsk (gr. m.) - Godziszewo 10 10 4,12 3,71 

20 222 41,12 42,68 
Starogard Gdański (gr. m.) - Starogard 
Gdański (DK nr 22) 

5 5 9,71 15,39 

21 222 42,68 46,21 
Starogard Gdański (DK nr 22) - Starogard 
Gdański (gr. m.) 

5 5 0,01 0,06 

22 224 31,30 39,20 Przodkowo - Kartuzy (gr. m.) 5 5 1,85 2,00 

23 224 40,30 41,30 Kartuzy (sk. Z DK nr 211) - Kartuzy (gr. m.) 10 5 5,66 0,00 

24 224 41,30 52,00 Kartuzy (gr. m.) - Egiertowo 10 5 2,53 0,08 

25 224 108,30 110,50 Tczew (gr. m.) - Tczew (DK nr 91) 5 5 0,28 0,31 
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26 226 44,60 45,60 DK nr 7 - Przejazdowo DW nr 501 5 5 0,04 0,20 

27 228 0,00 5,90 Bytów (DW nr 212) - Sulęczyno 5 5 1,28 0,02 

28 228 54,60 56,10 Kartuzy (gr. m.) - Kartuzy (DW nr 211) 10 5 6,89 4,92 

29 501 15,30 17,40 gr. m. Gdańsk – DW nr 226 5 5 0,00 0,00 

30 515 0,00 2,10 Malbork (DK nr 22) - Malbork (gr. m.) 10 5 0,87 1,51 

Wartość krytyczna dla M powyżej 10 

Ldw - długookresowy średni poziom dźwięku w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku 

Ln - długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach (dB), wyznaczonych w ciągu wszystkich pór nocy w roku 

 

Źródło: Uchwała nr 92/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Zdarzenia z udziałem zwierząt oraz najechania na drzewo 

W 2017 roku najechanie na zwierzę stanowiło ok. 10% wszystkich zdarzeń. Na drogach wojewódzkich doszło 

do 317 kolizji z udziałem zwierząt i 4 wypadków, w których śmierć poniosła 1 osoba, natomiast 4 zostały ranne. 

W przedziale czasowym od 2014 do 2017 roku największa liczba zdarzeń z udziałem zwierząt wystąpiła w roku 

2016 (Tabl. 21.). Znaczny udział kolizji i wypadków odnotowuje się w przypadku zdarzeń odnoszących się do 

najechania na drzewa. W 2017 roku doszło do 75 wypadków, w których śmierć poniosło 13 osób natomiast 148 

zostało rannych (Tabl. 22). 

Tabl. 21 Liczba zdarzeń z udziałem zwierząt w latach 2014-2017. 

Rok zdarzenia 
najechania na zwierzę 

kolizje 
[liczba] 

wypadki 
[liczba] 

ranni 
[liczba] 

ciężko ranni 
[liczba] 

ofiary śmiertelne 
[liczba] 

2014 272 11 13 1 1 

2015 303 4 5 0 0 

2016 329 4 5 1 0 

2017 317 4 4 0 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z lat 2014, 2015, 2016 i 2017 wykonanych przez 

ZDW w Gdańsku. 

Tabl. 22 Liczba zdarzeń w odniesieniu do najechania na drzewa w latach 2014-2017. 

Rok zdarzenia 
najechania na drzewo 

kolizje 
[liczba] 

wypadki 
[liczba] 

ranni 
[liczba] 

ciężko ranni 
[liczba] 

ofiary śmiertelne 
[liczba] 

2014 95 77 106 24 14 

2015 94 100 138 44 20 

2016 101 104 148 45 13 

2017 112 75 93 28 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z lat 2014, 2015, 2016 i 2017 wykonanych przez 

ZDW w Gdańsku. 
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2. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH  

2.1. Planowanie rozwoju sieci dróg wojewódzkich  

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020  

Strategia określa m.in. główne wyzwania i cele dla rozwoju infrastruktury transportowej, w tym drogowej. 

Dostrzega się w ten sposób fakt, że zasadniczym problemem rozwojowym regionu jest niska jakość systemu 

transportowego. Zachodnie i wschodnie obszary województwa wymagają poprawy dostępności i jakości 

połączeń transportowych z ośrodkami gospodarczymi województwa, głównie z aglomeracją trójmiejską. Sieć 

drogowa nie zapewnia dobrego dostępu do portów w Gdańsku i Gdyni. Sieć drogowa w województwie 

charakteryzuje się brakiem dróg o najwyższej klasie technicznej, przy czym większość nie odpowiada 

standardom właściwym dla ich funkcji.  

Zadania związane z transportem drogowym ujęto w celu operacyjny 3.1. Sprawny system transportowy. W 

ramach tego celu jako wyzwanie strategiczne wskazano dostępność transportową, zaś wśród oczekiwanych 

efektów wymieniono m.in: 

 rozwinięte powiązania drogowe Trójmiasta z ośrodkami regionalnym i subregionalnymi położonymi 

najdalej od stolicy województwa, a także między miastami powiatowymi a ośrodkami gminnymi; 

 węzły multimodalne (np. porty morskie, lotniska, centra logistyczne) dobrze powiązane z infrastrukturą 

transportową regionu;  

 mniejsze negatywne oddziaływanie transportu na środowisko i wyższy poziom bezpieczeństwa 

użytkowników. 

Ponadto w ramach zobowiązań władz regionu uwzględniono zadanie pn. Weryfikacja funkcjonalno-techniczna 

sieci dróg wojewódzkich.  

Strategia została zoperacjonalizowana w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

transportu Mobilne Pomorze, gdzie wskazano na konieczność: 

 przebudowy i budowy połączeń drogowych wiążących ośrodki powiatowe z Trójmiastem, 

 rozwijania połączeń drogowych między ośrodkami powiatowymi i obszarami wiejskimi, 

 podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i likwidację punktów krytycznych, 

 wprowadzania zaawansowanych metod zarządzania ruchem drogowym, 

 weryfikacji struktury funkcjonalno-technicznej sieci drogowej w województwie, 

 monitorowania i planowania perspektywicznego sieci drogowej. 

W ramach działań w zakresie systemu drogowego określonych zostało 20 zadań inwestycyjnych ujętych w 

ramach 3 pakietów: 

 pakiet działań związanych z dostępem do autostrady A1 (przebudowa dróg nr 222, 222+229, 224, 521, 

przebudowa drogi nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza), 

 pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy południowy (przebudowa dróg nr 188, 212, 235, 

515), 

 pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy północny (przebudowa dróg nr 203, 209, 211, 212, 

214, 216, 221, 226, 501, 502, budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi nr 214, budowa 

obwodnicy Kartuz w ciągu drogi nr 211). 



34 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 

PZPWP określa kierunki rozwoju przestrzennego całego województwa w perspektywie roku 2030. W 

ramach kierunku 2.4. Kształtowanie racjonalnej struktury przestrzennej sieci transportowej polityka 

przestrzenna województwa koncentruje się m.in. na: 

1) poprawie zewnętrznej dostępności transportowej województwa, 

2) wzmacnianiu wewnątrzregionalnych powiązań transportowych województwa poprawiających jego 

spójność przestrzenną, 

3) usprawnieniu powiązań węzłów multimodalnych z infrastrukturą dostępności zewnętrznej 

warunkującej rozwój węzła transportowo-logistycznego w województwie. 

Do działań polityki przestrzennej służących rozwojowi regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej należą 

m.in. zadania inwestycyjne określone w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie transportu Mobilne 

Pomorze do 2020. Ponadto PZPWP 2030 określa potencjalne przedsięwzięcia koncentrujące się na budowie i 

modernizacji dróg redukujących uciążliwość w obszarach zabudowy, w tym wyprowadzanie ruchu 

tranzytowego poza obszary zabudowane przez budowę obwodnic w ciagu dróg krajowych oraz wojewódzkich.  

Z punktu widzenia kształtowania prawidłowej struktury funkcjonalno-przestrzennej sieci dróg wojewódzkich 

istotnym uwarunkowaniem wymagającym uwzględnienia w Planie rozwoju sieci dróg wojewódzkich zasady 

1.1.1., będąca ustaleniem PZPWP określającym hierarchię sieci osadniczej i wynikającą z niej rolę 

poszczególnych ośrodków (Rys. 10.). 

1) ośrodek ponadregionalny: Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto); 

2) ośrodek regionalny: Słupsk (wraz z Ustką kształtujący komplementarny układ bipolarny); 

3) potencjalny ośrodek regionalny: Chojnice (wraz z Człuchowem w ramach układu bipolarnego); 

4) ośrodki regionalne w ramach struktury obszaru metropolitalnego: Tczew i Wejherowo; 

5) ośrodki subregionalne: Bytów, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork (wraz ze Sztumem kształtujący 

komplementarny układ bipolarny), Starogard Gdański; 

6) potencjalny ośrodek subregionalny: Miastko; 

7) ośrodki lokalne o odziaływaniu ponadgminnym, w tym: 

a) stolice powiatów: Człuchów, Kartuzy, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Puck, Sztum,  

b) miasta położone w wielofunkcyjnym paśmie osadniczym: Reda i Rumia, 

c) miejscowości położone w oddaleniu od większych ośrodków, istotne dla obsługi otaczających je 

obszarów: Brusy, Czersk, Sierakowice, 

d) nadmorskie miejscowości turystyczne: Hel, Jastarnia, Krynica Morska, Łeba, Ustka, Władysławowo, 

e) małe miasta o potencjale do rozwoju funkcji ponadlokalnych: Gniew, Pelplin, Żukowo  

8) ośrodki lokalne: miejscowości gminne, zwłaszcza miasta: Czarna Woda, Czarne, Debrzno, Dzierzgoń, Kępice, 

Nowy Staw, Prabuty, Skarszewy, Skórcz, oraz inne miejscowości o potencjale do rozwoju jako ośrodki 

krystalizujące sieć osadniczą na poziomie lokalnym. 
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Rys. 10. Powiązania ośrodków regionalnych według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 

2030. 

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, Gdańsk 2016. 

2.2. Nakłady na rozwój sieci dróg wojewódzkich w latach 2010-2019  

Sieć dróg wojewódzkich podlega coraz intensywniejszej eksploatacji wskutek wzrostu natężenia ruchu i 

obciążenia ruchem ciężkim. Utrzymanie cech funkcjonalnych sieci wymaga zwiększonych nakładów 

finansowych. Obecnie, średnie roczne nakłady na zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich w latach 

2010-2019 wyniosły 43,2 mln zł, przy czym znaczne odchylenia w tym zakresie wynikają m.in. z warunków 

atmosferycznych w okresie zimowego utrzymania (usuwanie śliskości na drogach), skali remontów 

cząstkowych, robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg czy remontów awaryjnych dróg. Szczegółowe 

zestawienie wydatków w latach 2010-2019 zostało przedstawiono w Tabl. 23. 

Tabl. 23 Wydatki (mln zł) ZDW w Gdańsku związane z utrzymaniem sieci drogowej w latach 2010-2019. 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

mln zł 55,67 35,39 32,08 28,89 27,46 28,63 28,69 40,35 61,91 92,92 

Źródło: na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów województwa pomorskiego w latach 2010-2019. 

Jak wskazują wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli10: „Wszyscy skontrolowani zarządcy dróg wykonywali 

zadania dotyczące utrzymania i remontowania nawierzchni dróg, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch i 

innych urządzeń związanych z drogą oraz wykonywano roboty interwencyjne i zabezpieczające. Nie 

                                                            
10 Informacja o wynikach kontroli Wykonywanie zadań przez zarządców dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania, remontów i ochrony 
dróg NIK Nr ewid. 9/2018/P/17/112/KIN, zatwierdzone przez Prezesa NIK w czerwcu 2018 r.  
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dysponowali jednak wystarczającymi środkami finansowymi na realizację tych zadań, co powodowało, że 

potrzeby nie były w pełni zaspokajane”. 

Podstawą realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich są zabezpieczone środki finansowe w budżecie 

województwa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego. Wśród dotychczasowych 

źródeł finansowania dróg wojewódzkich są środki własne i środki zewnętrzne. Środki własne pochodzą ze 

źródeł określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.). Źródłem finansowania zadań drogowych na sieci dróg wojewódzkich ze 

środków zewnętrznych są przede wszystkim: 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego współfinansowane są zadania realizowane w 

ramach regionalnych programów operacyjnych województwa pomorskiego – obecnie RPO WP na lata 

2014–2020, 

 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące, 

 dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatów. 

W latach 2010-2019 wydatki na zadania bezpośrednio związane z infrastrukturą drogową prowadzone przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zrealizowano w kwocie 1.561,07 mln zł, z tego na: 

 bieżące utrzymanie dróg i mostów – 431,99 mln zł,  

 inwestycyjne zadania jednoroczne – 202,23 mln zł, 

 realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF – 924,14 mln zł. 

W analizowanym okresie łącznie na zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie wydatkowano 1.126,37 mln 

zł. Szczegółowe zestawienie w podziale na poszczególne lata przedstawiono w Tabl. 24. Średnio nakłady 

inwestycyjne na pomorskie drogi wojewódzkie w tym okresie wyniosły 112,63 mln zł na rok. Utrzymanie w 

kolejnych latach środków finansowych na zbliżonym poziomie nie gwarantuje poprawy stanu technicznego 

wszystkich dróg. 

 

Rys. 11. Struktura źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich w latach 2010-2019. 

Źródło: na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów województwa pomorskiego w latach 2010-2018. 

Tabl. 24 Wydatki inwestycyjne (mln zł) ZDW w Gdańsku związane bezpośrednio z rozwojem sieci drogowej w latach 

2010-2019. 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

mln zł 95,52 127,41 52,20 9,61 99,61 103,16 53,18 67,76 216,93 301,00 

Źródło: na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów województwa pomorskiego w latach 2010-2019. 
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2.3. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji  

Realizowane obecnie zadania inwestycyjne (bez zadań remontowych i utrzymaniowych) na drogach 

wojewódzkich dotyczą w szczególności przebudowy i rozbudowy odcinków dróg, skrzyżowań oraz obiektów 

inżynierskich (mosty i przepusty).  

Podstawowym źródłem finansowania realizacji tych zadań są środki Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działanie 9.3. 

Regionalna infrastruktura drogowa. Wykaz tych zadań przedstawiono w Tabl. 25. 

Tabl. 25 Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych i planowanych do realizacji przez ZDW w Gdańsku w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Lp. 
Numer 
drogi 

Nazwa zadania/lokalizacja 
Lata realizacji 

zadania 

Długość 
rozbudowy 

odcinka [km] 

Łączne nakłady 
finansowe [zł.] 

1 521 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku 

Kwidzyn - Prabuty 
2016-2020 18,9 56.837.873,00 

2 214 
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 

na odcinku Łeba – Białogarda wraz z obwodnicą w 
m. Wicko 

2016-2019 13,67 76.237.707,00 

3 203 
Rozbudowa DW nr 203 na odcinku Ustka – granica 

województwa 
2017-2020 11,8 97.652.993,00 

4 209 
Rozbudowa DW nr 209 na odcinku Borzytuchom – 

Bytów 
2017-2019 8,0 44.607.352,00 

5 515 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od 

granicy m. Malbork do m. Grzymała 
2017-2020 5,9 38.813.606,00 

6 211 
Rozbudowa i przebudowa DW nr 211 na odcinku 

Mojusz – Kartuzy 
2017-2020 15,3 89.476.293,00 

7 222 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku 

Gdańsk – Starogard Gdański 
2016-2020 27,7 121.966.881,00 

8 
222/ 
229 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na 
odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo 

do węzła autostrady A1 
2016-2017 8,5 70.307.632,00 

9 224 
Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – 

węzeł autostrady Stanisławie 
2016-2020 9,4 28.848.270,00 

10 188 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku 

Człuchów – Debrzno 
2016-2019 19,2 60.537.982,00 

suma: 138,37 685.286.589,00 

Źródło: Departament Infrastruktury UMWP w Gdańsku. 
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2.4. Potencjalne inwestycje wynikające z przygotowanej dokumentacji 

Potencjalną grupę zadań inwestycyjnych na sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego stanowią 

inwestycje posiadające już opracowane dokumentacje projektowe oraz posiadające decyzję o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja o ich realizacji uzależniona jest od przyznania dla nich środków w 

budżecie województwa.  

2.5. Uwarunkowania wynikające z rozwoju sieci dróg krajowych 

Rozwój sieci dróg krajowych w województwie pomorskim obejmuje budowę nowych odcinków dróg 

ekspresowych i budowę obwodnic. Ma to istotny wpływ na proces przekształcania sieci dróg wojewódzkich 

wskutek: 

 nadawania kategorii dróg wojewódzkich odcinkom dróg krajowych, które zostały zastąpione przez nowe 

odcinki dróg krajowych klasy S; dotyczy to w szczególności drogi nr 6 na odcinku Bożepole Wielkie - 

Gdynia, 

 budowy obwodnic miast w ciągu dróg krajowych i konieczności zmian przebiegu dróg innych kategorii; 

dotyczy to w szczególności Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta i obwodnic Bytowa, Kwidzyna, 

Lęborka, Czerska, Człuchowa, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Sztumu i Słupska. 

 konieczności budowy lub dostosowania istniejących odcinków dróg wojewódzkich stanowiących dojazdy 

do węzłów dróg klasy S; dotyczy to w szczególności węzłów „Luzino”, „Szemud”, „Koleczkowo”, 

„Chwaszczyno” „Miszewo”, „Lublewo” na drodze nr S6. 

Założenia w zakresie przekształceń sieci drogowej na terenach miast wskutek budowy obwodnicy w ciągu 

drogi krajowej przedstawiono w pkt. 3.8. 
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3. ZAŁOŻENIA DO KIERUNKÓW ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH 

3.1. Cele rozwoju sieci dróg wojewódzkich  

Kierunki rozwoju sieci dróg wojewódzkich powinny wpisywać się w realizację celów, które wynikają ze 

strategicznych dokumentów samorządu województwa, potwierdzonych wynikami analiz diagnostycznych stanu 

sieci drogowej oraz przykładów dobrej praktyki w różnych jej aspektach. Cele infrastrukturalne (Tabl. 26) i 

organizacyjne (Tabl. 27) rozwoju siei drogowej tworzą drzewo celów odzwierciedlających oczekiwania 

użytkowników dróg, wymagania środowiskowe i zadania instytucji zarządzającej siecią. Jako wyjściowe do 

formułowania Planu rozwoju przyjęto cele z poziomu rezultatu, sprzyjające osiąganiu celów ważnych z punktu 

widzenia sprawności sieci drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska (poziom 

oddziaływania) i wyznaczające podstawowe kierunki działań (poziom produktu). Cele o charakterze 

organizacyjnym (Tabl. 27), których realizacja warunkuje w wielu aspektach osiąganie celów infrastrukturalnych 

(inwestycyjnych) nie są przedmiotem Planu.  

Tabl. 26 Układ celów o charakterze infrastrukturalnym. 

Cele infrastrukturalne rozwoju sieci dróg wojewódzkich 

poziom oddziaływania poziom rezultatu poziom produktu 

D1. Poprawa warunków ruchu 

(prędkość sieciowa, czas dostępności 

regionalnej) 

1. Poprawa powiązań sieci dróg 

wojewódzkich z siecią dróg krajowych i 

węzłami transportowymi 

1.1. Budowa nowego połączenia w sieci 

1.2. Budowa obwodnicy 

2. Poprawa standardu technicznego 

sieci dróg wojewódzkich 

2.1. Rozbudowa/przebudowa drogi (jezdnia, 

chodniki i drogi rowerowe) 

2.2. Rozbudowa/przebudowa węzła skrzyżowania 

lub obiektu mostowego 

2.3. Remont jezdni drogi (tzw. „duża łata”) 

2.4. Zastosowanie tylko środków organizacji ruchu 

D2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

1. Poprawa powiązań sieci dróg 

wojewódzkich z siecią dróg krajowych i 

węzłami transportowymi 

1.2. Budowa obwodnicy 

2. Poprawa standardu technicznego 

sieci dróg wojewódzkich 

2.1. Rozbudowa/przebudowa drogi (korekty planu 

i profilu) 

2.2. Rozbudowa/przebudowa drogi (jezdnia, 

chodniki i drogi rowerowe) 

2.3. Rozbudowa/przebudowa węzła, skrzyżowania 

2.6. Zastosowanie tylko środków brd 

D3. Redukcja szkodliwego 

oddziaływanie na środowisko 

1. Poprawa powiązań sieci dróg 

wojewódzkich z siecią dróg krajowych i 

węzłami transportowymi 

1.2. Budowa obwodnicy 

2. Poprawa standardu technicznego 

sieci dróg wojewódzkich 

2.7. Zastosowanie tylko środków ochrony 

środowiska 
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Tabl. 27 Układ celów o charakterze organizacyjnym (nie będące przedmiotem Planu). 

Cele organizacyjne rozwoju sieci dróg wojewódzkich 

poziom oddziaływania poziom rezultatu poziom produktu 

Z1. Sprawne formy organizacyjne   

Z2. Efektywne mechanizmy 

finansowania rozwoju i utrzymania 

sieci dróg 

3. Poprawa struktury funkcjonalna sieci 

dróg wojewódzkich 

3.1. Zaliczenie odcinków dróg wojewódzkich o 

znaczeniu pozaregionalnym (W3) do kategorii dróg 

powiatowych lub gminnych 

4. Wykorzystywanie możliwych form 

współfinansowania inwestycji 

drogowych 

4.1 Zwiększenie udziału środków finansowych nie 

pochodzących z budżetu samorządu województwa 

Z3. Skuteczne narzędzia zarządzania 

5. Poprawa sprawności zarządzania 

ruchem 

5.1. Wdrażanie elementów systemu ITS 

5.2. Wdrażanie innych środków 

6. Poprawa skuteczności zarządzania 

brd 

6.1. Wdrażanie narzędzi zarządzania 

bezpieczeństwem ruchu drogowego takich jak: 

 ocena wpływu planowanej drogi na brd,  

 audyt brd projektów drogowych, 

 klasyfikacje odcinków ze względu na brd, 

 inspekcja (kontrola) brd. 

7. Inne narzędzia  

3.2. Struktura sieci dróg wojewódzkich 

Podstawą właściwego funkcjonowania drogi jest użytkowanie drogi zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Przeznaczenie drogi określają przepisy, które w obecnym brzmieniu łączą funkcję drogi z administracyjnym 

poziomem zarządzania. Z tego powodu niektóre drogi wojewódzkie nie mają funkcji drogi wojewódzkiej 

(regionalnej). Racjonalizacja zarządzania siecią drogową, zwłaszcza w sytuacji bardzo ograniczonych środków 

finansowych na utrzymanie i rozwój tej sieci wymaga wskazania rzeczywistego znaczenia poszczególnych dróg 

dla obsługi transportowej województwa. Należy założyć, że docelowo do roku 2030 sieć dróg wojewódzkich 

województwa pomorskiego tworzyć będą drogi: 

 łączące główne ośrodki osadnicze w województwie i obszarze metropolitalnym (ośrodek 

ponadregionalny, ośrodki regionalne i subregionalne, ośrodki turystyczne), 

 łączące region z siecią dróg krajowych, w tym w szczególności z autostradą i drogami ekspresowymi, 

 przenoszące duże potoki ruchu – wysoki SDR i/lub SDRR11,  

 posiadające możliwości dostosowania ich parametrów technicznych do warunków jakim powinny 

odpowiadać drogi o klasach właściwych dla dróg wojewódzkich12. 

W powyższym kontekście, drogi tworzące obecnie sieć dróg wojewódzkich można podzielić na trzy 

podkategorie według kryteriów przedstawionych w Tabl. 28.:  

1) drogi regionalne podstawowe W1, 

2) drogi regionalne alternatywne W2, 

3) drogi pozaregionalne (lokalne) W3. 

                                                            
11 SDR – średni dobowy ruch, SDRR – średni dobowy ruch roczny   
12 Zgodne z Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016, poz. 124). 
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Tabl. 28 Kryteria podziału dróg wojewódzkich na podkategorie. 

Kryteria funkcjonalne 
Podkategorie drogi wojewódzkiej (ranga drogi) 

W1 W2 W3 

Typ połączenia regionalne regionalne powiatowe, lokalne 

Sposób połączenia 
regionalnego 

bezpośrednie 
pośrednie, alternatywne względem 

drogi krajowej lub innej drogi 
wojewódzkiej 

brak 

Ranga łączonych 
ośrodków osadniczych* 

- ośrodki ponadregionalne i 
regionalne - stolice sąsiednich 

powiatów 
- główne ośrodki turystyczne 

- ośrodki regionalne i subregionalne 
- stolice sąsiednich powiatów 

- ośrodki lokalne – stolice gmin 

Ranga łączonych węzłów 
drogowych** 

- powiązanie z węzłami i 
skrzyżowaniami na drogach 

krajowych klasy A, S i GP 

- powiązanie z węzłami i 
skrzyżowaniami na drogach 

krajowych i wojewódzkich klasy G 

- powiązania z skrzyżowaniami 
na drogach wojewódzkich i 

powiatowych klasy z 

Ranga łączonych węzłów 
transportowych*** 

- krajowe i regionalne węzły 
transportowe 

- regionalne i metropolitalne węzły 
transportowe 

- lokalne węzły transportowe 

Maksymalne na odcinku 
prognozowane natężenie 

ruchu SDR [poj./dobę] 
>5000 

>2000 
wyjątkowo >1000 

<2000 

Rekomendowana klasa 
drogi 

co najmniej G G, Z Z, L, D 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria do poszczególnych podkategorii należą następujące drogi: 

 drogi W1: nr 188 (Człuchów – Debrzno), nr 203 (gr. woj.– Ustka), nr 206 (gr. woj. – Miastko), nr 212 

(Osowo Lęborskie – Unichowo, Chojnice - Zamarte), nr 209 (odcinek Suchorze – Bytów), nr 211, nr 212 

(Unichowo – Chojnice), nr 213 (Słupsk – Wicko), nr 214 (Łeba – Sierakowice, Kościerzyna – Zblewo), nr 

214 (Sierakowice – Kościerzyna, Zblewo – gr. woj.), nr 216 (Reda – Władysławowo – Hel), nr 218 

(Wejherowo – droga nr 224), nr 218 (Chwaszczyno – Gdańsk), nr 221 (Kowale – Kościerzyna), nr 222 

(Gdańsk – Starogard Gdański), nr 222 (Starogard Gdański – Jabłowo), nr 224 (Sopieszyno – Kartuzy), nr 

224 (Kartuzy – Tczew), nr 226 (Horniki Dolne – Pruszcz Gdański)nr 229 (Jabłowo – Rudno), nr 231 (Skórcz 

– Kolonia Ostrowicka), nr 235 (Korne – Chojnice), nr 237 (Czersk – gr. woj.), nr 240 (Chojnice – gr. woj.), 

nr 501 (Gdańsk – Przejazdowo), nr 502 (Stegna – Nowy Dwór Gdański)nr 515 (Malbork – gr. woj.), nr 521 

(Kwidzyn – gr. woj.), 

 drogi W2: nr 201 (Czarne – Barkowo), nr 202 (Czarne – Rzeczenica), nr 209 (Warszkowo – Suchorze), nr 

213 (Wicko – Celbowo), nr 215 (Władysławowo – Sulicice), nr 218 (Krokowa – Chwaszczyno), nr 226 

(Pruszcz Gdański – Gdańsk), nr 228 (Bytów – Kartuzy), nr 234 (Skórcz – Gniew), nr 236 (Konarzyny – 

Brusy), nr 501 (Przejazdowo – Nowa Karczma), nr 517 (Sztum – Górki), nr 522 (Górki – gr. woj.), nr 527 

(Dzierzgoń – gr. woj.), 

 drogi W3: pozostałe odcinki dróg wojewódzkich. 

Udział poszczególnych podkategorii dróg w sieci dróg wojewódzkich wg stanu na rok 2019 przedstawiono w 

Tabl. 29. 

Tabl. 29 Podział dróg wojewódzkich wg podkategorii. 

Podkategoria drogi wojewódzkiej 
udział wg liczby odcinków  

[%] 
udział wg długości 

[%] 

droga regionalna W1 42,72 57,04 

droga regionalna W2 21,36 24,48 

droga pozaregionalna W3 35,92 18,48 
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3.3. Drogi wojewódzkie stanowiące bezpośrednie powiązania z siecią dróg krajowych i węzłami 

transportowymi 

W Planie status powiązania do sieci dróg krajowych i węzłów transportowych mają odcinki istniejących lub 

planowanych dróg co najmniej regionalnych łączących się bezpośrednio z: 

 węzłami autostrady A1 i dróg ekspresowych S6 i S7, 

 węzłami innych dróg krajowych znajdujących się bezpośrednio obok węzła tej drogi krajowej z drogą 

ekspresową, 

 portami lotniczymi i portami morskimi należącymi do sieci TENT, o ile nie ma do portu połączenia drogą 

krajową. 

Zakres działań polegających na budowie lub przebudowie połączenia z węzłem zależny jest od lokalnych 

uwarunkowań przestrzennych i ruchowych. 

Wykaz węzłów istniejących lub planowanych do 2030 roku powiązanych z drogami wojewódzkimi 

zarządzanymi przez ZDW w Gdańsku przedstawiono w tablicy 30.  

Tabl. 30 Istniejące i planowane do roku 2030 węzły sieci dróg krajowych TENT z drogami co najmniej regionalnymi. 

droga krajowa droga wojewódzka Opis 

nr S6 

nr 6  węzeł „Bożepole Wlk”   

nr 214 węzeł „ Lębork – Wschód” 

nr 224 węzeł „Szemud” 

nr 218 węzeł „Koleczkowo” 

nr 221 węzeł „Kowale” 

x węzeł „Bobrowniki” 

OMT (S7) 

nr 218 węzeł „Chwaszczyno” 

 
węzeł „Miszewo” z planowanym połączeniem do Portu 

Lotniczego Gdańsk  

nr 221 węzeł „Lublewo” 

nr 222 węzeł „Gdańsk Południe” 

nr S7 

nr 226 węzeł „Gdańsk Wschód” 

nr 227 węzeł „Cedry Małe” 

nr 502 węzeł „Nowy Dwór Gdański” 

nr A1 

nr 226 węzeł „Pruszcz Gdański” 

nr 224 węzeł „Tczew”, 

nr 229 węzeł Pelplin 

nr 231 węzeł Kwidzyn 

nr 20  obwodnica m. Żukowo połączona z Borkowem 
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3.4. Prognoza ruchu na drogach wojewódzkich na rok 2030 

W założeniach do prognozy przyjęto, że: 

 w prognozach uwzględniony będzie Krajowy Modelu Ruchu (model obecnie znajduje się na etapie 

końcowej weryfikacji i kalibracji), 

 ostatecznie z uwagi na ograniczenia Krajowego Modelu Ruchu, szczególnie w zakresie sieci dróg 

gminnych i powiatowych, ograniczenia modelu do podróży międzypowiatowych oraz konieczności 

dodatkowej kalibracji modelu, do wykonania analiz wykorzystano Model podróży dla województwa 

pomorskiego opracowany przez Politechnikę Gdańską, 

 prognozy ruchu zostały wykonane z wykorzystaniem makroskopowego modelu ruchu PTV VISUM w 

wersji 18, będącym zaawansowanym narzędzia do symulacji ruchu; z uwagi na brak kompleksowego 

modelu podróży dla województwa pomorskiego, na potrzeby wykonania analiz rozbudowano model 

podróży Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot o pozostały obszar województwa 

pomorskiego, 

 opracowanie i kalibrację modelu wykonano w oparciu o bazy danych zachowań transportowych 

mieszkańców Gdańska z roku 2016 oraz mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 

(OMGGS) z 2014 roku; ponadto do kalibracji modelu wykorzystano wyniki badań ruchu wykonanych w 

roku 2013 na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego dla 

województwa pomorskiego; w opracowaniu wykorzystano także dane pochodzące z baz danych 

Głównego Urzędu Statystycznego, 

 model podróży swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje granice administracyjne województwa 

pomorskiego, przyjęto podział tego obszaru na łącznie 482 rejonów transportowych; dzieląc obszar na 

rejony, z racji dostępności danych oraz wykorzystania modelu do celów strategicznych, przyjęto zasadę, 

iż jedna gmina stanowi jeden rejon transportowy; wyjątkami są:  

→ gminy bezpośrednio przylegające do Trójmiasta – z uwagi na ich zagospodarowanie przestrzenne 

oraz zróżnicowane zachowania transportowe ich mieszkańców dokonano ich dodatkowego 

podziału, 

→ miasta Trójmiasta – dokonano ich szczegółowego podziału na rejony analogicznie, jak zostało to 

wykonane w modelach makroskopowych tych miast zbudowanych w ramach projektu TRISTAR. 

Gdańsk podzielono na 161 rejonów, Gdynię na 173 rejony, Sopot na 6 rejonów; 

 w podziale na rejony transportowe Trójmiasta, uwzględniono wielkości potencjałów, tj. warunki 

fizjograficzne, liczbę mieszkańców oraz dostępność do sieci drogowej; pod uwagę wzięto również 

zagospodarowanie terenu – podczas podziału oddzielono różne funkcje zagospodarowania 

przestrzennego; wielkość i kształt rejonów zależały również od położenia względem centrum, w którym 

wyznaczone rejony są mniejsze niż w bardziej odległych rejonach, co wynika z różnic w gęstości 

zabudowy i zurbanizowania rejonów, 

 sieć drogowa w 2030 roku będzie miała strukturę przedstawioną na Rys. 12.  

W wyniku analiz prognostycznych stwierdzono, że: 

 do roku 2030 na drogach wojewódzkich należy się spodziewać średnio 15% wzrostu ruchu,  

 największy ruch dobowy (powyżej 10.000 poj./dobę) prognozowany jest na drogach nr 100, nr 211 

(odcinek Kartuzy – Gdańsk), nr 214 (odcinek Lębork – Sierakowice), nr 216 (odcinek Reda – 

Władysławowo), nr 218 (odcinek Krokowa – Wejherowo), nr 224 (odcinek Sopieszyno – Tczew), nr 235 

(Chojnice), nr 501 (odcinek Karczemki – Przejazdowo), 515 (odcinek Malbork – Dzierzgoń), nr 6 jako 

prawdopodobnie przyszła droga wojewódzka (odcinek Bożepole Wielkie – Gdynia), 

 największy spadek natężenia ruchu (ok. 50%) wystąpi na drogach nr 218 (odcinek Wejherowo – 

Chwaszczyno) oraz nr 228 oraz 214 (ok. 20%) z uwagi na funkcjonowanie Trasy Kaszubskiej (Gdynia – 

Lębork). 
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Wartości prognozowanego ruchu na odcinkach podlegających ocenie przedstawiono na Rys. 13. 
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Rys. 12. Model sieci drogowej województwa pomorskiego. 

Źródło: Krajowy Model Ruchu. GDDKiA 2019 



46 

 
Rys. 13. Kartogram prognozowanego natężenia ruchu drogowego w województwie pomorskim. 

Źródło: Krajowy Model Ruchu. GDDKiA 2019 
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Rys. 14 Kartogram natężenie ruchu drogowego w województwie pomorskim, obszar północno-zachodni. 

Źródło: Krajowy Model Ruchu. GDDKiA 2019 



48 

 

 

 

Rys. 15 Kartogram natężenie ruchu drogowego w województwie pomorskim, obszar północny. 

Źródło: Krajowy Model Ruchu. GDDKiA 2019
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Rys. 16 Kartogram natężenie ruchu drogowego w województwie pomorskim, obszar południowo-zachodni. 

Źródło: Krajowy Model Ruchu. GDDKiA 2019 
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Rys. 17 Kartogram natężenie ruchu drogowego w województwie pomorskim, obszar południowo-zachodni. 
Źródło: Krajowy Model Ruchu. GDDKiA 2019
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3.5. Kryteria kwalifikacji dróg do budowy, przebudowy, modernizacji i remontów  

W kryterium stanu technicznego wyróżniono 3 stany (mapa 10; na podstawie analizy przedstawionej w 

rozdziale 1.3.): 

 stan nawierzchni zadowalający SA (od 0% do 30% złego stanu nawierzchni drogi na danym odcinku), 

 stan pośredni nawierzchni SP (od 30% do 60% złego stanu nawierzchni drogi na danym odcinku),  

 stan nawierzchni niezadowalający SN (od 60% do 100% złego stanu nawierzchni drogi na danym 

odcinku). 

W kryterium bezpieczeństwa ruchu (brd) wyróżniono 4 poziomy zagrożenia (mapa 11; na podstawie oceny 

zgodnie z oceną przedstawioną w rozdziale 1.7.):  

 zagrożenie małe i bardzo małe ZM, 

 zagrożenie średnie ZŚ 

 zagrożenie duże ZD, 

 zagrożenie bardzo duże ZB. 

W kryterium funkcji drogi wyróżniono 3 podkategorie (mapa 12; zgodnie z założeniami przedstawionymi w 

rozdziale 3.2.): 

 drogi regionalne podstawowe W1, 

 drogi regionalne alternatywne W2, 

 drogi pozaregionalne (lokalne) W3. 

Na podstawie powyższych kryteriów wyszczególniono 4 stopnie priorytetu podejmowania działań 

inwestycyjnych i remontowych, które zostały przedstawione w Tabl. 31 oraz na mapie 13.  

Tabl. 31 Kryteria podziału działań na stopnie priorytetu podejmowania działań. 

Stopień priorytetu 
Kryteria 

Funkcja drogi Stan techniczny Zagrożenie brd 

I - bardzo wysoki 
W1 

niezadowalający bardzo duże 

pośredni bardzo duże 

niezadowalający duże 

W2 niezadowalający bardzo duże 

II - wysoki 

W1 

zadowalający bardzo duże 

pośredni duże 

niezadowalający średnie 

niezadowalający małe 

W2 

pośredni bardzo duże 

zadowalający bardzo duże 

niezadowalający duże 

W3 niezadowalający bardzo duże 

III - średni W1 

zadowalający duże 

pośredni średnie 

pośredni małe 
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W2 

pośredni duże 

niezadowalający średnie 

niezadowalający małe 

W3 

pośredni bardzo duże 

niezadowalający duże 

niezadowalający średnie 

IV - mały pozostałe kombinacje kryteriów 

 

Przedstawiony w Tabl. 32. wykaz odcinków o różnej pilności podejmowania działań inwestycyjnych i 

remontowych stanowić może punkt wyjścia do zastosowania innych kryteriów, takich jak: 

 kontynuacja zadań inwestycyjnych lub remontowych z lat poprzednich, 

 gotowość współfinansowania zadania przez inne jednostki samorządu terytorialnego 

 nadmierna emisja hałasu. 

Tabl. 32 Wykaz odcinków o różnej pilności podejmowania działań inwestycyjnych i remontowych. 

Odcinek drogi 
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 Stopień priorytetu 

nr 
drogi 

połączenie między 
ośrodkami/węzłami 

długość 
odcinka 

I II III IV 

100 Rumia – Kazimierz - Kosakowo 10,197 
 

W3  

    
X 

101 Kosakowo - Pierwoszyno 1,13 
 

W3 
     

X 

188 
Człuchów – Debrzno – gr. 

województwa 
19,125 

 
W1 

  
zrealizowana 

201 gr. woj. – droga nr 202 4,765 
 

W2 
   

X 
  

201 Czarne - Barkowo (droga nr 22) 19,99 
 

W2 
    

X 
 

202 Czarne - Rzeczenica 14,122 
 

W2 
    

X 
 

203 gr. województwa – Ustka 12,002 
 

W2 
  

zrealizowana 

206 gr. województwa - Miastko 17,622 
 

W2 
    

X 
 

208 Barcino - gr. województwa 20,626 
 

W3 
     

X 

209 gr. województwa – Suchorze 22,751 
 

W2 
    

X 
 

209 Suchorze - Bytów 30,253 
 

W1 
  

X 
   

210 węzeł „Słupsk Wschód” - Unichowo 33,209 
 

W1 
   

X 
  

211 
Nowa Dąbrowa (S6) - Czarna 

Dąbrówka 
20,42 

 
W1 

    
X 

 

211 Czarna Dąbrówka - Sierakowice 20,906 
 

W1 
   

X 
  

211 Sierakowice - Kartuzy 20,203 
 

W1 
  

zrealizowana bez odcinka Sierakowice – 
Mojusz 

211 Kartuzy - Żukowo 14,051 
 

W1 
  

zrealizowana 

212 Osowo Lęborskie – Czarna Dąbrówka 21,007 
 

W1 
    

X 
 

212 Czarna Dąbrówka - Unichowo 10,782 
 

W1 
   

X 
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212 Unichowo - Bytów 14,711 
 

W1 
  

X 
   

212 Bytów - Chojnice 61,755 
 

W1 
   

X 
  

212 Chojnice – gr. województwa 9,598 
 

W1 
  

X 
   

213 Słupsk - Wicko 45,405 
 

W1 
  

X 
   

213 Wicko - Krokowa 42,959 
 

W2 
     

X 

213 Krokowa - Celbowo 18,686 
 

W2 
   

X 
  

214 Łeba – Lębork 29,124 
 

W1 
  

zrealizowana 

214 Lębork - Maszewo Lęborskie 7,662 
 

W1 
    

X 
 

214 Maszewo Lęborskie - Sierakowice 18,00 
 

W1 
  

X 
   

214 Sierakowice - Klukowa Huta 15,3 
 

W1 
  

X 
   

214 Klukowa Huta - Kościerzyna 15,5 
 

W1 
  

X 
   

214 Kościerzyna - Zblewo 35,2 
 

W1 
  

X 
   

214 Zblewo - gr. województwa 39,5 
 

W1 
  

X 
   

215 Władysławowo - Sulicice 22,289 
 

W2 
    

X 
 

216 Reda - Celbowo 10,2 
 

W1 
  

zrealizowana 

216 Celbowo - Władysławowo 10,618 
 

W1 
  

zrealizowana 

216 Władysławowo - Hel 35,897 
 

W1 
  

X 
   

218 Krokowa – Wejherowo (droga nr 6) 22,22 
 

W2 
   

X 
  

218 Wejherowo (droga nr 6) - droga nr 224 4,1 
 

W1 
   

X 
  

218 droga nr 224 – węzeł „Chwaszczyno” 21,699 
 

W2 
  

zrealizowana bez odcinka Bieszkowice – 
Nowy Dwór Wejherowski 

218 
węzeł „Chwaszczyno” – droga nr 468 

(gr. m. Gdańska) 
2,216 

 
W1 

  
planowany nowy przebieg 

219 
Stacja kolejowa Brodzkie Młyny – 

droga nr 234 
0,055 

 
W3 

     
X 

220 
Stacja kolejowa Morzeszczyn – droga 

nr 234 
0,287 

 
W3 

     
X 

221 
droga nr S6 węzeł „Kowale” – Nowa 

Karczma 
34,321 

 
W1 

  
X 

   

221 Nowa Karczma - Kościerzyna 14,578 
 

W1 
  

X 
   

222 
węzeł OZT „Gdańsk Południe” – droga 

nr 22 Starogard Gdański  
38,395 

 
W1 

  
zrealizowana bez obiektu mostowego w 

km 41+700  

222 
droga nr 22 Starogard Gdański - węzeł 

„Starogard Gdański Południe” – 
Jabłowo 

7,588 
 

W1 
  

zrealizowana 

222 Jabłowo - Skórcz 17,406 
 

W3 
     

X 

224 Sopieszyno – Kartuzy 40,265 
 

W1 
  

X 
   

224 Kartuzy - droga nr A1 węzeł „Tczew” 

70,249 
 

W1 
  

X 
   

224 
droga nr A1 węzeł „Tczew” - droga nr 

91 Tczew 
W1 

  
X    

225 
Stacja kolejowa Pelplin - ul. 

Mickiewicza 
0,182 

 
W3 

     
X 

226 Horniki Dolne – Mierzeszyn 18,1 
 

W3 
     

X 

226 
Mierzeszyn - droga nr A1 węzeł 

„Pruszcz Gdański” 
13,67 

 
W1 

    
X 
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226 
droga nr A1 węzeł „Pruszcz Gdański” – 

droga nr 91 Pruszcz Gdański 
2,43 

 
W1 

   
X   

226 
droga nr 91 - droga nr S7 węzeł 

„Gdańsk Wschód” 
11,164 

 
W2 

    
X 

 

227 Pruszcz Gdański – Cedry Małe 18,106 
 

W2 
    

X 
 

228 Bytów - Klukowa Huta 31,856 
 

W2 
     

X 

228 Klukowa Huta - Kartuzy 24,275 
 

W2 
     

X 

229 
droga nr 222 Jabłowo – Pelplin – 

Rudno droga nr 91 
12,994 

 
W1 

  
zrealizowana 

229 
Rudno droga nr 91 - Wielkie 

Walichnowy 
8,842 

 
W3 

     
X 

230 
Wielogłowy – Brzuśce - Pelplin* - 

Cierzpice 
24,964 

 
W3 

     
X 

231 
Skórcz – droga nr A1 - Kolonia 

Ostrowicka 
17,408 

 
W1 

    
X 

 

233 Trzepowo – Borowina - Mierzeszyn 11,524 
 

W2 
     

X 

234 Skórcz – Morzeszczyn - Gniew 22,783 
 

W3 
     

X 

235 Korne – węzeł „Chojnice Północ” 52,552 
 

W1 
  

X 
   

235 
węzeł „Chojnice Północ” – skrzyż. 

drogą nr 240 
2,613 

 
W1 

   
X 

  

236 Konarzyny – Swornegacie - Brusy 25,095 
 

W2 
    

X 
 

237 Czersk - gr. województwa 7,006 
 

W1 
   

X 
  

240 Chojnice - gr. województwa 11,243 
 

W1 
  

zrealizowana 

259 
Stacja kolejowa Smętowo - droga nr 

231 
0,393 

 
W3 

     
X 

261 Stacja kolejowa Gniew - droga nr 91 0,116 
 

W3 
     

X 

271 Stacja kolejowa Opalenie - droga nr 90 0,4 
 

W3 
     

X 

377 gr. woj. - Pieniążkowo 2,064 
 

W3 
     

X 

501 Przejazdowo – Stegna (sk. DW nr 502) 19,59 
 

W2 
    

X 
 

501 
Stegna (sk. DW nr 502) - Krynica 

Morska - Nowa Karczma 
35,47 

 
W1 

   
X 

  

502 
Stegna - droga nr S7 węzeł „Nowy 

Dwór Gdański” 
14,55 

 
W1 

  
X 

   

515 Malbork – Grzymała 8,27 

 

W1 
  

zrealizowana 

515 
Grzymała – Dzierzgoń - gr. 

województwa 
32,162 W1 

  
X 

   

516 Stacja kolejowa Sztum – droga nr 55 0,458 
 

W3 
     

X 

517 Sztum - Górki 2,986 
 

W2 
     

X 

517 Górki - Tropy Sztumskie 9,341 
 

W3 
     

X 

518 Gniew - rz.Wisła - Gurcz - Kwidzyn 14,08 
 

W3 
     

X 

519 Stary Dzierzgoń – gr. województwa 8,29 
 

W3 
     

X 
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520 Prabuty - gr. województwa 7,625 
 

W3 
     

X 

521 Kwidzyn – Prabuty - gr. województwa 25,448 
 

W1 
  

zrealizowana bez odcinka Prabuty – gr. 
województwa 

522 Górki – Prabuty - gr. województwa 38,033 
 

W2 
   

X 
  

523 Gardeja - gr. województwa 16,336 
 

W3 
     

X 

524 Brachlewo - Licze 12,461 
 

W3 
     

X 

525 
Stacja kolejowa Ryjewo –Szkaradowo - 

droga nr 518 
9,447 

 
W3 

     
X 

526 
gr. województwa – Myślice - 

Przezmark 
12,215 

 
W3 

     
X 

527 Dzierzgoń - gr. województwa 3,29 
 

W2 
    

X 
 

529 
droga nr 518 - Stacja kolejowa 

Brachlewo 
3,016 

 
W3 

     
X 

532 
Stacja kolejowa Kwidzyn – Rozpędziny 

– Sadlinki - Okrągła Łąka - Gardeja 
20,761 

 
W3 

     
X 

588 
droga nr 90 (Opalenie) - rz.Wisła* - 

Grabówko - Kwidzyn 
8,377 

 
W3 

    
X 

 

602 Mątowskie Pastwiska - droga nr 603 8,912 
 

W3 
     

X 

603 Biała Góra - Sztum 8,823 
 

W3 
     

X 

605 
Rz.Wisła – Piekło - Biała Góra – droga 

nr 525 
10,012 

 
W3 

     
X 

606 Tralewo - Benowo 2,28 
 

W3 
     

X 

607 
Gurcz – Jałowiec – Ryjewo - Sztumska 

Wieś 
12,83 

 
W3 

     
X 

608 Ryjewo - Klecewko 4,062 
 

W3 
     

X 

611 Sadlinki - Bronisławowo 6,323 
 

W3 
     

X 

612 
Bronisławowo - Okrągła Łąka - droga nr 

532 
6,073 

 
W3 

     
X 

623 
Rakowiec (droga nr 91) – Bielsk – 

Majewo - Lipia Góra - Barłożno-Mirotki 
(droga nr 231) 

16,33 
 

W3 
     

X 

641 Lipia Góra – Gąsiorki - Rzeżęcin 6,468 
 

W3 
     

X 

644 
Majewo (droga nr 623) - Królów Las - 

Morzeszczyn (droga nr 234) 
5,441 

 
W3 

     
X 

*poziom natężenia maksymalny na odcinku drogi 
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LEGENDA 
 

Priorytet Funkcja drogi  Stan techniczny Zagrożenie brd 

  
 typ I 

W1 

   

    

Funkcja drogi wojewódzkiej    

W1 regionalne podstawowe  W2   

W2 regionalne alternatywne 

typ II  

W1 

   

W3 pozaregionalne   

    

Stan techniczny drogi   

 nieakceptowalny 

W2 

  

 pośredni    

 akceptowalny   

  W3    

Zagrożenie brd 

typ III 
 

W1 

   

 
bardzo duże 

 
   

 duże    

 średnie  

 
W2 

   

 małe i bardzo małe    

 
 

 
  

 

 Poziom natężenia ruchu w 2030 r. 
 

W3 

   

 duże >7000   

 średnie 5000-7000   

 małe 2000 - 5000 typ IV pozostałe kombinacje kryteriów 

  bardzo małe <2000         

     
   

     

Tabl. 33 Statystyka odcinków o różnej pilności podejmowania działań inwestycyjnych i remontowych. 

Stopień priorytetu 
Funkcja drogi Razem 

W1 W2 W3 [-] % 

I 18 0 0 18 20,22 

II 9 4 0 13 14,61 

III 5 10 1 16 17,98 

IV 0 5 37 42 47,19 

Razem 32 19 38 89 100 

 

3.6. Założenia finansowe realizacji Planu rozwoju  

Źródła finansowania  

Naturalnym źródłem finansowania zadań drogowych wojewódzkich powinny być dochody własne. Dochody 

przypisane samorządom województw ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) nie są adekwatne do potrzeb związanych z realizacją 
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wielu zadań własnych, w tym w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich. Mimo znaczących nakładów 

finansowych na inwestycje drogowe w sieci dróg wojewódzkich skala wyzwań w zakresie poprawy stanu 

technicznego, w tym w zakresie dostosowania do wymogów jakim powinny odpowiadać drogi ze względu na 

przypisane im klasy techniczne jest w dalszym ciągu znacząca.  

Głównym czynnikiem spowalniającym rozwój i modernizację sieci drogowej województwa są ograniczenia 

finansowe. W perspektywie finansowej 2007-2013 oraz obecnej 2014-2020 głównym źródłem finansowania 

inwestycji drogowych były środki Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Pomorskiego. 

Zbliżająca się kolejna perspektywa finansowa 2021-2027 będzie kolejnym źródłem finansowania inwestycji 

drogowych ze środków regionalnego programu operacyjnego, a w uzasadnionych sytuacjach także z 

odpowiedniego krajowego programu operacyjnego. 

Zasadniczo określając Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego do roku 2030 

konieczne stało się przeanalizowanie wszelkich zewnętrznych źródeł finansowania, ukierunkowanych na jego 

realizacje. Należą do nich:  

 budżet województwa, 

 dotacje z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, 2021-2027 oraz 2027+,  

 dotacje celowe z gmin i powiatów w ramach Partnerstwa Publiczno-Publicznego,  

 rezerwa subwencji ogólnej13 na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich (preferowane 

inwestycje obejmują budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, dróg zapewniających dojazd do 

centrów logistycznych lub terminali przeładunkowych, budowę lub przebudowę obwodnic miast), 

 inwestycje drogowe w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (ewentualnie dla dróg powiązanych z 

Obwodnicą Metropolitalną Trójmiasta), 

 Fundusz Dróg Samorządowych w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg wojewódzkich o 

znaczeniu obronnym (tzw. zadania obronne)14.  

Wskazane w Planie kluczowe zadania planowane do realizacji do roku 2030 będą stopniowo wprowadzane 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego. Zasadniczą przesłanką decydującą o 

umieszczeniu planowanej inwestycji w WPF będzie planowany sposób jej finasowania oraz możliwości 

finansowe Województwa Pomorskiego. 

Plan skonstruowano biorąc pod uwagę założenia finansowe związane bezpośrednio z siecią drogową (Tabl. 

34):  

Tabl. 34 Założenia finansowe. 

źródło wydatki roczne [mln zł] 
łączne wydatki latach 2021-2030 

[mln zł] 

budżet województwa 40,0 400,0 

dotacje z Unii Europejskiej w ramach RPO WP - 700,0 

dotacje celowe z gmin i powiatów 6,0 60,0 

rezerwa subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne 2,0 20,0 

Funduszu Dróg Samorządowych - zadania obronne - 100,0 

                                                            
13 Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie 
przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.). Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów 
publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek 
samorządu terytorialnego. 
14 Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.) 
jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z Funduszu Dróg Samorządowych środki na sfinansowanie zadania obronnego w wysokości 
100% kosztów realizacji tego zadania. 
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  1,280,00 

Skutki finansowe realizacji Planu będą sumą realizowanych zadań inwestycyjnych, zadań realizowanych w 

formule PPP (jeżeli będzie ona realizowana) oraz rzeczywistej pomocy finansowej od jst w ramach zadań 

dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy i remontów dróg. 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne15 (PPP) jest formą współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego 

(administracja publiczna) a podmiotami prywatnymi (Partner Prywatny) w sferze usług publicznych. PPP ma 

tworzyć proces inwestycyjny realizowany w oparciu o umowę zawartą pomiędzy podmiotem publicznym i 

podmiotem prywatnym. PPP swoim charakterem odpowiada na problemy związane z ograniczonymi budżetami 

publicznymi, tj. zaspokajanie stale rosnących potrzeb społeczno-gospodarczych w zakresie dostępności i jakości 

usług publicznych. W oparciu o formułę PPP podmioty publiczne uzyskują dostęp do prywatnego kapitału i 

wiedzy, dzięki czemu mogą efektywnie dostarczać usługi publiczne, zaś partner prywatny zyskuje długoletni, 

stabilny kontrakt z wiarygodnym partnerem jakim jest podmiot publiczny.  

Prawidłowa identyfikacja celów przedsięwzięcia, analiza ryzyka związanego z jego realizacją oraz ocena 

umiejętności, zasobów i kompetencji uczestników PPP, pozwala na przyjęcie takiego podziału zadań między 

nimi, aby budowa i utrzymanie infrastruktury było realizowane w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. 

Celem partnera publicznego powinno być znalezienie takich sposobów realizacji zadań, które pozwolą na 

osiągnięcie oszczędności i ograniczą bazę kosztową przy zachowaniu odpowiedniej jakości. 

Z tego względu realizacja inwestycji drogowych w formule PPP może przyczynić się do osiągnięcia nowej 

jakości w zarządzaniu siecią dróg wojewódzkich poprzez uzyskanie korzyści kosztowej w postaci szybszej, 

bezpiecznej oraz trwalszej realizacji zadań na powierzonych podmiotom prywatnym odcinkach dróg 

wojewódzkich.  

W ramach umowy PPP Województwo Pomorskie określić może wymogi dotyczące stanu technicznego i 

jakości utrzymania dróg. Obszarem działań Partnera Prywatnego, któremu potencjalnie powierzone będą 

zadania zarządcy drogi, mogą być zadania związane z budową drogi lub jej określonego odcinka oraz jej 

utrzymaniem. Planowana budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w formule PPP powinna doprowadzić do 

zwiększenia płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnieniu powiązań z 

drogami krajowymi oraz drogami powiatowymi, zwiększając dostępność ośrodków regionalnych, 

subregionalnych i lokalnych. 

Celami szczegółowymi zastosowania formuły PPP w aspekcie dróg wojewódzkich powinny być:  

 rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg w skali województwa przede wszystkim poprzez 

poprawę połączeń dróg wojewódzkich z drogami krajowymi, podniesienie parametrów technicznych 

dróg oraz zwiększenie płynności ruchu,  

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 poprawa dostępności transportowej ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw i dużych terenów 

inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla całego regionu, sprzyjającej podniesieniu atrakcyjności 

inwestycyjnej i konkurencyjności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. 

W przypadku podjęcia decyzji o wdrażaniu formuły PPP w zarządzaniu drogami wojewódzkimi proponuje się 

jej zastosowanie do odcinków dróg o charakterze co najmniej regionalnym, w tym znajdujących się w zarządzie 

miasta na prawach powiatów (Gdańska i Gdyni):  

 budowa nowego połączenia Portu Lotniczego Gdańsk z Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej (węzeł 

„Miszewo”),  

                                                            
15 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 ze zm.). 
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 budowa ulicy nowej Kielnieńskiej, 

 budowa nowego połączenia: Przodkowo – droga nr S7 węzeł „Miszewo”, 

 budowa połączenia między drogą nr 211 a drogą nr 20 (obejście Żukowa). 

Przesądzenie zastosowania formuły PPP będzie wiązało się z usztywnieniem części wydatków w zakresie 

utrzymania nowych dróg przez dłuższy okres czasu. Plan nie przesądza o możliwościach realizacji formuły PPP w 

rozwoju sieci dróg wojewódzkich. 

3.7. Założenia mechanizmu przekształceń sieci dróg wojewódzkich  

Obecna struktura funkcjonalna sieci dróg wojewódzkich powoduje trudności w utrzymaniu właściwych cech 

funkcjonalnych sieci drogowej i jest przyczyną nieracjonalności wydatków z budżetu województwa 

ponoszonych na utrzymanie wielu połączeń nieposiadających funkcji połączenie regionalnego. Kształtowanie 

struktury sieci odpowiadającej rzeczywistym potrzebom w zakresie kryteriów ustawowych i wymogów 

technicznych wymaga przeprowadzenia wieloletniego procesu przekształceń sieci obejmującej przejmowanie 

lub przekazywanie połączeń drogowych pomiędzy zarządcami dróg. Oznaczać to będzie potrzebę podjęcia 

działań o charakterze organizacyjno-finansowym mających na celu: 

 zmianę kategorii dróg wojewódzkich w zakresie dróg, które nie wymagają działań inwestycyjnych lub 

remontowych, a jednocześnie nie spełniają funkcji dróg o znaczeniu regionalnym, 

 zmianę kategorii dróg wojewódzkich poprzez wdrożenie mechanizmu przekształceń sieci dróg w 

stosunku do dróg, które nie spełniają funkcji dróg o znaczeniu regionalnym, ale wymagają wsparcia 

finansowego nowych zarządców w zakresie działań inwestycyjnych lub remontowych. 

Spodziewanym efektem tych działań będzie:  

 uporządkowanie sieci dróg wojewódzkich ze względu na funkcje dróg poszczególnych jej odcinków w 

obsłudze transportowej województwa, 

 długofalowa koncentracja środków finansowych na działaniach inwestycyjnych i utrzymaniowych na 

sieci dróg rozwoju sieci dróg wojewódzkich o rzeczywistych funkcjach i znaczeniu wojewódzkim 

(koncentracji działań bieżących, odtworzeniowych i inwestycyjnych na sieci dróg wojewódzkich, 

spełniających kryteria ustawowe). 

Głównymi źródłami finansowania tych działań po obniżeniu kategorii drogi mogłyby być: 

 dotacje dla gmin i powiatów z Funduszu Dróg Samorządowych,  

 Fundusz Dróg Samorządowych - zadania obronne, 

 dotacje celowe z budżetu województwa (w przypadku wdrożenia mechanizmu przekształceń). 

Do podstawowych założeń mechanizmu przekształceń (w przypadku jego akceptacji) należą: 

 w procesie przejmowania przez nowego zarządcę drogi wojewódzkiej lub jej odcinka, dotychczasowy 

zarządca drogi wojewódzkiej (Zarząd Województwa Pomorskiego) podpisuje z nowym zarządcą 

(zarządem powiatu lub gminą) porozumienie, dające promesę na udzielenie pomocy finansowej 

jednostce samorządu terytorialnego województwa pomorskiego (powiatowi lub gminie) w formie 

dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego - przebudowy lub remontu drogi 

(powiatowej lub gminnej), będącej dotychczas drogą lub odcinkiem drogi wojewódzkiej; 

 warunkiem udzielenia dofinansowania będzie przejęcie przez powiat lub gminę dotychczasowej drogi 

wojewódzkiej lub jej odcinka (zmiana kategorii) oraz przygotowanie wniosku, o którym mowa w art. 21 

ust. 1 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, o dofinansowanie zadania powiatowego lub gminnego 

w ramach naborów prowadzonych przez Wojewodę; 

 pomoc finansowa ze strony Województwa dla jednostki samorządu terytorialnego (powiatu lub gminy) 

na dofinasowanie realizacji zadania własnego (przebudowa lub remont drogi) będzie mogła być 
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udzielona na sfinansowanie 50% wkładu własnego16 (powiatu lub gminy), ale nie więcej niż 100.000 

zł/km przebudowywanej lub remontowanej drogi z przeznaczeniem na realizacje zadań powiatowych 

lub gminnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.  

W przypadku podjęcia decyzji o realizacji proponowanych zmian kategorii dróg wojewódzkich w powyższej 

formule konieczne będzie szczegółowe określenie średniorocznych możliwości finansowych budżetu 

województwa. 

Tabl. 35 Potencjalne odcinki dróg wojewódzkich podlegające zmianie kategorii 

Rodzaj zmiany kategorii drogi Odcinek drogi wojewódzkiej 

Zmiana kategorii dróg wojewódzkich W3 

bez nakładów finansowych 

 odcinek drogi nr 100 Rumia – Kosakowo, 

 odcinek drogi nr 101 Kosakowo – Pierwoszyno, 

 odcinek drogi nr 219 stacja kolejowa Brodzkie Młyny – droga nr 234, 

 odcinek drogi nr 220 stacja kolejowa Morzeszczyn – droga nr 234, 

 odcinek drogi nr 225 stacja kolejowa Pelplin – ul. Mickiewicza w Pelplinie, 

 odcinek drogi nr 229 Rudno droga nr 91 – Wielkie Walichnowy, 

 odcinek drogi nr 259 stacja kolejowa Smętowo – droga nr 231, 

 odcinek drogi nr 261 stacja kolejowa Gniew – droga nr 91, 

 odcinek drogi nr 271 stacja kolejowa Opalenie – droga nr 90, 

 odcinek drogi nr 377 gr. woj. – Pieniążkowo, 

 odcinek drogi nr 516 stacja kolejowa Sztum – droga nr 55, 

 odcinek drogi nr 519 Stary Dzierzgoń – gr. woj.  

 odcinek drogi nr 529 stacja kolejowa Brachlewo - droga nr 518, 

 odcinek drogi krajowej nr 7 Koszwały – Jazowa. 

Zmiana kategorii dróg wojewódzkich W3 

wymagająca współfinansowania w 

zakresie remontu drogi 

 odcinek drogi nr 208 Barcino – gr. woj., 

 odcinek drogi nr 226 Horniki Dolne – Mierzeszyn, 

 odcinek drogi nr 230 Wielogłowy – Cierzpice, 

 odcinek drogi nr 234 Skórcz – Morzeszczyn - Gniew 

 odcinek drogi nr 517 Górki – Tropy Sztumskie, 

 odcinek drogi nr 518 Gniew – rz. Wisła – Kwidzyn, 

 odcinek drogi nr 520 Prabuty – gr. woj., 

 odcinek drogi nr 523 Gardeja – gr. woj., 

 odcinek drogi nr 524 Brachlewo – Licze, 

 odcinek drogi nr 525 stacja kolejowa Ryjewo – droga nr 518, 

 odcinek drogi nr 526 gr. woj. – Przezmark, 

 odcinek drogi nr 532 stacja kolejowa Kwidzyn – Gardeja, 

 odcinek drogi nr 588 droga nr 90 – Kwidzyn, 

 odcinek drogi nr 602 Mątowskie Pastwiska – droga nr 603, 

 odcinek drogi nr 603 Biała Góra – Sztum, 

 odcinek drogi nr 605 rz. Wisła – droga nr 525, 

                                                            
16 Zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz 16 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze 
środków Funduszu dofinasowanie zadania gminnego, zadania powiatowego lub zadania mostowego w wysokości 80% kosztów realizacji 
tego zadania. 
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 odcinek drogi nr 606 Tralewo – Benowo, 

 odcinek drogi nr 607 Gurcz – Sztumska Wieś, 

 odcinek drogi nr 608 Ryjewo – Klecewko, 

 odcinek drogi nr 611 Sadlinki – Bronisławowo, 

 odcinek drogi nr 612 Bronisławowo – droga nr 532, 

 odcinek drogi nr 623 Rakowiec – Mirotki, 

 odcinek drogi nr 641 Lipia Góra – Rzeżęcin,  

 odcinek drogi nr 644 Majewo – Morzeszczyn. 

3.8. Przebiegi dróg wojewódzkich po wybudowaniu planowanych obwodnic miast 

Budowa planowanych w województwie pomorskim obwodnic na drogach krajowych i wojewódzkich 

spowoduje konieczność weryfikacji funkcjonalnej i technicznej struktury sieci drogowej na terenach kilku miast 

i w ich otoczeniu. Dotyczy to między innymi takich miast jak: Człuchów, Chojnice, Malbork, Lębork, Sztum, 

Słupsk, Starogard Gdański, Gdańsk i Gdynia.  

Proces przekształcania sieci drogowej na terenach miast i ich bezpośrednim otoczeniu może mieć różny 

zakres i horyzont czasowy w zależności od położenia i planowanego terminu budowy obwodnicy. Biorąc pod 

uwagę stopień zaawansowania prac projektowych i dostępność źródeł finansowania, przygotowania w zakresie 

zmian przebiegu dróg wg poniższych zasad należy przeprowadzić w odniesieniu do budowy następujących 

obwodnic: 

 Obwodnica Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55; układ dróg wojewódzkich tworzą drogi nr 603 (Biała 

Góra – droga krajowa nr 55, planowana obwodnica) i nr 517 (droga krajowa nr 55, planowana 

obwodnica – Tropy Sztumskie;  pozostałe drogi krzyżujące się z obwodnicą mają kategorię drogi 

powiatowej lub gminnej (Mapa 14.) 

 Obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi nr 22; układ dróg wojewódzkich tworzy droga nr 

222 o przebiegu Gdańsk – Godziszewo – Starogard Gdański (Gdańska – Mickiewicza – Unii Europejskiej 

– Jabłowska – Pelplińska) – Pelplin; pozostałe odcinki obecnej drogi nr 22 (ulice Zblewska, Sikorskiego, 

Mickiewicza) oraz drogi krzyżujące się z planowaną obwodnicą maja kategorię drogi powiatowej lub 

gminnej (Mapa 15.) 

 Obwodnica Człuchowa w ciągu drogi krajowej nr 25; układ dróg wojewódzkich tworzy droga nr 188 o 

przebiegu droga nr 22 (planowana obwodnica Człuchowa) – Debrzno – gr. woj.; odcinki dróg nr 22, 25 i 

188 położone na północ od planowanej obwodnicy mają klasę drogi powiatowej (Mapa 16.) 

 Obwodnica Chojnic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212; istniejące odcinki drogi nr 212 (ulice Bytowska, 

Batorego, Sępoleńska) maja kategorię drogi powiatowej (Mapa 17.) 

 Obwodnica Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22; układ dróg wojewódzkich tworzy droga nr 515 o 

przebiegu droga nr 55 – Malbork (Aleja Rodła, Sikorskiego) – Susz (Mapa 18.) 

 Obwodnica Lęborka w ciągu drogi nr S6 i nr 214; układ dróg wojewódzkich tworzy droga nr 214 o 

przebiegu  Łeba – planowana obwodnica wschodnia Lęborka – węzeł „Mosty” -  Lębork (Abrahama, 

Krzywoustego) – Zblewo; pozostałe odcinki obecnej drogi nr 6 (ul. Jana Pawła II) oraz drogi nr 214 

(Kossaka, Niepodległości, Zwycięstwa) mają kategorię drogi powiatowej (Mapa 19.) 

 Obwodnice Słupska w ciągu drogi krajowej 21 i wojewódzkiej nr 210; układ dróg wojewódzkich tworzy 

droga nr 210 Słupsk (droga nr 25 – planowana obwodnica północno – wschodnia – droga nr S6) – 

Unichowo i droga nr 211 Słupsk (droga nr 210) - Redzikowo – Nowa Dąbrowa – Żukowo (Mapa 20.). 
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4. KIERUNKI DZIAŁAŃ  

Cele i działania Planu rozwoju 

Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego na lata 2021-2030 przyjmując generalne 

cele rozwojowe województwa w perspektywie roku 2030 koncentrujące się na podnoszeniu jakości kapitału 

ludzkiego i społecznego, atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz wyzwaniach polityki klimatycznej za cel 

główny rozwoju sieci dróg wojewódzkich przyjmuje: 

SPRAWNA I BEZPIECZNA SIEĆ DRÓG WOJEWÓDZKICH 

Zasadnicze przesłanki: 

Podstawą sformułowania Celu są następujące przesłanki: 

 przygotowywane do realizacji kolejne odcinki drogi krajowej S6 oraz Obwodnicy Metropolitalnej 

Trójmiasta wymagające sprawnych powiązań z siecią dróg o znaczeniu regionalnym; 

 niska spójność transportowa regionu stanowiąca jedną z podstawowych barier rozwojowych, 

wymagająca budowy i przebudowy połączeń drogowych wiążących ośrodki powiatowe,  

 parametry techniczne dróg niedostosowane lokalnie do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu 

i przewozu ładunków;  

 wzrastająca uciążliwość ruchu drogowego na obszarach miejskich i wrażliwych przyrodniczo, 

 niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 konieczność koncentracji środków finansowych na działaniach poprawiających wewnętrzną dostępność 

transportową województwa. 

Cele szczegółowe 

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w rozdziale 3.1 wyróżniono dwa następujące cele: 

 Cel szczegółowy 1. Poprawa powiązań sieci dróg wojewódzkich w siecią dróg krajowych i węzłami 

transportowymi 

 Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu technicznego sieci dróg wojewódzkich 

Wskaźniki w zakresie realizacji Celu 

Nazwa wskaźnika 
wartość  

bazowa (2017-2019) 
tendencja  
do 2030 

źródło danych 

Wskaźniki oddziaływania 

Prędkość sieciowa (na połączeniach pomiędzy 
ośrodkami i węzłami transportowymi) 

 
zachowanie stanu 2020 

r. 
badanie 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego (liczba ofiar 
rannych i śmiertelnych) 

940 (2017 r.) 
redukcja liczby ofiar o 

50% 
system SEWIK 

Szkodliwe oddziaływanie na środowisko  
redukcja odcinków 
krytycznych o 50% 

badanie 

Wskaźniki rezultatu 

Realizacja planowanych powiązań z węzłami dróg 

klasy A i S 
 75% połączeń ZDW Gdańsk 

Odsetek długości dróg wojewódzkich o dobrym i 

zadowalającym stanie technicznym (%) 
43% 75% ZDW Gdańsk 

Zmiana struktury sieci dróg wojewódzkich – liczba 

odcinków dróg o znaczeniu PR 
38 (na 103) 

redukcja o 50% dróg o 

znaczeniu PR 
ZDW Gdańsk 
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Cel szczegółowy 1.  

POPRAWA POWIĄZAŃ SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z SIECIĄ DRÓG KRAJOWYCH I WĘZŁAMI 

TRANSPORTOWYMI 

Projektowany układ sieci dróg krajowych zaliczonych do infrastruktury sieci TEN-T będzie miał bezpośredni 

wpływ na poprawę dostępności zewnętrznej regionu, wzrost jego konkurencyjności oraz poprawę jego 

atrakcyjności inwestycyjnej. Warunkiem pełnego wykorzystania tych czynników rozwojowych jest 

dowiązanie dróg regionalnych do projektowanych węzłów drogowych w ciągu dróg klasy A i S. 

Uwzględniając planowane inwestycje drogowe w zakresie pełnej realizacji na obszarze województwa drogi 

ekspresowej S6 oraz Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, a także funkcjonowanie odcinków autostrady 

A1 oraz drogi S7 oznacza to konieczność:  

 przebudowy i rozbudowy odcinków dróg wojewódzkich łączących się z istniejącymi i projektowanymi 

węzłami drogowymi sieci dróg klasy A i S,  

 podniesienia kategorii wybranych odcinków dróg powiatowych łączących się z projektowanymi 

węzłami drogowymi dróg klasy A i S do kategorii dróg co najmniej wojewódzkich oraz przebudowę ich 

w dostosowaniu do parametrów właściwych dla dróg wojewódzkich, 

 uzupełnienie sieci dróg o nowe odcinki dróg co najmniej wojewódzkich łączących się z projektowanymi 

węzłami drogowymi sieci dróg klasy A i S. 

Spodziewanym efektem tych działań będzie:  

 osiągnięcie akceptowanego czasu dostępności ośrodków miejskich, zwłaszcza Trójmiasta, Słupska i 

ośrodków subregionalnych, dużych ośrodków turystycznych i gospodarczych, w tym portów morskich, 

 poprawa warunków ruchu (zwiększenie prędkości sieciowej, zmniejszenie strat czasu) w regionalnej 

sieci dróg,  

 poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego, w tym przewozów towarów niebezpiecznych.  

Kluczowi partnerzy 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 

Źródła finansowania: 

 

 budżet województwa, 

 dotacje z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 

2021-2027,  

 dotacje Unii Europejskiej w ramach właściwego krajowego programu 

operacyjnego w zakresie infrastruktury transportowej na lata 2014-

2020 oraz 2021-2027,   

 Krajowy Fundusz Drogowy, 

 dotacje celowe z gmin i powiatów w ramach Partnerstwa Publiczno-

Publicznego,  

 inwestycje drogowe w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 

 Funduszu Dróg Samorządowych - zadania obronne, 

 rezerwa subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne na drogach 

wojewódzkich (preferowane inwestycje obejmują budowę lub 

przebudowę obiektów inżynierskich, dróg zapewniających dojazd do 

centrów logistycznych lub terminali przeładunkowych, budowę lub 

przebudowę obwodnic miast). 
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Działanie 1.1.: 
Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich powiązanych z węzłami 

sieci TEN-T 

Zakres działania 

1. Przebudowa i rozbudowa dróg prowadzących do węzłów drogowych 

na autostradzie i drogach ekspresowych; 

2. Przebudowa, rozbudowa lub remont drogowych obiektów 

inżynierskich, w tym mostów, wiaduktów, estakad w ciągu dróg 

prowadzących do węzłów drogowych na drogach ekspresowych. 

Kryteria identyfikacji zadań 

 ranga funkcjonalna drogi 

 stan techniczny nawierzchni i obiektów mostowych 

 zagrożenie brd 

Potencjalne zadania realizacyjne 

 odcinek drogi nr 221 (droga nr S6 węzeł „Kowale” – Kościerzyna), 

 odcinek drogi nr 224 (Godziszewo – A1 węzeł „Tczew”), 

 odcinek drogi nr 224 (droga nr S6 (obejście Szemuda) - Kartuzy). 

 odcinek drogi nr 226 (droga nr 91 – droga nr S7 węzeł „Gdańsk 

Wschód”), 

 odcinek drogi nr 502 (Stegna – droga nr S7 węzeł „Nowy Dwór 

Gdański”). 

Szacunkowy koszt potencjalnych zadań 

realizacyjnych [mln PLN] 
580 

 

Działanie 1.2.: Budowa nowych odcinków dróg łączących węzły drogowe w sieci TEN-T 

Zakres działania 1. Budowa dróg łączących węzły drogowe na drogach ekspresowych. 

Kryteria identyfikacji zadań  ranga funkcjonalna drogi 

Potencjalne zadania realizacyjne 

 budowa odcinka ulicy nowej Kielnieńskiej w Gdańsku (od węzła 

„Chwaszczyno” do granicy miasta Gdańska)**, 

 budowa nowego połączenia Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej 

(węzeł „Miszewo”) z Portem Lotniczym Gdańsk**, 

 budowa nowego połączenia od drogi nr 224 (m. Przodkowo) do drogi 

nr S7 węzeł „Miszewo”**, 

 budowa nowego połączenia od drogi nr 211 do węzła „Żukowo” 

poprzez drogę nr 20 jako obejście m. Żukowo**, 

 budowa obwodnicy wschodniej Lęborka w ciągu drogi nr 214 (droga 

nr S6 węzeł „Lębork Wschód” – Nowa Wieś Lęborska), 

 budowa/przebudowa połączenia od drogi nr 213 (m. Główczyce) – 

droga nr S6 węzeł „Bobrowniki”. 

Szacunkowy koszt potencjalnych zadań 

realizacyjnych [mln PLN] 
655 

** w przypadku uznania ich za drogi kategorii wojewódzkiej.  
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Cel szczegółowy 2.  

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH 

Poprawa standardu technicznego sieci dróg wojewódzkich ma bezpośredni wpływ na poprawę warunków i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także redukcję szkodliwego oddziaływania drogi na otoczenie. 

Uwzględniając zróżnicowany stan techniczny sieci dróg wojewódzkich, obecne jak i prognozowane 

natężenia ruchu drogowego w perspektywie roku 2030 oraz stan bezpieczeństwa ruchu drogowego 

wskazuje się na konieczność podjęcia działań inwestycyjnych i remontowych na krytycznych odcinkach 

sieci w ponadregionalnych pasmach rozwojowych17 (których potencjał związany jest w szczególności z 

przebiegiem infrastruktury sieci TEN-T) i obejmujących: 

 przebudowy, rozbudowy i remonty odcinków sieci dróg wojewódzkich,  

 zmiany przebiegu dróg wojewódzkich (budowa obwodnic miast i obejść miejscowości),  

Spodziewanym efektem tych działań będzie:  

 dostosowanie odcinków dróg wojewódzkich do właściwych parametrów technicznych, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu środowiska naturalnego,  

 zmniejszenie strat czasu i zwiększenie przepustowości odcinków dróg,  

 redukcja uciążliwości ruchu drogowego (poziom hałasu i emisji spalin) wewnątrz ośrodków miejskich, 

 podwyższenie jakości usług drogowego publicznego transportu zbiorowego. 

Kluczowi partnerzy  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 

Źródła finansowania 

 budżet województwa, 

 dotacje z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 

2021-2027,  

 dotacje celowe z gmin i powiatów w ramach Partnerstwa Publiczno-

Publicznego,  

 rezerwa subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne na drogach 

wojewódzkich (preferowane inwestycje obejmują budowę lub 

przebudowę obiektów inżynierskich, dróg zapewniających dojazd do 

centrów logistycznych lub terminali przeładunkowych, budowę lub 

przebudowę obwodnic miast), 

 Funduszu Dróg Samorządowych - zadania obronne. 

 

 

 

                                                            
17 Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 należą do nich:  

  n a d w i ś l a ń s k o - z a t o k o w e  p a s m o  r o z w o j o w e , związane z przebiegiem infrastruktury korytarza infrastrukturalnego 
nadwiślańsko-zatokowego i obejmujące: autostradę A1 (Gdańsk–Toruń), drogę nr 91 (Gdańsk–Toruń), linie kolejowe nr 9 (Gdynia 
Główna–Tczew), nr 131 (Tczew–Bydgoszcz Główna), nr 207 (Malbork–Kwidzyn–Grudziądz) (…);  

  p ó ł n o c n e  p a s m o  r o z w o j o w e , związane z przebiegiem infrastruktury korytarza infrastrukturalnego północnego i obejmujące: 
drogi nr 6 (Gdańsk–Szczecin), nr 7 (Gdańsk–Warszawa), linie kolejowe nr 9 (Gdynia Główna–Warszawa Wschodnia) i nr 202 (Gdańsk 
Główny–Stargard) (…);  

  p o ł u d n i o w e  p a s m o  r o z w o j o w e , związane z przebiegiem infrastruktury korytarza infrastrukturalnego południowego i obejmujące 
elementy układu drogowo-kolejowego w relacjach Elbląg - Malbork - Tczew - Starogard Gdański - Czersk - Chojnice - Człuchów - Wałcz – 
Kostrzyn (…);  

  ś r o d k o w o p o m o r s k i e  p a s m o  r o z w o j o w e , związane z przebiegiem korytarza infrastrukturalnego środkowopomorskiego 
obejmującego układ drogowo-kolejowy Koszalin - Szczecinek - Piła - Poznań, który mimo położenia w całości poza granicami województwa, 
domyka od strony zachodniej ruszt transportowy regionu (…) 
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Działanie 2.1.: Przebudowa, rozbudowa i budowa odcinków dróg wojewódzkich 

Zakres działania 

1. Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg, w tym m.in. poszerzenia 

przekrojów jezdni, ciągów ruchu uspokojonego przy przejściach przez 

małe miejscowości, wzmocnienie nośności dróg; 

2. Budowa obwodnic miejscowości; 

3. Rozbudowa odcinków dróg w zakresie lokalizacji zatok autobusowych, 

chodników i tras rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich; 

4. Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich. 

Kryteria identyfikacji zadań 

 ranga funkcjonalna drogi, 

 poziom zagrożenie brd, 

 stan techniczny nawierzchni. 

Potencjalne zadania realizacyjne 

w zakresie przebudowy i rozbudowy odcinków dróg - priorytet I 

drogi regionalne podstawowe W1:  

 odcinek drogi nr 209 Suchorze – Borzytuchom (etap I - odc. 

Borzytuchom - Kołczygłowy; etap II - odc. Kołczygłowy - Suchorze), 

 odcinek drogi nr 212 Unichowo – Bytów, 

 odcinek drogi nr 212 Chojnice – gr. województwa, 

 odcinek drogi nr 213 Słupsk – Wicko, 

 odcinek drogi nr 214 Maszewo Lęborskie – Sierakowice, 

 odcinek drogi nr 214 Sierakowice - Klukowa Huta, 

 odcinek drogi nr 214 Klukowa Huta – Kościerzyna, 

 odcinek drogi nr 214 Kościerzyna – Zblewo (etap I - odc. Kościerzyna - 

Nowa Kiszewa; etap II - odc. Nowa Kiszewa - Zblewo), 

 odcinek drogi nr 214 Zblewo - gr. województwa, 

 odcinek drogi nr 216 Władysławowo – Hel, 

 odcinek drogi nr 221 droga nr S6 węzeł „Kowale” – Nowa Karczma 

(odc. I - węzeł "Kowale" - Jankowo (Jankowo), odc. II - Jankowo 

(rondo) - Nowa Karczma), 

 odcinek drogi nr 221 Nowa Karczma – Kościerzyna (do węzła z 

Obwodnicą Kościerzyny), 

 odcinek drogi nr 222 (wiadukt nad torami PKP - ul. Gdańska w 

Starogardzie Gdańskim), 

 odcinek drogi nr 224 Sopieszyno – Kartuzy, 

 odcinek drogi nr 224 Kartuzy - droga nr A1 węzeł „Tczew”, 

 odcinek drogi nr 224 droga nr A1 węzeł „Tczew” - droga nr 91 Tczew, 

 odcinek drogi nr 235 Korne – węzeł „Chojnice Północ”, 

 odcinek drogi nr 502 Stegna - Nowy Dwór Gdański, 

 odcinek drogi nr 515 Grzymała – Dzierzgoń - gr. województwa. 

w zakresie przebudowy i rozbudowy odcinków dróg – priorytet II 

drogi regionalne podstawowe W1:  

 odcinek drogi nr 210 węzeł „Słupsk Wschód” – Unichowo, 

 odcinek drogi nr 211 Czarna Dąbrówka – Sierakowice, 

 odcinek drogi nr 211 Sierakowice – Mojusz, 
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 odcinek drogi nr 212 Czarna Dąbrówka – Unichowo, 

 odcinek drogi nr 212 Bytów – Chojnice, 

 odcinek drogi nr 218 Wejherowo - droga nr 224, 

 odcinek drogi nr 226 droga nr A1 węzeł „Pruszcz Gdański” – droga nr 

91 Pruszcz Gdański, 

 odcinek drogi nr 235 węzeł „Chojnice Północ” – droga nr 240, 

 odcinek drogi nr 237 Czersk – gr. województwa, 

 odcinek drogi nr 501 Stegna (sk. DW nr 502) - Krynica Morska - Nowa 

Karczma. 

w zakresie przebudowy i rozbudowy odcinków dróg - priorytet III 

drogi regionalne podstawowe W1:  

 odcinek drogi nr 211 Nowa Dąbrowa (S6) - Czarna Dąbrówka, 

 odcinek drogi nr 212 Osowo Lęborskie – Czarna Dąbrówka, 

 odcinek drogi nr 214 Lębork - Maszewo Lęborskie, 

 odcinek drogi nr 226 Mierzeszyn - droga nr A1 węzeł „Pruszcz 

Gdański”, 

 odcinek drogi nr 231 Skórcz – droga nr A1 - Kolonia Ostrowicka, 

 odcinek drogi nr 521 Prabuty - gr. województwa. 

w zakresie budowy obwodnic miast i obejść miejscowości 

drogi regionalne podstawowe W1:  

 obwodnica Kartuz w ciągu drogi nr 211 (etap II), 

 obwodnica Chojnic w ciągu drogi nr 212, 

 obwodnica Sierakowic w ciągu drogi nr 211 i 214, 

 obwodnica Brus w ciągu drogi nr 235; 

 obwodnica Skórcza w ciągu drogi nr 231; 

drogi regionalne alternatywne W2 

 obwodnica Władysławowa w ciągu drogi 215. 

Szacunkowy koszt potencjalnych zadań 

realizacyjnych [mln PLN] 
3 800 (bez obiektu mostowego w Starogardzie Gdańskim) 

 

Działanie 2.2.: Remonty i odnowy odcinków dróg wojewódzkich 

Zakres działania 

1. Remonty nawierzchni odcinków dróg - przywracanie drogom 

wojewódzkim właściwych im parametrów technicznych; 

2. Remonty zatok autobusowych, chodników w ciągu dróg 

wojewódzkich; 

3. Remonty drogowych obiektów inżynierskich, w tym mostów i 

wiaduktów. 

Kryteria identyfikacji zadań 
 stan techniczny nawierzchni, 

 ranga funkcjonalna (odcinki alternatywne), 

Potencjalne zadania realizacyjne 
w zakresie remontu i odnowy odcinków dróg wojewódzkich W2 – 

priorytet II 
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 odcinek drogi nr 201 gr. województwa – droga nr 202 

 odcinek drogi nr 226 droga nr 91 - droga nr S7 węzeł „Gdańsk 

Wschód” 

w zakresie remontu i odnowy odcinków dróg wojewódzkich W2 – 

priorytet III 

 odcinek drogi nr 201 Czarne – Barkowo,  

 odcinek drogi nr 202 Czarne – Rzeczenica,  

 odcinek drogi nr 206 gr. województwa - Miastko 

 odcinek drogi nr 209 gr. województwa – Suchorze 

 odcinek drogi nr 213 Krokowa - Celbowo  

 odcinek drogi nr 215 Władysławowo - Sulicice 

 odcinek drogi nr 218 Krokowa – Wejherowo (droga nr 6) 

 odcinek drogi nr 227 Pruszcz Gdański – Cedry Małe 

 odcinek drogi nr 236 Konarzyny - Brusy 

 odcinek drogi nr 501 Przejazdowo – Stegna (sk. DW nr 502) 

 odcinek drogi nr 522 Górki – Prabuty – gr. województwa 

 odcinek drogi nr 527 Dzierzgoń – gr. województwa 

Szacunkowy koszt potencjalnych zadań 

realizacyjnych [mln PLN] 
150 

Uwaga:  

Zawarte w poszczególnych działaniach wykazy potencjalnych zadań realizacyjnych są polem wyboru zadań w 

dostosowaniu do rzeczywistych, określanych corocznie środków finansowych przeznaczanych na budowę i 

utrzymanie dróg wojewódzkich.  
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5. WYTYCZNE TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE 

5.1. Zasady przejmowania i przekazywania dróg pomiędzy zarządcami 

Proces przekształceń sieci dróg w województwie pomorskim (przejmowanie lub przekazywanie połączeń 

drogowych pomiędzy zarządcami) ma głównie na celu ukształtowanie funkcjonalnej, spójnej  

i zhierarchizowanej sieci drogowej, a tym samym ukształtowanie docelowej struktury sieci dróg wojewódzkich, 

odpowiadającej rzeczywistym potrzebom w zakresie kryteriów18, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz możliwych do 

osiągnięcia wymogów technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 

r. poz. 124).  

Procedury zmian kategorii sieci drogowej opierać się będą o zapis art. 10 ustawy o drogach publicznych, a w 

przekazywaniu dróg pomiędzy poszczególnymi zarządcami o zasady racjonalnego kształtowania sieci dróg 

danej kategorii na danym obszarze. Zmiany w zakresie kategoryzacji dróg (przejmowanie lub przekazywanie 

dróg) mają na celu tworzenie funkcjonalnej, spójnej i prawidłowo działającej sieci drogowej, co w stosunku do 

zarządcy dróg wojewódzkich oznacza konieczność kierowania się następującymi zasadami: 

1) Zasada zachowania otrzymanych dróg krajowych wyłącznie w przypadku, kiedy jest możliwość włączenia ich 

w istniejące ciągi drogowe lub utworzenia nowych ciągów dróg wojewódzkich; 

2) Zasada przekazywania dróg wojewódzkich stanowiących ważne połączenie międzywęzłowe o charakterze 

ponadregionalnym GDDKiA; 

3) Zasada przekazywania odcinków otrzymanych dróg krajowych w systemie kaskadowym zarządcy dróg 

powiatowych w sytuacji ich lokalnego znaczenia; 

4) Zasada przekazywania, w zamian za otrzymane odcinki dróg krajowych, innych odcinków dróg 

wojewódzkich w systemie kaskadowym (o proporcjonalnej lub zbliżonej długości, z zachowaniem ich 

funkcjonalności, do otrzymanych dróg krajowych) zarządcy dróg powiatowych; 

5) Zasada przekazywania dróg wojewódzkich lub ich odcinków nieposiadających znaczenia regionalnego (tzn. 

ich znaczenie dla ruchu i powiązań funkcjonalnych w skali całego regionu nie jest istotne) oraz o 

nienormatywnych parametrach zarządcy dróg powiatowych; 

6) Zasada porządkowania sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, bez przejmowania innej drogi w 

zamian; 

7) Zasada zmiany przebiegu dróg wojewódzkich na odcinki poza obszarami zabudowy w sytuacji wybudowania 

obwodnicy miast lub obejść miejscowości; 

8) Zasada wyłączania drogi wojewódzkiej lub jej odcinka z użytkowania w przypadku nieprzejęcia przez innego 

zarządcę drogi – kiedy droga dodatkowo nie spełnia już żadnej funkcji transportowej w sieci drogowej, lub 

nie tworzy z nią połączenia; 

9) Zasada współdziałania pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich (przekazującym), a przyszłym zarządcą drogi 

(przejmującym daną drogę) pozwalająca określić dodatkowe zobowiązania związane z poprawą stanu 

technicznego takiej drogi (odcinka drogi) na podstawie porozumienia, jako uzupełniającego w stosunku do 

procedury, o której mowa w ustawie o drogach publicznych. 

Ze względu na etapowość realizacji nowych odcinków dróg krajowych (ekspresowych S6, obwodnic miast) i 

dróg wojewódzkich, a także nieznany czas realizacji planowanych odcinków, ZDW  

będzie sukcesywnie wskazywać, które odcinki przejętych dróg z dniem oddania do użytkowania nowo 

wybudowanych odcinków zostaną docelowo drogami wojewódzkimi, a które zostaną przekazane dalej lub 

które obecne drogi wojewódzkie zostaną w zamian przekazane odpowiednim zarządom powiatów.  

                                                            
18 stanowiące połączenia między miastami lub mające znaczenie dla województwa. 
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5.2. Wytyczne w sprawie utrzymania standardu właściwego dla podkategorii drogi wojewódzkiej 

1) regionalne pierwszorzędne W1: 

 dążenie do uzyskania parametrów technicznych istniejących i planowanych dróg i skrzyżowań  

właściwych dla klasy co najmniej G,  

 segregacja ruchu w przekroju drogi, szczególnie na terenach zabudowy,  

 stosowanie środków bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym w szczególności pod kątem 

niechronionych uczestników ruchu drogowego,  

 stosowanie skrzyżowań skanalizowanych, w tym skrzyżowań typu rondo,  

 dążenie do docelowego wyprowadzania tych dróg z terenów zabudowy, szczególnie z centrów miast i 

miejscowości,  

 ograniczanie bezpośredniej dostępności drogi poprzez zachowanie właściwej dla klasy odległości 

pomiędzy skrzyżowaniami i ograniczanie bezpośredniej obsługi obszarów przyległych,  

 możliwość odcinkowego stosowania drogi dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, 

drogi o przekroju 2+1 lub dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania;  

2) regionalne alternatywne W2: 

3) dążenie do uzyskania parametrów technicznych istniejących i planowanych dróg i skrzyżowań, 

właściwych dla klasy  co najmniej Z,  

4) segregacja ruchu w przekroju drogi, szczególnie na terenach zabudowy,  

5) stosowanie środków bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym w szczególności pod kątem 

niechronionych uczestników ruchu drogowego,  

6) stosowanie skrzyżowań skanalizowanych, w tym skrzyżowań typu rondo,  

7) ograniczanie bezpośredniej obsługi obszarów przyległych  możliwości obsługi bezpośredniej,  

8) pozaregionalne – lokalne W3: 

 brak możliwości spełnienia parametrów technicznych dróg i odcinków międzywęzłowych warunków 

techniczno-eksploatacyjnych dla dróg wojewódzkich klasy technicznej Z lub nie jest uzasadnione 

podwyższanie parametrów technicznych, 

 nie odgrywają istotnej funkcji w systemie transportowym województwa, służąc tylko połączeniom i 

ruchowi lokalnemu – co stanowi przesłankę do pozbawienia tych dróg kategorii dróg wojewódzkich i 

przekazania, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, odpowiednim zarządcom dróg powiatowych lub 

gminnych. 

W uzasadnionym przypadku dopuszcza się budowę dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym 

poza jezdnią, poza obszarem zabudowy lub w obszarze zabudowanym, jeżeli szerokość pasa drogowego na to 

pozwala. Z tym, że wskazane jest finansowanie ich budowy przez zainteresowane jednostki samorządu 

terytorialnego.  

5.3. Zasady lokalizacji i standardy urządzeń dla pieszych i rowerzystów 

Jednym z głównych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego – pieszym i rowerzystom. Wymaga to 

stosowania odpowiednich zasad - wytycznych do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa:  

1) Zasada realizacji chodników na terenie zabudowanym, co najmniej po jednej stronie drogi; 

2) Zasada realizacji dróg dla rowerów poza jezdnią na terenach poza obszarami zabudowanymi, ze wskazaniem 

na ich realizację poza pasem drogowym dróg wojewódzkich; 
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3) Zasada realizacji ciągów pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych poza jezdnią na terenach poza obszarami 

zabudowanymi, ze wskazaniem na ich realizację poza pasem drogowym dróg wojewódzkich; 

4) Zasada prowadzenia drogi dla rowerów poza terenem zabudowy w pasie drogowym wyłącznie poza jezdnią 

– oddzielonych od jezdni pasem dzielącym lub za przeciwskarpą rowu, 

5) Zasada stosowania bezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, szczególnie w rejonie 

szkół, obiektów użyteczności publicznej i opieki zdrowotnej; 

6) Zasada stosowania przejść regulowanych sygnalizacją świetlną, w tym sygnalizacją uruchamianą na żądanie;  

7) Zasada dopuszczania możliwości prowadzenia ruchu rowerowego po ciągach pieszo-jezdnych oraz po 

drogach serwisowych i drogach transportu rolnego, zlokalizowanych w pasie drogowym; 

8) Zasada uwzględniania przy planowaniu drogi dla rowerów wymogów funkcjonalno-technicznych dla danej 

kategorii i klasy technicznej drogi oraz warunków i możliwości terenowych do jej poprowadzenia; 

9) Zasada realizacji skrzyżowań drogi dla rowerów z drogą wojewódzką wyłącznie poprzez wyznaczony 

przejazd dla rowerzystów; 

10) Zasada dopuszczenia możliwości realizacji dróg dla rowerów na drogowych obiektach inżynierskich, z tym, 

że:  

a) nowo budowane obiekty mostowe powinny posiadać stosowną infrastrukturę rowerową, odseparowaną 

od jezdni,  

b) przebudowywane lub remontowane obiekty mostowe w miarę możliwości (rodzaj konstrukcji, istniejący 

układ komunikacyjny, szerokość jezdni raz chodników itp.), mogą posiadać infrastrukturę rowerową, w 

tym, że wskazane jest jej odseparowanie od jezdni; 

11) Zasada dopuszczenia realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową pod warunkiem 

nieobniżania przez nią poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Wyżej wymienione rozwiązania należy stosować po dokonaniu stosownych analiz, uwzględniających klasę 

techniczną drogi, jej funkcję w układzie komunikacyjnym województwa, a także bezpieczeństwo i wygodę 

korzystania z infrastruktury drogowej przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

5.4. Zasady lokalizacji i standardy dla przystanków komunikacyjnych 

Infrastruktura drogowa w pasie drogowym (przystanki komunikacyjne, zatoki autobusowe), jest elementem 

systemu publicznego transportu zbiorowego, którego organizowanie jest zadaniem własnym samorządu 

województwa, ale także pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą organizacji przez 

Samorząd Województwa Pomorskiego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach 

międzypowiatowych jest Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 

Pomorskiego19. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

zadaniem organizatora publicznego transportu zbiorowego polega m.in. na kształtowaniu dogodnej i 

funkcjonalnej sieci przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 

Pomorskie. Przystanki te udostępniane są operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźnikom. 

Zarządzając siecią drogową Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie kierować się zasadami prawidłowej lokalizacji 

przystanków komunikacyjnych w pasie drogowym dróg wojewódzkich, uwzględniając następujące zasady 

dostępności przestrzennej:  

1) Zasada lokalizacji co najmniej jednej pary przystanków komunikacyjnych w małych miejscowościach z 

uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z istniejącego zagospodarowania przestrzennego; 

2) Zasada lokalizacji co najmniej dwóch par przystanków komunikacyjnych w miejscowościach powyżej 1 

tysiąca mieszkańców - w uzgodnieniu z gminą lub odpowiednim organizatorem publicznego transportu 

                                                            
19 Uchwała Nr 788/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 13 marca 2014 r. 
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zbiorowego - z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z istniejącego zagospodarowania 

przestrzennego; 

3) Zasada weryfikacji lokalizacji przystanków komunikacyjnych z uwzględnieniem faktycznych potrzeb 

mieszkańców (poprawienie dostępności źródeł i celów podróży) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w 

przypadku przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej; 

4) Zasada niedopuszczania do lokalizacji przystanków komunikacyjnych na nowych odcinkach dróg 

wojewódzkich o charakterze obwodnicowym; 

5) Zasada projektowania przystanków komunikacyjnych zgodnie z poniższymi zaleceniami:  

a) lokalizacja nowych przystanków komunikacyjnych jak najbliżej źródeł i celów podróży,  

b) lokalizacji przystanków komunikacyjnych w formie zatok autobusowych w ciągu dróg wojewódzkich o 

SSDR powyżej średniej dla województwa 

c) wyrównanie poziomu peronów przystankowych z pierwszym stopniem podłogi w autobusie, 

d) obniżanie krawężników na przejściach dla pieszych  

e) oznaczanie stref bezpieczeństwa przy krawędziach peronowych przystanków,  

6) Zasada minimalnego komfortu przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg wojewódzkich oznaczająca 

zapewnienie co najmniej zadaszenia oraz zapewnienia miejsc siedzących dla oczekujących na 

przystankach20. 

Województwo Pomorskie będąc właścicielem lub zarządzającym przystankami komunikacyjnymi 

zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich, może przekazać realizację zadań dotyczących zarządzania nimi 

zainteresowanej gminie w drodze stosownych porozumień. Skutkiem czego gmina będzie:  

1) zarządzać przystankami komunikacyjnymi w zakresie:  

a) wydawania zgód na korzystanie z przystanków komunikacyjnych,  

b) pobierania opłat za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych; 

2) prowadzić na swój koszt wszelkie inwestycje (np. remonty, przebudowy) na obszarze przystanku 

komunikacyjnego po uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

3) realizowała pozostałe obowiązki zarządcy drogi oraz gminy w zakresie przystanków komunikacyjnych na 

warunkach i zasadach regulowanych stosownymi przepisami prawa, chyba że w stosownym porozumieniu 

pomiędzy ZDW a gminą będzie możliwość określenia tego inaczej. 

5.4. Zasady ograniczania negatywnego oddziaływania transportu ciężarowego na stan dróg 

W całości ruchu drogowego, największy wpływ na degradację stanu technicznego dróg wojewódzkich mają 

pojazdy ciężarowe. Im większy jest udział ruchu pojazdów ciężarowych w ruchu ogółem, co w szczególności 

dotyczy dróg wojewódzkich nr 201, 202, 209, 211, 212, 214, 216, 218, 222, 224, 228, 235, 240, 521 tym szybciej 

postępuje degradacja nawierzchni jezdni, co skutkuje spadkiem jej parametrów technicznych, koniecznością 

wprowadzania ograniczeń w ruchu, a w konsekwencji przeprowadzania prac remontowych. W związku z tym, w 

celu zminimalizowania negatywnego wpływu ruchu ciężarowego na stan dróg oraz bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, należy dążyć do:  

a) lokalizacji wag preselekcyjnych na odcinkach dróg wojewódzkich kluczowych dla ruchu ciężarowego w 

celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przeciążonych,  

b) wprowadzania na odcinkach międzywęzłowych, w miarę możliwości i przy możliwych objazdach, zakazu 

ruchu pojazdów ciężarowych powyżej określonej masy rzeczywistej,  

                                                            
20 Szczegółowe wymogi w zakresie liczby miejsc siedzących określa Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
województwa pomorskiego.  
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c) wprowadzania na odcinkach międzywęzłowych, w miarę możliwości i przy możliwych objazdach, zakazu 

ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, szczególnie w obszarach chronionych, miejskich 

oraz turystycznych. 

5.5. Zasady stosowania środków ochrony środowiska przed hałasem  

Kolejnym elementem, na który negatywnie wpływa ruch drogowy, jest środowisko zamieszkania, w którym 

przebywają i żyją ludzie. Tu także należy tak kształtować sieć drogową, żeby w jak największym stopniu 

ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko, w szczególności przed hałasem komunikacyjnym. W tym 

zakresie określa się następujące zasady ograniczające uciążliwości hałasowe:  

1) Zasada wyprowadzania ruchu tranzytowego, zwłaszcza ciężarowego z obszarów centralnych miast; 

2) Zasada ograniczania prędkości pojazdów ciężarowych na terenach zabudowanych, szczególnie w godzinach 

nocnych; 

3) Zasada budowy ekranów akustycznych lub tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej (izolacyjnej z 

udziałem gatunków zimozielonych); 

4) Zasada stosowania przy przebudowie lub rozbudowie odcinków dróg przechodzących przez tereny 

zabudowane tzw. cichych nawierzchni i nawierzchni betonowych. 

5.6. Zasady kształtowania otoczenia dróg w gminnych dokumentach planistycznych 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP), wyrażające kierunki polityki przestrzennej gminy oraz 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ustalające przeznaczenie terenów oraz sposób ich 

zagospodarowania. Jeżeli gmina nie posiada dla danego terenu obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, to określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 

następuje w drodze decyzji administracyjnych dla inwestycji: 

 celu publicznego w oparciu o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 pozostałych w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Odpowiednie zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy (MPZP) odnośnie kształtowania przestrzeni w 

ciągu dróg wojewódzkich oraz w ich bezpośrednim otoczeniu będą miały istotny wpływ na zachowanie funkcji 

drogi, bezpieczeństwo ruchu drogowego i warunki życia mieszkańców terenów położonych wzdłuż dróg 

wojewódzkich.  

W przypadku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zarządca dróg 

wojewódzkich uczestniczy w procedurze planistycznej na etapie składania wniosków do projektu planu (w 

wyniku otrzymanego zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, oraz na etapie dokonywania uzgodnień planu21. Zarządca dróg wojewódzkich uczestniczy w 

takiej procedurze wtedy, kiedy sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana 

tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub na samą drogę. W przypadku postępowań związanych z 

wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, 

zarządca dróg wojewódzkich uzgadnia je w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego22. 

Mając na uwadze potrzeby perspektywiczne i działania inwestycyjne zarządca dróg wojewódzkich powinien 

dążyć do wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnoszących się 

do odpowiednich parametrów technicznych dróg wojewódzkich i zapisów odnoszących się do odpowiedniego 

                                                            
21 art. 17 pkt 6 lit. B) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. 
zm.).   
22 art. 53 ust. 4 pkt 9 i art. 60 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1945 z późn. zm.).   
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sposobu zagospodarowania terenów przyległych do istniejących oraz planowanych dróg wojewódzkich. W tym 

zakresie wskazane jest: 

1) Przyjmowanie dla poszczególnych odcinków dróg wojewódzkich klas technicznych zgodnie z ustaleniami 

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, 

2) Dla dróg klasy GP (drogi główne ruchu przyspieszonego) i dróg klasy G (drogi główne) zawarcie w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów określających: 

a) odpowiednią szerokość w liniach rozgraniczających drogi wojewódzkiej, umożliwiającą umieszczenie 

elementów drogi i urządzeń z nią związanych (tj. odpowiednią ilość pasów ruchu, skrzyżowań, pasów 

zieleni, chodników, dróg dla rowerów lub ciągów pieszo-rowerowych, i innych), wynikających z 

docelowych transportowych i innych funkcji oraz uwarunkowań terenowych, przy czym dla odcinków 

dróg: 

 istniejących, dla których opracowano dokumentację należy przyjmować rozwiązania wynikające z tej 

dokumentacji,  

 planowanych (nowych) - wskazuje się przyjmować rozwiązania wynikające z określonej klasy 

technicznej nowej drogi23 lub w sytuacji przygotowanej dokumentacji przyjmować rozwiązania 

wynikające z tej dokumentacji,  

b) przebieg linii zabudowy w zwiększonej odległości niż odległość wskazana w przepisach odrębnych dla 

usytuowania obiektów budowlanych przy drodze (zwiększona odległość w celu zapewnienia możliwości 

rozbudowy drogi oraz z uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem użytkowników obiektów 

zlokalizowanych na działkach w rejonie pasa drogowego); zaleca się, żeby odległość linii zabudowy 

wyznaczana była od linii rozgraniczającej drogi, przy czym dla odcinków dróg: 

 planowanych (nowych) – wskazuje się, oprócz odległości minimalnych, na oddalenie linii zabudowy od 

linii rozgraniczającej drogi (szczególnie dla terenów planowanych do zabudowy) na co najmniej 10 m, 

c) powiązania z odpowiednimi drogami oraz odpowiednie odstępy między węzłami lub skrzyżowaniami, 

wynikające z przepisów odrębnych24,  

d) zakaz bezpośredniego dostępu do dróg wojewódzkich z nieruchomości, które posiadają dostęp do 

innych dróg niższych klas.  

3) Dla dróg klasy Z (drogi zbiorcze) wskazane jest zawarcie w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego zapisów określających: 

a) odpowiednią szerokość w liniach rozgraniczających drogi wojewódzkiej, umożliwiającą umieszczenie 

elementów drogi i urządzeń z nią związanych (tj. odpowiednią ilość pasów ruchu, skrzyżowań, pasów 

zieleni, chodników, dróg dla rowerów lub ciągów pieszo-rowerowych, i innych), wynikających z 

docelowych transportowych i innych funkcji oraz uwarunkowań terenowych, przy czym dla odcinków 

dróg: 

 istniejących, dla których opracowano dokumentację należy przyjmować rozwiązania wynikające z tej 

dokumentacji,  

 planowanych (nowych) - wskazuje się przyjmować rozwiązania wynikające z określonej klasy 

technicznej nowej drogi25 lub w sytuacji przygotowanej dokumentacji przyjmować rozwiązania 

wynikające z tej dokumentacji,  

                                                            
23 §7 i §8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 4 marca 1999 r. z późn. zm.)   
24 §9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124)   
25 §7 i §8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 4 marca 1999 r. z późn. zm.)   
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b) przebieg linii zabudowy w zwiększonej odległości niż odległość wskazana w przepisach odrębnych dla 

usytuowania obiektów budowlanych przy drodze (zwiększona odległość w celu zapewnienia możliwości 

rozbudowy drogi oraz z uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem użytkowników obiektów 

zlokalizowanych na działkach w rejonie pasa drogowego); zaleca się żeby odległość linii zabudowy 

wyznaczana była od linii rozgraniczającej drogi, przy czym dla odcinków dróg: 

 planowanych (nowych) – wskazuje się, oprócz odległości minimalnych, na oddalenie linii zabudowy od 

linii rozgraniczającej drogi (szczególnie dla terenów planowanych do zabudowy) na co najmniej 5 m, 

c) powiązania z odpowiednimi drogami oraz odpowiednie odstępy między węzłami lub skrzyżowaniami, 

wynikające z przepisów odrębnych,  

d) ograniczenie bezpośredniego dostępu do dróg wojewódzkich, w zależności od uwarunkowań 

przestrzennych i techniczno-funkcjonalnych.  

Powyższe zasady, wskazania oraz możliwości dadzą w efekcie korzyści pod względem minimalizowania 

wpływu ruchu drogowego (hałas, zanieczyszczenia, itp.) na otoczenie drogi, podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz właściwy, funkcjonalny i zrównoważony rozwój obszarów przyległych. 

Należy jednak pamiętać, że prawidłowe kształtowanie drogi i jej bezpośredniego otoczenia wynika przede 

wszystkim od lokalnych, często indywidualnych uwarunkowań. Dlatego też nie można powyższych wskazań, za 

wyjątkiem ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, stosować 

obligatoryjnie, lecz w miarę indywidualnie, tak żeby nie ograniczać zarówno rozwoju i prawidłowego 

funkcjonowania drogi oraz jej obszarów przyległych. 

5.7. Zasady wdrażania i monitorowania strategii Planu 

Przyjmuje się, że: 

 ostateczny wybór planowanych działań związanych z budową i utrzymaniem dróg wojewódzkich 

wynikać będzie z bieżącej oceny możliwych źródeł finansowania, 

 aktualizacja Planu odbywać się będzie co 2 lata, przede wszystkim w zakresie danych o natężeniach 

ruchu drogowego, wypadkach drogowych i stanie technicznym dróg, a także podjętych działań 

organizacyjnych i inwestycyjnych; rekomendowany rok pierwszej aktualizacji – 2022 (po 

przeprowadzeniu kolejnego Generalnego Pomiaru Ruchu).  

 


