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I. WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie lokalnych konsultacji społecznych w dzielnicy 

Grabówek, które trwały w okresie od 24 listopada do 8 grudnia 2017 roku i dotyczyły organizacji ruchu 

na ulicach Maurycego Beniowskiego i Kapitańskiej.  

 

Pierwsza część raportu (sekcje ponumerowane od I do VI) skupia się na opisie:  

• genezy, organizacji i przebiegu konsultacji społecznych,  

• diagnozy problemów związanych z organizacją ruchu na konsultowanych ulicach,  

• zgłoszonych uwag mieszkańców oraz wniosków, które na ich podstawie można wyciągnąć. 

 

Po analitycznej części raportu czytelnik na s. 25 znajdzie tabelę z rozstrzygnięciami Prezydenta 

Miasta Gdyni podjętymi po zapoznaniu się z analizą uwag mieszkańców.  

 

Ostatnią część opracowania stanowią załączniki zawierające dodatkowe materiały, analizy  

i opracowania, uzupełniające przedstawione wcześniej informacje.  

 

II. INFORMACJE O KONSULTACJACH 

1. Geneza konsultacji  

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na wniosek Rady Dzielnicy Grabówek,  

do której docierały liczne informacje na temat narastających problemów na ulicach Beniowskiego  

i Kapitańskiej. Mieszkańcy w kontakcie z radnymi dzielnicowymi zwracali przede wszystkim uwagę 

na coraz większe utrudnienia w ruchu oraz korki, jak również wzrastające poczucie zagrożenia  

na drodze ze strony różnych uczestników ruchu.  

 

Jednym z pomysłów na rozwiązanie tych trudności było wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. 

Rada zorganizowała na ten temat spotkanie z mieszkańcami w lutym 2017 r., ale nie przyniosło ono 

jednoznacznych rozstrzygnięć. W związku z narastającymi kontrowersjami, Rada Dzielnicy zwróciła 

się do Prezydenta Miasta z prośbą o przeprowadzenie miejskich konsultacji społecznych.  Wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie1. Zadanie przeprowadzenia konsultacji powierzono Laboratorium 

Innowacji Społecznych (LIS). Proces konsultacji przygotowali i przeprowadzili pracownicy Działu 

Badań i Partycypacji LIS we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni (ZDiZ) oraz Radą Dzielnicy 

Grabówek. 

 

Zrealizowane konsultacje społeczne miały na celu zarówno dokładne zdiagnozowanie problemów  

i potrzeb mieszkańców, jak również zbadanie preferencji odnośnie przygotowanych koncepcji zmian 

organizacji ruchu2.  

 

2. Przebieg konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej 

 

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogli składać uwagi: 

• w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego do wypełnienia zarówno 

tradycyjnie, jak i elektronicznie3; 

                                                
1 Zarządzenie nr 6944/17/7/R w sprawie lokalnych konsultacji społecznych w dzielnicy Grabówek dotyczących organizacji 

ruchu na ulicach M. Beniowskiego i Kapitańskiej zostało przyjęte przez Prezydenta Miasta Gdyni w dn. 7 listopada 2017 r.  
2 Materiały informacyjne zawierające opis konsultowanych wariantów organizacji ruchu znajdują się w załączniku nr 5.  
3 Papierowe formularze można było składać do: biura Rady Dzielnicy Grabówek, Kancelarii Ogólnej UM Gdyni  

oraz sekretariatu LIS. Kwestionariusz można było też przesłać pocztą tradycyjną na adres LIS lub drogą mailową na adres 

konsultacje@lis.gdynia.pl. Formularz był też dostępny do wypełnienia na stronie www.badanialis.pl/grabowek2017. 
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• podczas dwóch otwartych spotkań, które odbyły się w dn. 25 (sobota) i 27 (wtorek) listopada 

w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 w Gdyni. 

 

Informacje o konsultacjach społecznych rozpowszechniano różnymi kanałami, m.in. poprzez strony 

internetowe (gdynia.pl i Biuletyn Informacji Publicznej), portal społecznościowy Facebook (profil 

Laboratorium Innowacji Społecznych i Rady Dzielnicy Grabówek) oraz biuletyn „Ratusz”.  

W przeprowadzenie kampanii informacyjnej aktywnie zaangażował się zarząd Rady Dzielnicy 

Grabówek, który pomógł w przeprowadzeniu akcji informacyjnej z wykorzystaniem ulotek  

i plakatów.  

 

Formularze z uwagami zbierano od 24 listopada do 8 grudnia 2017 r., do godz. 14.00. Jedna  

z radnych dzielnicowych, Pani Janina Wasylka, wsparta przez aktywnego obywatela, rozdała ponad 

400 papierowych formularzy mieszkańcom z ulic Beniowskiego i Kapitańskiej. Zorganizowała także  

z własnej inicjatywy punkt zbierania formularzy konsultacyjnych w lokalnym sklepie, a w razie 

potrzeby sama odbierała kwestionariusze od mieszkańców i dostarczała je do LIS. 

 

Łącznie mieszkańcom rozdano 705 papierowych formularzy konsultacyjnych oraz 275 

wydrukowanych kompletów materiałów informacyjnych. Biorąc pod uwagę stosunkowo 

niewielkie rozmiary obszaru objętego konsultacjami, można powiedzieć, że udało się dotrzeć  

z bezpośrednią informacją o procesie do większości mieszkańców. Stworzono też możliwość 

wyrażenia opinii praktycznie wszystkim zainteresowanym.  

 

W okresie trwania konsultacji, mieszkańcy złożyli łącznie 345 formularzy z uwagami. Większość  

z nich, bo aż 207, wypełniono poprzez stronę internetową www.badanialis.pl/grabowek2017. 

Pozostałe 138 formularzy złożono osobiście lub przesłano je mailem.  

 

W spotkaniu otwartym, które odbyło się  

25 listopada 2017 r. o godz. 11:00  

w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo, 

uczestniczyło ok. 50 mieszkańców (na listę 

wpisało się 37 osób), a w spotkaniu, które odbyło 

się w dniu 27 listopada, ok. 35 mieszkańców  

(na listę wpisało się 28 osób)4. Po każdym  

ze spotkań sporządzono notatki podsumowujące 

ich przebieg, w których zapisano pytania 

mieszkańców wraz z udzielanymi odpowiedziami 

oraz postulaty zgłaszane przez zebranych5. 

 
3. Charakterystyka uczestników konsultacji 

 

Osoby, które wypełniały formularze konsultacyjne (łącznie n=345), były proszone o wypełnienie  

tzw. metryczki oraz podanie podstawowych informacji na swój temat. Takich danych nie zbierano  

od mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniach konsultacyjnych. 

 

Wśród uczestników konsultacji, którzy wypełnili formularz, dominowały osoby z przedziału wiekowego 

26-45 lat (44 proc.) oraz osoby pomiędzy 45 a 65 rokiem życia (33 proc.). Osób powyżej 65 roku 

                                                
4 Ogólne liczby uczestników zostały ustalone na podstawie szacunków prowadzonych w trakcie spotkań oraz analizy zdjęć 

wykonanych podczas obu wydarzeń. 
5 Notatki ze spotkań znajdują się w załącznikach nr 2 i 3. 

Fot. 1. Spotkanie w dn. 25.11.2017 r. [Autor. A. Trafas]. 

http://www.badanialis.pl/grabowek2017
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życia było w tej grupie 13 proc. Najmniej liczną grupę respondentów stanowiły osoby najmłodsze – 

jedynie 5 proc. respondentów miało poniżej 25 lat. Liczba mężczyzn i kobiet, którzy wypełnili 

formularz, rozkładała się mniej więcej po połowie. 

 
Wykres 1. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek. 

 
 

Zdecydowaną większość respondentów stanowiły osoby mieszkające w rejonie objętym 

konsultacjami, które stanowiły 89 proc. wszystkich uczestników. Oprócz mieszkańców okolicy,  

w konsultacji wzięły również udział inne osoby. Najwięcej z nich (23 proc.) miały dzieci lub wnuki,  

które uczyły się w jednej z okolicznych placówek/instytucji. Zdarzali się też respondenci, którzy 

pracowali w pobliżu lub uczyli się w tym rejonie.  

 
Wykres 2. Charakterystyka respondentów ze względu na związek z rejonem, którego dotyczą konsultacje. Odpowiedź na 
pytanie: W jaki sposób jest Pan/i związany/a z rejonem, którego dotyczą konsultacje? 

 
Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345). 

 

Większość mieszkańców, która wypełniła formularz, mieszkała przy ulicy Beniowskiego (39 proc.) 

oraz Kapitańskiej (31 proc.). Dokładny rozkład respondentów ze względu na miejsce zamieszkania 

przedstawia wykres poniżej.  

 

 
 

5%

44%

33%

16% do 25 lat

26-45 lat

46-65 lat

powyżej 65 lat

Brak odpowiedzi

Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345).
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Wykres 3. Charakterystyka respondentów ze względu na miejsce zamieszkania. 

39%

31%

6%

24% Beniowskiego

Kapitańska

Demela/ Denhoffa
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Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345).
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Zainteresowanie konsultacjami wśród mieszkańców było bardzo duże. Formularz konsultacyjny 

wypełniło ostatecznie 11 proc. osób zameldowanych przy ul. Beniowskiego i aż 20 proc. mieszkańców 

z ulic Kapitańskiej oraz Demela i Denhoffa6. 
 
Wykres 4. Frekwencja w wypełnianiu formularza wśród mieszkańców ulic Beniowskiego, Kapitańskiej, Demela/Denhoffa. 

 
 

Grupa uczestników konsultacji była zróżnicowana pod względem sposobów poruszania się  

po mieście. Najwięcej osób (81 proc.) wskazało, że porusza się samochodem. Blisko połowa osób 

wypełniających formularz odpowiedziała, że porusza się komunikacją miejską lub na piechotę,  

a 17 proc., że na rowerze. Każdy z respondentów mógł zaznaczyć kilka różnych odpowiedzi, dlatego 

odpowiedzi na wykresie poniżej nie sumują się do 100 proc. 

 

  
 

Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345). 

  

                                                
6 Frekwencja została oszacowana na podstawie danych meldunkowych Urzędu Miasta Gdyni oraz informacji podanych  

w formularzach.  
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Źródło: Dane UM Gdyni oraz formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345).

Wykres 5. Charakterystyka respondentów ze względu na sposób poruszania się po mieście.  
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III. DIAGNOZA PROBLEMÓW NA KONSULTOWANYCH ULICACH 

Zaprezentowane poniżej informacje i wnioski są efektem analizy danych zebranych zarówno  

w trakcie konsultacji, jak i przeprowadzonej wcześniej diagnozy problemów. W okresie 

poprzedzającym właściwe konsultacje pracownicy LIS: 

• skontaktowali się z przedstawicielami lokalnych instytucji (szkół, przedszkola, Akademii 

Morskiej i rady dzielnicy),  

• przeanalizowali dostępne materiały i dane zastane, 

• uczestniczyli w wizji lokalnej przeprowadzonej razem z pracownikami ZDiZ oraz radnymi 

dzielnicy z Grabówka,  

• zbierali informacje od mieszkańców zachęcanych do kontaktu telefonicznego, mailowego  

i osobistego w okresie poprzedzającym realizację właściwych konsultacji7.  

 

Najważniejsze wnioski płynące z tej diagnozy oraz głosów zebranych w trakcie konsultacji, 

przedstawiono poniżej w rozbiciu na kilka bloków tematycznych. Ta sekcja opracowania zaczyna się 

od przedstawienia charakterystyki obu ulic, po której następuje opis najczęściej zgłaszanych 

problemów.   

  

1. Charakterystyka ulic 

 

Zarówno ulica Beniowskiego jak i Kapitańska funkcjonowały jako drogi o charakterze typowo 

lokalnym.  
 
Tabela 1. Parametry ulic Beniowskiego i Kapitańskiej. 

  

PARAMETRY DRÓG I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

 

• Na większości odcinków ul. Kapitańska ma ok. 6,1 m 

szerokości, czyli nieco więcej niż ul. Beniowskiego 

(szer. ok. 5,1 m). Natomiast na odcinku pomiędzy  

ul. prof. Demela a pl. Neptuna szerokość  

ul. Beniowskiego jest większa i wynosi ok. 7 m. 

• Szerokość chodników przy ul. Kapitańskiej 

i ul. Beniowskiego jest nie większa niż 1,5 m,  

więc samochody nie powinny parkować najeżdżając 

kołami na chodnik. 

• Z racji ukształtowania terenu (wzniesień i znacznych 

nachyleń), w okresie zimowym bywa utrudniony 

dojazd do ulicy Kapitańskiej przez ulice  

Bp. Okoniewskiego i Surmana; w trudnych 

warunkach autobusy z ul. Beniowskiego są 

kierowane na trasę objazdową ul. Kapitańską. 

 

 

Ostatnimi czasy doszło do wzrostu liczby samochodów, którymi poruszają się zarówno mieszkańcy, 

jak i osoby korzystające z oferty okolicznych instytucji. Już sam ten fakt sprawił,  

że natężenie ruchu wzrosło. Sytuację dodatkowo pogarsza wykorzystywanie ul. Kapitańskiej jako 

wygodnej alternatywy dla osób chcących uniknąć korka na ul. Morskiej, które podróżują zarówno do, 

jak i z centrum.  
  

                                                
7 Artykuł o możliwości kontaktu z pracownikami LIS zamieszczono w „Ratuszu”, zaś informacje od mieszkańców Grabówka 

zbierano w okresie od 13 do 20.10.2017 r.  
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Tabela 2. Opis ruchu i instytucje generujące ruch na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej. 

  

OPIS RUCHU 

 

• Na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej odbywa się 

obecnie ruch dwukierunkowy. 

• Obie ulice mają przebieg równoległy do ul. Morskiej,  

w związku z czym są alternatywą w omijaniu korków  

na ul. Morskiej w godzinach szczytu. 

• Ulicą Beniowskiego kursują autobusy linii 102 (w obu 

kierunkach). 

INSTYTUCJE GENERUJĄCE RUCH 

 

W najbliższej okolicy znajdują się:  

• Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul. Grabowo 12, 

• Gdyńska Szkoła Społeczna przy ul. Kapitańskiej 37, 

• Przedszkole nr 8 przy ul. Kapitańskiej 15, 

• Akademia Morska przy ul. Morskiej 81-87. 

 

W roku 2018 ruszy budowa lodowiska miejskiego przy 

ulicy Morskiej 75, do którego dojazd odbywał się będzie 

ulicą Denhoffa, od ulicy Kapitańskiej. 

 

 

2. Trudności w ruchu na konsultowanym obszarze 

 

W oparciu o zebrane dane – zarówno w trakcie konsultacji, jak i diagnozy, która je poprzedziła – 

można bez wątpienia stwierdzić, że najważniejsze problemy wskazywane przez użytkowników ulic 

Beniowskiego i Kapitańskiej dotyczą trzech podstawowych kwestii: 

• dużego natężenia ruchu samochodowego ograniczającego płynność ruchu (zwłaszcza  

w porannych i popołudniowych godzinach szczytu), 

• nieprawidłowego i chaotycznego parkowania na obu ulicach, skutkującego zawężaniem 

przestrzeni jezdni, 

• konsekwencji ww. zjawisk dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obu ulicach. 

 

Problemy te zostały szczegółowo zaprezentowane w kolejnych punktach. 

 

Warto pamiętać, że opisy trudności zostały oparte przede wszystkim na informacjach pozyskanych 

od mieszkańców oraz przedstawicieli pozostałych interesariuszy. Uwagi, które zgłaszano zarówno  

w formularzach konsultacyjnych, jak i podczas rozmów, były więc siłą rzeczy subiektywne. W wielu 

przypadkach mieszkańcy różnili się też w ocenie natężenia występowania danych problemów  

oraz ich negatywnych efektów na jakość życia. To, co dla jednych osób stanowiło olbrzymią trudność 

(np. korki w godzinach szczytu), przez innych było odbierane jako sytuacja w jakimś sensie normalna. 

A przynajmniej taka, która nie wydawała się bardziej dotkliwa niż w innych rejonach miasta.  

 

Niestety zabrakło obiektywnych danych zastanych (np. raportów z analizy natężenia ruchu),  

z którymi można by zestawić uwagi i obserwacje przedstawione na kolejnych stronach. Dlatego  

też autorzy opracowania ograniczyli się po prostu do zaprezentowania opinii mieszkańców  

bez dodatkowych komentarzy.   

 

3. Opis problemów związanych z przejezdnością dróg i bezpieczeństwem 

 

Wśród konkretnych przykładów negatywnych zjawisk występujących na ulicach Beniowskiego  

i Kapitańskiej, które rzutują na przejezdność dróg oraz na bezpieczeństwo uczestników ruchu, można 

wyróżnić: 

• Niedrożność/brak przepustowości obu ulic dla ruchu kołowego (samochodów osobowych 

i dostawczych, autobusów, pojazdów służb komunalnych i ratunkowych). Na obu ulicach 

powstają korki i zatory.  

• Utrudnienia w przejeździe obiema ulicami związane z wąskimi przejazdami i źle 

zaparkowanymi samochodami. Wymusza to miejscami ruch wahadłowy. Bywa,  

że samochody muszą mijać się w niewielkich odległościach (skutki to m.in. oberwane lusterka 
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w samochodach, zarysowania karoserii), lub celowo łamią przepisy np. wjeżdżając na chodnik 

podczas niebezpiecznych manewrów wymijania innych aut. 

• Ograniczenia widoczności w miejscach, gdzie samochody parkowane są niezgodnie  

z przepisami, w tym m.in. na zakrętach i łukach drogi oraz przy przejściach dla pieszych. 

Stanowi to zagrożenie zarówno dla innych kierowców, jak i pieszych próbujących przedostać 

się na drugą stronę ulicy. 

• Utrudnienia dla pieszych związane z zastawianiem chodników przez nieprawidłowo 

zaparkowane pojazdy. Sprawia to szczególne trudności osobom o ograniczonej mobilności 

czy też poruszającym się z wózkiem dziecięcym. 

• Blokowanie możliwości wjazdu i wyjazdu do bloków/posesji oraz do znajdujących się  

w tym rejonie instytucji (szkoły, przedszkole, sklep). 

• Nadmierna prędkość przejeżdżających pojazdów, szczególnie przy zjazdach z ulic 

Beniowskiego i Kapitańskiej na ul. Grabowo (wydłużona droga hamowania podczas jazdy  

„z górki” zimą). 

 

Wszystkie powyższe problemy związane z natężeniem i płynnością ruchu nasilają się w godzinach 

szczytu (wedle różnych wskazań – mniej więcej pomiędzy godz. 7.30-8.30 i 16.00-17.00 w dni 

powszednie). Negatywne aspekty tej sytuacji są odczuwane przez wszystkich użytkowników ulic,  

tak kierowców, jak i pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Bliskość placówek edukacyjnych 

oraz opiekuńczo-wychowawczych sprawiła, że w formularzach konsultacyjnych jako szczególnie 

zagrożoną grupę wskazywano młodzież i dzieci.  

 

4. Opis problemów związanych z parkowaniem 

 

Choć kwestia ta nie była bezpośrednio przedmiotem konsultacji społecznych, to problem 

niedostatecznej liczby miejsc do parkowania przewijał się często, zarówno w trakcie spotkań  

z mieszkańcami, jak i w wypowiedziach zawartych w formularzach konsultacyjnych. Zdaniem wielu 

uczestników konsultacji, „problem parkingowy” jest źródłem innych zdiagnozowanych trudności  

(a przynajmniej czynnikiem, który je nasila). Notoryczne łamaniem przepisów przez kierowców 

zatrzymujących się w miejscach niedozwolonych prowadzi do zatorów i ograniczenia widoczności  

na drodze. 

 

W świetle obserwacji mieszkańców, zjawisko nielegalnego parkowania nasila się: 

• w godzinach porannych i popołudniowych, gdy przy szkołach i przedszkolu zatrzymują się 

samochody osób odbierających dzieci z tych placówek, 

• w trakcie roku akademickiego, gdy w okolicy pojawiają się studenci Akademii Morskiej. 

 

Uczestnicy konsultacji za wzrost problemów z parkowaniem oskarżali również część mieszkańców, 

którzy rzekomo mogliby parkować na terenach znajdujących się przed częścią budynków, 

„zwalniając” tym samym przestrzeń wspólną. 

 

Większość postulatów dotyczących poprawy sytuacji z parkowaniem dotyczyła budowy nowych 

parkingów lub stworzenia dodatkowych miejsc postojowych. Pomysły te, wraz ze wskazaniami 

konkretnych lokalizacji (działek), zostały dołączone do raportu końcowego w załącznikach 

zawierających notatki ze spotkań8. Warto jednak podkreślić, że temat budowy parkingów wykracza 

poza zakres konsultacji i dlatego lokalizacje te nie zostały poddane szczegółowej analizie w raporcie. 

  

                                                
8 Notatki ze spotkań znajdują się w załącznikach nr 2 i 3. 
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IV. OCENA POTRZEBY WPROWADZANIA ZMIAN  

W formularzu konsultacyjnym zadano mieszkańcom pytanie o zasadność wprowadzenia zmian  

w organizacji ruchu. Uczestników konsultacji proszono o to, by ocenili potrzebę zmian  

na pięciostopniowej skali (odpowiedzi od „zdecydowanie tak” do „zdecydowanie nie”) oraz uzasadnili 

swoje stanowisko. Było to jedyne pytanie zamknięte w całym formularzu, na które – za wyjątkiem 

jednej osoby – odpowiedzieli wszyscy respondenci. Blisko 82 proc. respondentów przedstawiła 

bardziej rozbudowane uzasadnienia swojej oceny.  

 

Przeprowadzona analiza danych z formularzy konsultacyjnych, w tym szczegółowa analiza treści 

uzasadnień, pozwala sformułować następujące wnioski: 

 

Wniosek nr 1: Poparcie dla zmian w organizacji ruchu wśród mieszkańców jest duże.  

 

Przeważająca większość respondentów (blisko trzy czwarte) uznała, że zmiany w organizacji ruchu 

są potrzebne. Na pytanie o potrzebę zmian, aż 63 proc. osób odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 

a kolejne 9 proc. „raczej tak”. Negatywne zdanie miało na ten temat poniżej 25 proc. osób (suma 

odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”).   

 
Wykres 6. Odpowiedź na pytanie: Czy Pana/i zdaniem zasady organizacji ruchu na ul. Beniowskiego i ul. Kapitańskiej 
wymagają wprowadzenia zmian? (wg miejsca zamieszkania) 

 
 

Jak można zauważyć, osoby niemieszkające w okolicy były najbardziej przekonane o konieczności 

wprowadzenia zmian. Największą potrzebę zmian wśród mieszkańców widziały osoby z ulicy 

Kapitańskiej oraz Demela i Denhoffa. Najmniejsze poparcie w tym względzie wystąpiło wśród 

respondentów z ul. Beniowskiego. 

 

Zróżnicowanie opinii w tym względzie ze względu na inne zmienne – takie jak płeć czy sposób 

poruszania się po mieście – były albo niewielkie, albo niejednoznaczne i trudne do zinterpretowania 

(jak w przypadku wieku). Rozkład odpowiedzi ze względu na inne czynniki przedstawia wykres 

poniżej. 
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Wykres 7. Odpowiedź na pytanie: Czy Pana/i zdaniem zasady organizacji ruchu na ul. Beniowskiego i ul. Kapitańskiej 
wymagają wprowadzenia zmian? (wg różnych aspektów) 

 
 

Wniosek nr 2: Niechęć do zmian wynikała na ogół ze sprzeciwu wobec ruchu jednokierunkowego. 

 

Choć w założeniu pytanie o potrzebę zmian miało mieć charakter ogólny, przez dużą część osób 

zostało zinterpretowane w kontekście przedstawionych wariantów organizacji ruchu opracowanych 

przez ZDiZ9. 

 

To swoiste „skrzywienie” perspektywy jest widoczne zwłaszcza wśród osób, które opowiedziały się 

przeciwko zmianom – ich uzasadnienia w większości przypadków odnosiły się bezpośrednio  

do potencjalnych negatywnych konsekwencji wprowadzenia jednokierunkowości. Jednocześnie, 

respondenci ci przedstawiali potrzebę wprowadzenia innych rozwiązań na ulicach, które przynajmniej 

w części wiązałyby się jednak ze zmianami organizacji ruchu. Do takich zmian – popieranych zarówno 

przez dużą część zarówno zwolenników, jak i przeciwników ruchu jednokierunkowego – można 

zaliczyć: 

• wprowadzenie rozwiązań uspokajających ruch – m.in. progów spowalniających, ograniczeń 

prędkości czy wprowadzenia strefy Tempo 30; 

• wprowadzenie rozwiązań ograniczających nielegalne parkowanie pojazdów, takich jak: 

o wygospodarowanie przestrzeni na nowe, legalne miejsca parkingowe,  

o ustawienie znaków zakazu zatrzymywania się na wybranych odcinkach obu ulic,  

o skuteczniejsze egzekwowanie prawa przez straż miejską i policję. 

 

Analiza formularzy prowadzi więc do paradoksalnego wniosku, że: 

 

Wniosek nr 3: Negatywna odpowiedź na pytanie o potrzebę zmian w organizacji ruchu, nie musi 

koniecznie oznaczać bezwarunkowej akceptacji stanu obecnego. 

 

                                                
9 Materiały informacyjne zawierające opis konsultowanych wariantów organizacji ruchu znajdują się w załączniku nr 5.  
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Wniosek nr 4: Dostrzeganie potrzeby zmian wyraźnie zależy od oceny tego, w jaki sposób 

wprowadzenie zmian wpłynie na życie mieszkańców.  

 

Wielu mieszkańcom ciężko było myśleć o niezbędnych zmianach w organizacji ruchu z szerszej 

perspektywy niż własna wygoda związana m.in. z łatwym dojazdem do własnej posesji,  

czy wygodnym dojściem do przystanku autobusowego. Wybrzmiewało to zwłaszcza  

w wypowiedziach mieszkańców ul. Beniowskiego, który w części uznali, że konsultacje realizowane 

są „w interesie” mieszkańców z ul. Kapitańskiej, którzy mogą np. skorzystać na zmianie trasy 

autobusu, czy upłynnieniu ruchu kosztem sąsiadów mieszkających nieopodal. 

 

Zarówno opis problemów, jak i stosunek do zmian miał duży wpływ na to, w jaki sposób uczestnicy 

oceniali poszczególne warianty organizacji ruchu. Jak będzie można zauważyć, nastawienie do 

poszczególnych wariantów organizacji ruchu było silnie uzależnione od różnych czynników, nie tylko 

od indywidualnej diagnozy problemów, ale również od miejsca zamieszkania. 
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V. OCENA WARIANTÓW ORGANIZACJI RUCHU 

W ramach konsultacji społecznych zaprezentowano mieszkańcom pięć propozycji schematu 

organizacji ruchu na ul. Beniowskiego i Kapitańskiej10: 

• dwa warianty zakładające zmianę ruchu z dwukierunkowego na jednokierunkowy (każda  

z nich przedstawiona w rozbiciu na opcje zakładające objęcie zmianami dłuższych i krótszych 

fragmentów ulic); 

• wariant utrzymujący obecnie obowiązujący ruchu dwukierunkowy przy wprowadzaniu pakietu 

działań porządkujących sposób poruszania się pojazdów i zasady parkowania.   

 
W formularzu konsultacyjnym mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat każdego z powyższych 

rozwiązań oceniając je na skali od „-3” do „3” oraz uzasadniając stanowisko11.  

 

Zsumowane oceny wszystkich wariantów przedstawia poniższy wykres. Dla większej czytelności, 

oceny przedstawiono w formie zbiorczej, z podziałem na trzy kategorie ocen: pozytywną (oceny 

cząstkowe od „1” do „3”), neutralną (ocena „0”) i negatywną (oceny cząstkowe od „-3” do „-1”). 

 
Wykres 8. Uproszczona ocena wszystkich wariantów. 

 
Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345). 

 
Analiza opinii zebranych podczas konsultacji pozwala wyciągnąć następujące wnioski: 
 
Wniosek nr 1. Poparcie dla poszczególnych wariantów organizacji ruchu jest niższe  

niż dla wprowadzenia zmian na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej. 

 
Ocena potrzeby zmian ruchu na obu ulicach przewyższa poparcie dla poszczególnych wariantów. 

Chociaż prawie 75 proc. wypełniających formularz uznało, że zmiany są zdecydowanie albo raczej 

potrzebne, to najwyżej oceniany wariant zyskał jedynie 44 proc. pozytywnych ocen. W przypadku 

pozostałych wariantów rozbieżność ta była jeszcze większa. Oznacza to, że choć respondenci 

zgadzali się, że zmiany są potrzebne, to bardzo różnili się w ocenie tego, który z wariantów 

przedstawionych w trakcie konsultacji faktycznie doprowadzi do poprawy sytuacji.  

 
Wniosek nr 2: Oceny mieszkańców dotyczące zaproponowanych rozwiązań organizacji ruchu były 

silnie spolaryzowane. 

 

Żaden z przedstawionych wariantów nie zyskał poparcia ponad połowy mieszkańców. Jedynie  

w przypadku propozycji 1a liczba przeciwników i zwolenników była bliska równowagi. Pozostałe 

warianty były częściej oceniane negatywnie niż pozytywnie. Co również istotne, chociaż 

zaproponowana w formularzach skala pozwalała różnicować oceny, to dominowały opinie skrajne. 

Uczestnicy konsultacji znacznie częściej przyznawali propozycjom albo najniższe, albo najwyższe 

oceny. Opinie pośrednie lub neutralne występowały zdecydowanie rzadziej. 

                                                
10 Pełny opis wariantów znajduje się w materiałach informacyjnych dołączonych do raportów w załączniku nr 5.  
11 Materiał ten został bardziej szczegółowo przedstawiony w części VI raportu oraz w załączniku nr 1. 
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Wniosek nr 3: Oceny wariantów były zróżnicowane ze względu na zauważanie potrzeby 
wprowadzania zmian. 
 

Rozkład średnich ocen dotyczących wariantów był silnie powiązany z opinią uczestników na temat 

natężenia obecnych problemów oraz zasadności wprowadzenia zmian. Jak można zauważyć  

na wykresie poniżej, najlepiej na temat wariantu nr 3 (zachowującego ruch dwukierunkowy) 

wypowiadały się osoby, które były niechętne wprowadzaniu dalej idących zmian (średnia ocen w tej 

grupie wyniosła 2,7 na skali od „-3” do „3”). Pozostałe propozycje zostały przez tę grupę ocenione 

zdecydowanie negatywnie (średnia ocen -2,6). 

 
Wykres 9. Średnia ocen poszczególnych wariantów (wg dostrzegania potrzeby zmian w organizacji ruchu). 

 
Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 

 
Wśród osób zauważających potrzebę zmian, średnie ocen poszczególnych wariantów były bardziej 

zróżnicowane i rozciągały się od -1,7 do 0,8. Najwyższe średnie ocen uzyskały warianty 1a i 1b, 

najniższą – wariant 3 (średnia ocen -1,7). Również warianty 2a i 2b uzyskały od tej grupy uczestników 

konsultacji średnią poniżej „0”. 

 

Pokazuje to, że grupa respondentów zauważająca potrzebę zmian, rozproszyła poparcie pomiędzy 

różne warianty. Jest to więc sytuacja odmienna niż w przypadku osób sprzeciwiających się zmianom, 

dla których w grę wchodził jeden wariant.  

 
Wniosek nr 4: Oceny wariantów były zróżnicowane w zależności od miejsca zamieszkania.  
 
Opinie na temat zasadności wprowadzenia poszczególnych wariantów różniły się w zależności  

od miejsca zamieszkania uczestników konsultacji. Wariant nr 3 – zakładający ruch dwukierunkowy 

przy wprowadzeniu zmian porządkujących sposób poruszania się pojazdów i parkowanie – zyskał 

najwyższą średnią ocen wśród osób, które mieszkały przy ul. Beniowskiego. Z kolei warianty 

jednokierunkowe uzyskały od tej grupy mieszkańców średnią ocen poniżej „0”. 

 

Uczestnicy konsultacji mieszkający przy ul. Kapitańskiej dali najwyższą średnią ocenę wariantowi 1a, 

zaś osoby z ul. Demela i Denhoffa – wariantom 1b i 3.  

 

Rozkład średnich ocen, z podziałem na mieszkańców okolic ul. Beniowskiego i Kapitańskiej, 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 10. Średnia ocen poszczególnych wariantów (wg zamieszkiwania przy poszczególnych ulicach). 

 
Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 

 
Wpływ na zróżnicowanie ocen miała bez wątpienia ocena skutków poszczególnych rozwiązań. 

(Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku opinii dotyczących potrzeby wprowadzania zmian  

w organizacji ruchu w rejonie). W konsultacjach często przewijał się argument, że problemy związane 

z ruchem dotyczą przede wszystkim ul. Kapitańskiej, na którą trafia więcej samochodów dowożących 

dzieci do szkoły lub traktujących tę drogę jako alternatywę dla zakorkowanej ul. Morskiej.  

W przypadku ul. Beniowskiego, problemy są mniej intensywne, więc i zgoda na dalej idące zmiany 

była zdecydowanie mniejsza.  

 
Z punktu widzenia mieszkańców ulic Demela i Denhoffa, dla których ulice Kapitańska i Beniowskiego 

są podstawowymi trasami dojazdowymi do posesji, bardzo istotne były kwestie związane  

z możliwością dojazdu i wyjazdu. Nic więc dziwnego, że najwyższą średnią ocen w tej grupie otrzymał 

wariant dwukierunkowy oraz wariant zakładający wprowadzenie ruchu jednokierunkowego  

na krótszym odcinku (1b). Dzięki temu mieszkańcy ul. Demela i Denhoffa odczuliby znacznie mniej 

negatywnych konsekwencji. 

 
Warto też zwrócić uwagę, że ogólna średnia ocen mieszkańców rejonu objętego konsultacjami  

dla wariantów jednokierunkowych była wyraźnie niższa niż wśród osób spoza tego rejonu, które tylko 

dojeżdżają lub przejeżdżają przez ul. Beniowskiego i Kapitańską.  

 
Wykres 11. Średnia ocen poszczególnych wariantów (wg rejonu zamieszkiwania) 

  
Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345). 

 
Opisane prawidłowości są jeszcze lepiej widoczne, jeśli spojrzy się na rozkład ocen  

dla poszczególnych wariantów w zależności od miejsca zamieszkania.  
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Tabela 3. Rozkład ocen wariantów w zależności od miejsca zamieszkania. 

Skala 
ocen 

Oceny uczestników z ul. Beniowskiego Oceny uczestników z ul. Kapitańskiej 

1a 1b 2a 2b 3 1a 1b 2a 2b 3 

3 20% 17% 9% 13% 39% 45% 16% 20% 13% 25% 

2 4% 6% 1% 2% 5% 8% 17% 6% 4% 1% 

1 1% 1% 2% 3% 4% 3% 6% 4% 4% 1% 

0 5% 9% 5% 7% 6% 2% 9% 7% 12% 4% 

-1 2% 1% 3% 2% 3% 1% 2% 5% 5% 1% 

-2 2% 7% 4% 6% 1% 0% 3% 5% 7% 5% 

-3 51% 42% 57% 49% 28% 35% 36% 44% 44% 53% 

Brak odp. 14% 16% 18% 18% 14% 6% 11% 10% 12% 11% 

Suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Skala 
ocen 

Oceny uczestników  
z ul. Demela i Denhoffa 

Oceny pozostałych uczestników  
(nie mieszkających w okolicy) 

1a 1b 2a 2b 3 1a 1b 2a 2b 3 

3 10% 40% 0% 15% 35% 48% 23% 25% 12% 12% 

2 5% 10% 0% 20% 0% 10% 17% 10% 10% 2% 

1 0% 0% 0% 0% 0% 7% 8% 6% 10% 6% 

0 0% 5% 5% 10% 20% 7% 8% 10% 10% 6% 

-1 0% 0% 5% 0% 0% 0% 2% 5% 6% 2% 

-2 10% 0% 10% 5% 10% 1% 5% 6% 8% 2% 

-3 70% 40% 70% 40% 25% 14% 25% 28% 31% 58% 

Brak odp. 14% 16% 18% 18% 14% 6% 11% 10% 12% 11% 

Suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Na tej podstawie widać bardzo wyraźnie, że pozostawienie obecnego ruchu dwukierunkowego przy 

wprowadzeniu zmian porządkujących (wariant 3) był najbardziej do zaakceptowania dla uczestników 

mieszkających przy ulicy Beniowskiego, jak również Demela i Denhoffa. Największy opór przed takim 

rozwiązaniem prezentowali z kolei respondenci z ul. Kapitańskiej oraz spoza rejonu. 

 

Wniosek nr 5: Wyniki konsultacji pozwoliły na wskazanie najmniej popieranych wariantów. 
 
Najgorzej mieszkańcy ocenili pomysł wprowadzenia ruchu jednokierunkowego: 

• na ul. Kapitańskiej w kierunku centrum, 

• na ul. Beniowskiego w stronę Chyloni.  

 

Takie rozwiązanie zostało pozytywnie ocenione tylko przez jednego na pięciu uczestników 

konsultacji, a negatywnie – przez ponad połowę. Różnice w ocenach alternatyw zaproponowanych  

w ramach tego rozwiązania (warianty 2a i 2b) były minimalne12. Wydaje się więc, że rezygnacja  

z realizacji tego pomysłu mogłaby spotkać się z pozytywnym przyjęciem największej i zawodem 

najmniejszej grupy osób, które wzięły udział w konsultacjach. 

 

Wniosek nr 6. Każda decyzja dotycząca zasad organizacji wywoła niezadowolenie części 

mieszkańców – bez względu na wybór wariantu. 

 

Poddane pod konsultacje warianty organizacji ruchu, wpisały się w oczekiwania jedynie części 

uczestników konsultacji. Decyzja o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego (bez względu na opcję) 

                                                
12 Alternatywy zostały wyróżnione ze względu na długość tras objętych ruchem jednokierunkowym. Zob. materiały 

informacyjne w załączniku nr 5. 
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zostanie negatywnie odebrana przez osoby przyzwyczajone do obecnych kierunków poruszania się 

po ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej. Z kolei pozostawienie dotychczasowej organizacji ruchu 

zakładanej przez wariant nr 3, uzupełnione jedynie o działania porządkujące poruszanie się pojazdów 

i parkowanie, może zostać zinterpretowane jako niewystarczające przez osoby pragnące dalej 

idących zmian.  

 

Autorzy raportu pragną podkreślić, że pisząc o odbiorze decyzji, mają na myśli jedynie reakcję  

na postanowienie, jakie zasady ruchu będą obowiązywać. Adekwatność wprowadzonych rozwiązań 

będzie można ocenić dopiero po ich faktycznym wprowadzeniu, gdy wybrane rozwiązanie zacznie 

obowiązywać, a mieszkańcy będą mieli okazję ocenić jego skuteczność na podstawie własnych 

doświadczeń. W momencie realizacji konsultacji, większość uczestników formułowała swoje opinie 

przede wszystkim w oparciu o wyobrażenia tego, co może się wydarzyć.  
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V. UZASADNIENIA OCEN POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW 

W formularzu, który służył do zbierania opinii mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych, 

mieszkańcy mogli nie tylko oceniać zaprezentowane propozycje organizacji ruchu, ale również 

przedstawić uzasadnienia stanowisk. Wielu mieszkańców skorzystało z tej możliwości, w wyniku 

czego zebrano bardzo wiele informacji pozwalających na to, by lepiej zrozumieć argumenty stojące 

za nastawieniem uczestników do poszczególnych wariantów.  

 

Uzasadnienia mieszkańców dotyczące wariantów były analizowane na dwa sposoby. Po pierwsze, 

przeprowadzono analizę jakościową, w ramach której każda z uwag była czytana i rozważana.  

Po drugie, zastosowano metodę ilościowej analizy treści. Dzięki temu można było stwierdzić,  

które obawy i nadzieje związane z realizacją różnych wariantów pojawiły się najczęściej.  

 

Uzasadnienia kodowano według klucza zawartego w załączniku nr 1. Kody, którymi oznaczono 

wypowiedzi, nawiązują do sześciu głównych kategorii problemów i/lub przewidywanych konsekwencji 

zmian związanych z: 

• utrudnieniami w ruchu pojazdów bądź ich brakiem, 

• dojazdami docelowymi oraz wyjazdami z rejonu ulic Beniowskiego i Kapitańskiej, 

• kierunkiem bądź kierunkami ruchu, 

• przebiegiem trasy autobusu, 

• parkowaniem. 

 
Przeprowadzona analiza pozwoliła spojrzeć na wady i zalety poszczególnych rozwiązań oczami 

mieszkańców. Tak jak w przypadku oceny trudności w regionie, także i w uzasadnieniach wariantów 

można zauważyć duże zróżnicowanie opinii. Te same warianty były oceniane pozytywnie  

i negatywnie przez różne osoby biorące pod uwagę te same kryteria. Największa rozbieżność zdań 

dotyczyła kwestii związanych z oceną bezpieczeństwa czy wpływu na płynność ruchu. Przykładowo, 

rozwiązanie, które dla jednych było najlepszą odpowiedzią na zagrożenia dla pieszych, według innych 

mogło doprowadzić do pogorszenia się sytuacji.  

 

Autorzy analitycznej części raportu nie rozstrzygali, które z tych stanowisk jest właściwe ograniczając 

się do przedstawienia całego spektrum zróżnicowanych uwag i opinii. Bez wątpienia jednak, podjęcie 

ostatecznej decyzji odnośnie organizacji ruchu, będzie wymagało analizy tego, które z obaw i nadziei 

mieszkańców są bardziej prawdopodobne po wprowadzeniu zmian na ulicach objętych konsultacjami 

społecznymi.  

 

Oprócz przedstawienia argumentów, w tej części raportu znajdują się również informacje w tabelach 

pokazujące, jak często w kwestionariuszach pojawiło się uzasadnienie określonego typu.  

 

Wyciąganie wniosków z tych tabel wymaga wpierw wyjaśnienia sposobu, w jaki należy interpretować 

wyniki. Pytanie o uzasadnienie było pytaniem otwartym – każdy z uczestników mógł dowolnie 

przedstawić powody swojej oceny wariantu lub nie przedstawiać jej wcale. W rezultacie, pozyskane 

odpowiedzi są niekompletne w tym sensie, że respondenci praktycznie nigdy nie odnosili się  

do wszystkich kategorii problemów/konsekwencji przedstawionych powyżej. Czasami prezentowali 

wyjaśnienie, które można było przypisać tylko jednemu rezultatowi, czasami kilku.  

 

Z tego względu, liczebności argumentów „za” i „przeciw” nie można sobie w prosty sposób 

przeciwstawiać. To, że w uzasadnieniu któregoś wariantu pojawiło się najwięcej argumentów „za”  

z określonej kategorii, nie musi wcale oznaczać, że mieszkańcy uważali, że ta propozycja  

w najlepszym stopniu rozwiąże jakiś problem. Świadczy to tylko o tym, że w przypadku konkretnego 

wariantu tego typu argumenty były najliczniejsze. Dlatego też interpretacja danych na temat tego,  

ile razy jakiś argument został przywołany, wymaga zawsze zestawiania z treścią uzasadnień.  



19 

 

 

Warto też pamiętać, że liczba uzasadnień różni się w zależności od wariantu. Niektóre z nich 

mieszkańcy oceniali częściej niż inne.  

 

1. Mieszkańcy o wpływie wariantów na natężenie i płynność ruchu 

 
Tabela 4. Liczba uzasadnień „za” i „przeciw” według kategorii w podziale na warianty. 

Kategoria argumentów  

„za” 

Wariant Kategoria argumentów 

„przeciw” 

Wariant 

1a 1b 2a 2b 3 1a 1b 2a 2b 3 

Brak utrudnień w ruchu  

dla pojazdów  

(np. samochodów 

osobowych, dostawczych, 

autobusów) 

28 14 10 9 11 

Utrudnienia w ruchu 

pojazdów (np. samochodów 

osobowych, dostawczych, 

autobusów) 

29 23 36 26 18 

Adekwatny kierunek bądź 

kierunki ruchu 
14 17 10 14 17 

Nieadekwatny kierunek 

bądź kierunki ruchu 
37 31 43 39 22 

 
Wariant 1a był najczęściej wskazywany w uzasadnieniach jako ten, który przyczyni się do upłynnienia 

ruchu i zmniejszenia obecnych trudności w poruszaniu się pojazdów. Argumenty o zwiększeniu 

płynności ruchu nie pojawiały się równie często w przypadku żadnego innego wariantu –  

ani jednokierunkowego, ani dwukierunkowego.  

 

Zdaniem osób, które poparły wariant 1a, upłynnienie ruchu może nastąpić na skutek kilku czynników 

związanych m.in. z(e): 

• zlikwidowaniem faktycznego ruchu wahadłowego w związku z wyznaczeniem miejsc  

do parkowania po jednej stronie każdej z ulic, co pozwoli na prawidłowe parkowanie 

samochodów, które w tej chwili blokują możliwość swobodnego przejazdu, 

• zmniejszeniem się korków, 

• niższym natężeniem ruchu w kierunku od Chyloni do centrum na ul. Kapitańskiej,  

która przestanie być alternatywą dla kierowców chcących uniknąć korków na ul. Morskiej, 

• stworzeniem spójnego i funkcjonalnego układu ruchu na ulicach objętych konsultacjami  

oraz innych okolicznych drogach. 

 

Należy jednak zwrócić uwagę, że ocena efektu zmian płynących z ustanowienia ruchu 

jednokierunkowego, wzbudzała bardzo dużo kontrowersji. Uczestnicy konsultacji różnili się  

w opiniach dotyczących tego, co się stanie po jego ewentualnym wprowadzeniu. Wszystkie warianty 

zakładające wprowadzenie jednokierunkowej organizacji ruchu były krytykowane za to, że: 

• może i doprowadzą do zmniejszenia natężenia ruchu na ul. Kapitańskiej, ale jednocześnie 

wzrośnie liczba pojazdów poruszających się ul. Beniowskiego, która w tej chwili jest dużo 

spokojniejsza, 

• likwidacja ruchu dwukierunkowego sprawi, że mieszkańcy i przyjezdni będą musieli krążyć, 

by dojechać do domu lub punktu docelowego, przez co natężenie ruchu faktycznie się 

zwiększy,  

• upłynnienie ruchu na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej doprowadzi do tego, że jeszcze 

większa liczba osób zacznie je traktować jako wygodną alternatywę dla ul. Morskiej.  

 

Do tego dochodziło do różnicy zdań dotyczących tego: 

• czy ulice są wystarczająco szerokie dla utrzymania ruchu dwukierunkowego, czy należy 

koniecznie wprowadzić ruch jednokierunkowy, 

• w którą stronę należy poprowadzić ruch, żeby albo zniechęcić do objazdów w tę stronę,  

albo upłynnić istniejący ruch, 

• w którą stronę i o której godzinie występują największe problemy z natężeniem ruchu,  



20 

 

• w jaką stronę powinien przebiegać ruch, by uwzględniał uwarunkowania terenu, czyli przede 

wszystkim wzniesienia, 

• w którą stronę powinny jechać samochody na drodze jednokierunkowej, by powstał spójny 

układ ruchu w tym rejonie miasta.  

 

W przypadku wariantu dwukierunkowego podstawowe różnice dotyczyły oceny tego,  

czy wprowadzenie różnych działań porządkujących (np. zakazu zatrzymywania się i postojów  

w newralgicznych, niebezpiecznych czy szczególnie obciążonych miejscach) rozwiąże problem braku 

płynności ruchu, czy też nie. Zwracano również uwagę, że ulice Kapitańska i Beniowskiego są  

za wąskie na to, by można było na nich pozostawić ruch dwukierunkowy. 

 

We wszystkich tych sprawach różnice zdań były bardzo duże. Każda propozycja zmian wzbudzała 

zaś ogromne obawy. 

  

2. Mieszkańcy o wpływie wariantów na dogodność dojazdów i wyjazdów 

 
Tabela 5. Liczba uzasadnień „za” i „przeciw” według kategorii w podziale na warianty. 

Kategoria argumentów  

„za” 

Wariant Kategoria argumentów 

„przeciw” 

Wariant 

1a 1b 2a 2b 3 1a 1b 2a 2b 3 

Dogodne dojazdy i wyjazdy 

4 25 5 15 8 

Niedogodne dojazdy i 

wyjazdy, niezrozumiałe 

reguły 

33 24 31 29 0 

 
Wszystkie warianty jednokierunkowe były krytykowane za wydłużenie drogi dojazdów docelowych 

oraz skomplikowanie drogi dojazdu do ulic, które łączą tę część Grabówka z resztą miasta. 

Podnoszono argumenty krytyczne mówiące o tym, że mieszkańcy będą zmuszeni do objazdów,  

co będzie i kosztowne, i czasochłonne. Zwolennicy ruchu jednokierunkowego nie zaprzeczali,  

że dojazdy faktycznie się wydłużą. Zdawali się jednak uważać, że jest to cena, którą warto ponieść 

ze względu na inne pozytywne efekty takich zmian.  

 

W ocenie niektórych propozycji (1b i 2b, które zakładały wprowadzenie ruchu jednokierunkowego  

na fragmentach ulic) pojawiły się obawy, że zasady ruchu będą bardzo skomplikowane. Utrudni to 

poruszanie się samochodem osobom, które nie znają dobrze okolic. Argumentowano, że przyjezdni 

lub przejeżdżający przez tę część Grabówka będą się gubić próbując zrozumieć, gdzie powinni 

jechać.  

 

Wariantami jednokierunkowymi, które były wyraźnie częściej oceniane lepiej pod tym względem,  

są warianty 1b i 2b, w których ruch jednokierunkowy miałby obowiązywać jedynie do wysokości ulic 

Demela i Denhoffa. W porównaniu z innymi wariantami jednokierunkowymi, dojazd dla części 

mieszkańców rejonu byłby więc w ramach tych opcji ułatwiony. Bez problemu można byłoby się 

również dostać do terenu planowanego lodowiska. 

 

3. Mieszkańcy o wpływie wariantów na kursowanie autobusów 

 
Tabela 6. Liczba uzasadnień „za” i „przeciw” według kategorii w podziale na warianty. 

Kategoria argumentów  

„za” 

Wariant Kategoria argumentów 

„przeciw” 

Wariant 

1a 1b 2a 2b 3 1a 1b 2a 2b 3 

Adekwatna trasa autobusu 
2 0 1 2 20 

Nieadekwatna trasa 

autobusu 
17 16 7 7 0 

 
Wszystkie warianty jednokierunkowe były krytykowane ze względu na zmianę trasy autobusu linii 

102. Obecnie przystanki w obie strony są zlokalizowane przy ul. Beniowskiego. Wprowadzenie 

diametralnie odmiennej organizacji ruchu doprowadzi do tego, że część przystanków będzie musiała 
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zostać przeniesiona na ul. Kapitańską. Jak wskazywała część respondentów, utrudni to korzystanie 

z komunikacji zbiorowej mieszkańcom ul. Beniowskiego, zwłaszcza osobom starszym, które będą 

musiały korzystać ze stromych schodów, by dostać się na przystanek. Taka zmiana mogłaby więc 

niekorzystnie rzutować na potrzeby osób z ograniczoną mobilnością. 

 

Osoby popierające warianty jednokierunkowe zdawały się podzielać to zdanie – praktycznie  

nie pojawiły się opinie, że wprowadzenie takiej organizacji ruchu poprawi sytuację pasażerów. 

Jedynie w niektórych przypadkach przedstawiano opinie, że po udrożnieniu ulic pojazdy komunikacji 

zbiorowej będą jeździły płynniej. 

 

W trakcie konsultacji pojawił się pomysł, by autobus linii 102 wykonywał pętlę, co pozwoliłoby  

na utrzymanie dotychczasowej możliwości skorzystania z komunikacji zbiorowej mieszkańcom obu 

ulic. Mogłoby to więc, przynajmniej częściowo, zminimalizować negatywne efekty wprowadzenia 

ruchu jednokierunkowego w zakresie lokalizacji przystanków. Efektywność takiego rozwiązania 

byłaby jednak do stwierdzenia dopiero po analizie płynności ruchu w rezultacie wprowadzenia 

rozwiązań.  

 

W tym miejscu trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ocena tego aspektu może być silnie związana  

z poczuciem indywidualnych korzyści bądź strat z takiej zmiany. Jest również zróżnicowana  

w zależności od tego, gdzie mieszkali respondenci. W przypadku osób z ulicy Kapitańskiej 

konieczność pokonywania różnicy wysokości, by dostać się na przystanek (i to w obie strony), 

występowała już wcześniej. Rozłożenie przystanków pomiędzy obie ulice sprawiłoby natomiast,  

że mieszkańcy każdej z ulic musieliby się mierzyć z tym problemem jedynie jadąc w jedną stronę13. 

 

4. Mieszkańcy o wpływie wariantów na bezpieczeństwo i uporządkowanie ruchu 

 
Tabela 7. Liczba uzasadnień „za” i „przeciw” według kategorii w podziale na warianty. 

Kategoria argumentów  

„za” 

Wariant Kategoria argumentów 

„przeciw” 

Wariant 

1a 1b 2a 2b 3 1a 1b 2a 2b 3 

Bezpieczeństwo  

i uporządkowany ruchu  
27 15 5 5 15 Niebezpieczne sytuacje  12 27 20 25 11 

 
Był to kolejny aspekt zmian, który wzbudził znaczące różnice w opiniach. Negatywne argumenty 

wprowadzenia ruchu jednokierunkowego dotyczyły przede wszystkim: 

• zmniejszenia się bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych, ze względu na szybszą jazdę 

samochodów po zmianie organizacji ruchu na jednokierunkową, 

• zamiany ulic Kapitańskiej i Beniowskiego w „drogi przelotowe” – większe wykorzystywanie 

tych ulic jako alternatywy dla ulicy Morskiej będzie sprzyjać powstaniu niebezpiecznych 

sytuacji, 

• utrudnienia dojazdów dla straży pożarnej czy karetki – jeśli dojdzie do zatarasowania jednej  

z ulic (np. z powodu wypadku), pojazdy te nie będą miały alternatywnej drogi.  

 

Warianty jednokierunkowe na części ulic były krytykowane za wprowadzenie w życie niejasnych 

zasad poruszania się, które będą sprzyjać zagubieniu kierowców i łamaniu przepisów.  

 

                                                
13 Warto też zauważyć, że jeśli chodzi o dane demograficzne mieszkańców obu ulic, to różnica pomiędzy liczbą osób 

starszych zameldowanych przy ulicy Beniowskiego i Kapitańskiej nie jest aż tak duża. Procentowo, w stosunku do populacji, 

odsetek osób starszych (powyżej 65 roku życia) wśród mieszkańców ul. Kapitańskiej jest nawet wyższy. Zgodnie z danymi 

Urzędu Miasta Gdyni na dzień 15.12.2017 r., na ul. Kapitańskiej zameldowanych jest 116 seniorów (stanowi to 21 proc. 

wszystkich mieszkańców ulicy, których jest 553), zaś na ul. Beniowskiego 163 seniorów (czyli 13 proc. spośród 1254 

mieszkańców). 
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Wskazywano dodatkowo, że w wariantach 2a i 2b pojawią się liczne problemowe skrzyżowania,  

np. na ulicach: 

• Kapitańskiej i Grabowo,  

• Grabowo i Morskiej,  

• Kapitańskiej i Surmana. 

 

Powstanie miejsc, w których kolizyjnie krzyżują się ruchy samochodów, będzie powodem wzrostu 

liczby niebezpiecznych sytuacji.  

  

Z kolei na korzyść wariantów jednokierunkowych, w szczególności wariantu 1a, przemawiały 

następujące argumenty: 

• samochody przestaną jeździć po i parkować na chodnikach, 

• brak konieczności wymijania się zmniejszy ryzyko kolizji, 

• ruch będzie płynniejszy, ale wolniejszy, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo pieszych.  

 

Niebezpieczne sytuacje w kontekście wariantu dwukierunkowego nr 3 przedstawiano na ogół  

w kontekście: 

• problemów z wymijaniem się pojazdów na drodze z ruchem dwukierunkowym, występujące 

na skutek parkujących wszędzie samochodów,  

• zjawiska jazdy po chodnikach przez auta usiłujące wyminąć inne pojazdy,  

• braku wiary w alternatywne sposoby uspokojenia ruchu na tych ulicach.  

 

Zwolennicy wariantu nr 3 podnosili, że: 

• obecnie nie ma dużej liczby wypadków,  

• ruch dwukierunkowy wymusza zmniejszenie prędkości (ze względu na zaparkowane 

samochody czy nadjeżdżające z naprzeciwka auta), 

• jasne reguły ruchu nie prowadzą do zamieszania i „konfuzji”, 

• utrzymanie ruchu dwukierunkowego zapobiegnie wzrostowi zagrożeń związanych z szybszą 

jazdą oraz zwiększoną liczbą pojazdów, które byłyby konsekwencją wprowadzenia ruchu 

jednokierunkowego. 

 

5. Mieszkańcy o wpływie wariantów na miejsca parkingowe 

 
Tabela 8. Liczba uzasadnień „za” i „przeciw” według kategorii w podziale na warianty. 

Kategoria argumentów  

„za” 

Wariant Kategoria argumentów 

„przeciw” 

Wariant 

1a 1b 2a 2b 3 1a 1b 2a 2b 3 

Poprawa sytuacji z 

parkowaniem 
14 5 4 7 4 

Brak poprawy sytuacji 

odnośnie parkowania 
5 5 2 2 28 

 
Warianty jednokierunkowe były lepiej oceniane pod względem wpływu na problem dotyczący braku 

wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego pozwoliłoby 

bowiem na wydzielenie jednego pasa jezdni na potrzeby parkujących samochodów, dzięki czemu 

wzrosłaby liczba legalnych miejsc do postoju. Najwięcej tego typu argumentów przedstawiano  

w uzasadnieniach ocen wariantu nr 1a. 

 

Najwięcej argumentów krytycznych dotyczących miejsc parkowania pojawiło się odnośnie wariantu 

nr 3. Podnoszono, że: 

• sytuacja związana z parkowaniem nie poprawi się, 

• alternatywne sposoby uporządkowania parkowania będą nieefektywne (np. straż miejska  

i policja nie będą w stanie skutecznie wyegzekwować przestrzegania zakazów), 

• zmniejszy się liczba miejsc do parkowania w porównaniu z innymi wariantami, 
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• ulice są za wąskie, by można było na nich parkować i poruszać się w obu kierunkach. 

 

Zwolennicy wariantu nr 3 wskazywali z kolei, że wprowadzenie drobnych zmian porządkujących, 

może poprawić sytuację. Zdarzały się również opinie, że potencjalny wzrost liczby miejsc  

do parkowania w wariantach jednokierunkowych może być wyolbrzymiany oraz nie będzie w równym 

stopniu dotyczył obu ulic. Ulica Beniowskiego jest węższa, więc mniejsze też będą zyski z takiej 

zmiany. Poza tym podnoszono, że problem z parkowaniem może zostać tak naprawdę rozwiązany 

dzięki budowie nowych parkingów, a nie przez zmiany w organizacji ruchu.   

 

6. Dodatkowe informacje na temat uzasadnień 
 

Przedstawiona analiza uzasadnień w tej części raportu nie wyczerpuje całości uwag. Ze względu  

na płynność lektury, w głównej części opracowania przytoczono tylko uwagi, które powtarzały się 

najczęściej. Czytelnicy zainteresowani bardziej szczegółowym opisem mogą sięgnąć do załącznika 

nr 1, w którym uzasadnienia każdego z wariantów zostały opisane dokładniej.   
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VI. PODSUMOWANIE: SŁOWO OD AUTORÓW 

Zebrane w trakcie konsultacji społecznych informacje pozwalają stwierdzić, że obecna organizacja 

ruchu w rejonie ulic Beniowskiego i Kapitańskiej zrodziła różnego typu problemy dla użytkowników 

tych dróg. Trudności te dotyczą przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania 

się i są odczuwalne przez wszystkie grupy uczestników ruchu. Kluczowe z perspektywy mieszkańców 

okolic ulic Beniowskiego i Kapitańskiej jest przeprowadzenie w tym rejonie konkretnych działań  

na rzecz: 

• uspokojenia ruchu i zwiększenia jego płynności, 

• zmniejszenia problemów z nieprzepisowym parkowaniem samochodów, 

• rozwiązania problemów z brakiem miejsc do parkowania. 

 

Kwestią do decyzji pozostaje natomiast charakter i szczegółowy zakres zmian w organizacji ruchu 

oraz innych działań wspierających. 

 

Oceny wariantów przedstawione w trakcie konsultacji były bardzo zróżnicowane, a wielokrotnie 

również sprzeczne ze względu na różnicę zdań dotyczącą efektów poszczególnych rozwiązań. 

Większość odmiennych opinii dotyczyła przede wszystkim tego, które działania upłynnią ruch, a które 

przyczynią się do zwiększenia korków, czy też jakie rozwiązanie pozwoli na wzrost poziomu 

bezpieczeństwa.  

 

Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie ocen proponowanych wariantów organizacji ruchu oraz ich 

silną polaryzację wśród mieszkańców, należy mieć świadomość, że każda decyzja dotycząca zasad 

organizacji ruchu spotka się z niezadowoleniem części mieszkańców –  

bez względu na to, który wariant zostanie wybrany. Decyzja o wprowadzeniu ruchu 

jednokierunkowego zostanie negatywnie odebrana przez osoby przyzwyczajone do obecnych 

kierunków ruchu, a pozostawienie dotychczasowego układu będzie niewystarczające dla osób 

oceniających obecne rozwiązania najbardziej krytycznie. 

 

 

 

 

Autorzy raportu: Borys Martela, Ewa Stokłuska 

Analizy ilościowe i wykresy: Joanna Jaczewska 

 

Realizacja konsultacji: Joanna Jaczewska,  

Ewa Stokłuska, Borys Martela, Łukasz Browarczyk  

 

Wszystkie wymienione osoby są pracownikami 

Działu Badań i Partycypacji 

Laboratorium Innowacji Społecznych 
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ROZSTRZYGNIĘCIA PREZYDENTA 

Wariant organizacji ruchu 

 

Zagadnienie Rozstrzygnięcie 

Wybór wariantu 

organizacji ruchu na 

ulicach Beniowskiego  

i Kapitańskiej 

 

Wybrano zmodyfikowany wariant 1a 

 

ETAP1 – ul. Kapitańska jednokierunkowa od pl. Neptuna  

do ul. Grabowo, ul. Beniowskiego pozostaje dwukierunkowa 

ETAP 2 – ewentualne wprowadzenie jednego kierunku ruchu  

na ul. Beniowskiego od ul. Grabowo do pl. Neptuna 

 

Uzasadnienie wyboru: 

 

Zmodyfikowany wariant 1a w największym stopniu doprowadzi  

do rozwiązania problemów zgłaszanych przez mieszkańców w trakcie 

konsultacji. Jego wprowadzenie powinno poprawić bezpieczeństwo 

różnych uczestników ruchu oraz przyczynić się do ułatwienia 

poruszania się samochodów po ul. Kapitańskiej. 

 

Warto też zauważyć, że choć opinie mieszkańców były silnie 

spolaryzowane, to spośród wszystkich proponowanych rozwiązań, 

wariant 1a był najczęściej oceniany pozytywnie i najrzadziej 

negatywnie. 

 

Zmiana organizacji będzie miała charakter dwuetapowy. W pierwszym 

etapie zostanie wprowadzony jeden kierunek na ul. Kapitańskiej  

od pl. Neptuna do ul. Grabowo. Na ul. Beniowskiego zostanie utrzymany 

ruch dwukierunkowy. Trasa autobusu linii 102 w tym etapie nie zostanie 

zmieniona. 

 

Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu zgodnie z etapem 1 należy 

sytuację monitorować. W przypadku, gdy obserwacje wskażą na 

konieczność podjęcia dalszych działań, zostanie zrealizowany etap 2 

organizacji ruchu, tj. wprowadzenie jednego kierunku  

na ul. Beniowskiego od ul. Grabowo do pl. Neptuna. 

 

Etapowanie wprowadzenia organizacji ruchu wynika głównie z chęci 

utrzymania dotychczasowej trasy przejazdu pojazdów komunikacji 

miejskiej ulicą Beniowskiego oraz z sygnalizowanego przez 

mieszkańców tej ulicy, braku potrzeby wprowadzenia jednego kierunku 

ruchu. 

 

Za przyjęciem wybranej organizacji ruchu przemawiają następujące 

względy: 

• Pozostawienie tylko jednego pasa ruchu umożliwi 

zagospodarowanie pozostałej części jezdni na miejsca 

postojowe, a ciągi piesze zostaną udrożnione.  

• Ruch pojazdów będzie płynniejszy, a dodatkowe elementy 

uspokojenia ruchu przyczynią się do zmniejszenia prędkości.  
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• Utworzenie jednego kierunku również na ul. Kapitańskiej  

na odcinku od ul. ks. W. Surmana do ul. G. Denhoffa umożliwi 

parkowanie po jednej stronie ulicy. Zasady poruszania się w tym 

rejonie staną się czytelniejsze.  

• Nakaz jazdy w prawo z ul. ks. W. Surmana będzie 

bezpieczniejszy niż wyjazd w obu kierunkach na ul. Kapitańską.  

• Przy wprowadzeniu jednego kierunku ruchu będzie można 

zgodnie z przepisami wyznaczać pełnowymiarowe stanowiska 

postojowe dla osób niepełnosprawnych.  

 

W trakcie konsultacji mieszkańcy zwracali uwagę na ryzyko zwiększenia 

prędkości rozwijanych przez samochody w przypadku wprowadzenia 

ruchu jednokierunkowego. Temu zagrożeniu będzie można jednak 

przeciwdziałać poprzez wprowadzenie rozwiązań uspokajających ruch. 

 

Po zmianie organizacji ruchu, która uporządkuje obecną sytuację  

z nieprawidłowym parkowaniem, lista dostępnych miejsc postojowych 

zmniejszy się. Jednak te, które pozostaną, nie będą stwarzały 

zagrożenia bezpieczeństwa i utrudniały ruchu. Jedna strona ulicy 

zostanie objęta zakazem zatrzymywania się. Przy przejściach  

dla pieszych oraz skrzyżowaniach zostaną zastosowane dodatkowe 

elementy, aby zapobiec parkowaniu niezgodnie z przepisami. 

 



 

 

ZESTAWIENIE UWAG  

1. Postulaty szczegółowe zgłaszane w odniesieniu do wariantu 1a 

 

 

  

Zagadnienie Postulaty Działania 

Rozszerzenie ruchu 

jednokierunkowego 

Dodatkowe objęcie ruchem 

jednokierunkowym: 

- odcinka ul. Kapitańskiej  

od Pl. Neptuna do ul. Bpa 

Okoniewskiego, 

- odcinka ul. Bpa Okoniewskiego  

od ul. Kapitańskiej do ul. Kołłątaja. 

Wprowadzenie jednego kierunku 
ruchu na innych ulicach nie jest 
wykluczone, ale udzielenie 
precyzyjnej odpowiedzi będzie 
możliwe po wprowadzeniu nowej 
organizacji ruchu na omawianych 
ulicach Kapitańskiej i 
Beniowskiego oraz późniejszej 
obserwacji sposobu, w jaki rozłoży 
się ruch pojazdów. 

Wprowadzenie ruchu 

jednokierunkowego na ul. Kołłątaja 

– na odcinku od ul. Surmana  

do ul. Bpa Okoniewskiego 

Ograniczenie 

parkowania 

Wprowadzenie jednostronnego 

zakazu zatrzymywania się  

i postoju 

Postulat zostanie przeanalizowany 
podczas opracowywania projektu 
nowej organizacji ruchu.  
Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi 
będzie możliwe po wprowadzeniu 
nowej organizacji ruchu  
na omawianych ulicach 
Kapitańskiej i Beniowskiego  
oraz późniejszej obserwacji 
sposobu, w jaki rozłoży się ruch 
pojazdów. 

Wprowadzenie zakazu parkowania 

po obu stronach ulicy Surmana 

Zwiększenie liczby 

miejsc do 

parkowania 

Wyznaczenie miejsc  

do parkowania po lewej stronie  

ul. Beniowskiego (patrząc  

od ul. Grabowo w stronę centrum) 

Postulat zostanie przeanalizowany 
podczas opracowywania projektu 
nowej organizacji ruchu. 

Budowa nowych 

elementów 

drogowych 

Wprowadzenie kontraruchu dla 

rowerów 

Postulat zostanie przeanalizowany 
podczas opracowywania projektu 
nowej organizacji ruchu. 

Budowa ronda na placu Neptuna Wymaga to opracowania 
dokumentacji projektowej. Będzie 
to podlegało analizie w 
późniejszym czasie. 

Inne rozwiązania 

Zmiana trasy autobusu tak,  

aby robił pętlę zapewniając 

możliwość dojazdu mieszkańcom  

ul. Beniowskiego z centrum  

(w stronę stacji PKP Chylonia) 

Ewentualne wprowadzenie takiego 
rozwiązana będzie uzależnione  
od uzyskania pozytywnej opinii 
ZKM w Gdyni oraz dostępności 
środków finansowych. 

Wprowadzenie ograniczenia 

prędkości 

Na etapie projektowania zostanie 
wzięte pod uwagę wprowadzenie 
Strefy Tempo 30 
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2. Kluczowe zagadnienia podnoszone w trakcie konsultacji społecznych 

 

Zagadnienie Działania 

 

Jakie działania zostaną podjęte 

przez Miasto Gdynia,  

aby doprowadzić do uspokojenia  

i zwiększenia płynności ruchu  

w rejonie ulic Beniowskiego  

i Kapitańskiej? 

 

Płynność ruchu zostanie poprawiona poprzez 

wprowadzenie jednego kierunku na  

ul. Kapitańskiej i ewentualnie w późniejszym terminie na 

ul. Beniowskiego od  

pl. Neptuna do ul. Grabowo. Uspokojenie ruchu nastąpi 

poprzez wprowadzenie fizycznych elementów 

spowalniających ruch drogowy (np. wyniesione przejścia 

dla pieszych, progi zwalniające). 

 

Jakie działania będą prowadzone 

przez Miasto Gdynia, aby rozwiązać 

problemy z nieprzepisowym 

parkowaniem samochodów  

w rejonie ulic Beniowskiego  

i Kapitańskiej? 

 

Na ulicy jednokierunkowej pozostawienie jednego pasa 

ruchu umożliwi zagospodarowanie pozostałej części 

jezdni na legalne miejsca postojowe. W miejscach, 

gdzie pojazdy parkują niezgodnie z przepisami, zostaną 

wdrożone dodatkowe elementy bezpieczeństwa tj. 

słupki wygrodzeniowe, powierzchnie wyłączone z ruchu 

oraz znaki zakazu zatrzymywania się. 

 

Jakie działanie zostaną podjęte 

przez Miasto Gdynia, aby rozwiązać 

problem braku miejsc 

parkingowych w rejonie ulic 

Beniowskiego i Kapitańskiej? 

 

Przeanalizowane zostaną dostępne tereny na budowę 

miejsc postojowych, na których Gmina Gdynia może 

inwestować. Rozważenie takich lokalizacji będzie 

wymagało wykonania stosownych analiz (własności 

gruntów, możliwości techniczne), realizacja zaś będzie 

uzależniona od posiadanych środków finansowych. 

 

3. Dodatkowe postulaty dotyczące pozostałych wariantów organizacji ruchu 

 

W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy zgłaszali dodatkowe rekomendacje w odniesieniu  

do poszczególnych propozycji zmian organizacji ruchu. Ponieważ wybrano wariant 1a, część uwag 

przedstawionych poniżej stała się nieaktualna. Pozostałe są bardzo szczegółowe i dlatego zostaną 

przeanalizowane na późniejszym etapie.  

 

Wariant Zagadnienie Postulaty 

1b 

Ograniczenie ruchu 

dwukierunkowego 

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku 

ul. Kapitańskiej graniczącym z przedszkolem 

Rozszerzenie ruchu 

dwukierunkowego 

Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego  

na ul. Beniowskiego na odcinku od ul. Grabowo  

do pierwszego zjazdu w stronę akademików 

Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego  

na ul. Kapitańskiej od ul. Grabowo do pierwszego 

zakrętu 

Budowa nowych 

elementów drogowych 

Budowa ścieżki rowerowej 

Przebudowa skrzyżowania ulic Beniowskiego i Demela 
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Stworzenie szerszego chodnika, ale tylko po jednej 

stronie jezdni 

Zwiększenie liczby miejsc 

do parkowania 

Wytyczenie miejsc parkingowych po jednej stronie 

jezdni 

Ograniczenie parkowania 

Postawienie znaku zatrzymywania się  

na dwukierunkowych fragmentach ulic Beniowskiego  

i Kapitańskiej 

Inne rozwiązania 

Zmiana lokalizacji przystanku autobusu – przesunięcie 

na Plac Neptuna 

Częstsze odśnieżanie zimą stromego podjazdu  

na ul. Beniowskiego 

2a 

Rozszerzenie ruchu 

jednokierunkowego 

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całej  

ul. Kapitańskiej oraz na ul. Kołłątaja (pomiędzy  

ul. Surmana a ul. Biskupa Okoniewskiego) 

Zmniejszenie natężenia 

ruchu 

Ograniczenie tranzytu przez ul. Beniowskiego 

Udrożnienie ruchu 

Udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu ulic Grabowo  

i Morskiej 

2b 

Rozszerzenie ruchu 

jednokierunkowego 

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. 

Kapitańskiej aż do pl. Neptuna 

Budowa nowych 

elementów drogowych 

Przebudowa skrzyżowania ulic Beniowskiego i Demela 

Inne rozwiązania 

Okresowe ograniczenie wjazdu na ul. Beniowskiego  

dla osób, które nie są mieszkańcami, np. w dni 

powszednie w godz. 15-18 

3 

Wprowadzenie ruchu 

jednokierunkowego 

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku 

od ul. Demela do pl. Neptuna 

Uspokojenie ruchu 

Wprowadzenie ograniczenia prędkości przy 

skrzyżowaniu ul. Beniowskiego, Placu Neptuna,  

ul. Surmana 

Utworzenie Strefy Tempo 30 na całej długości ulic 

Kapitańskiej i Beniowskiego oraz w pobliżu ulic 

Grabowo, Falista, Lelewela, Kołłątaja, Okoniewskiego, 

Surmana i Denhoffa 

Montaż lustra drogowego na słupie przy wjeździe  

na ul. Kapitańską z ul. Surmana 

Montaż tzw. poduszki berlińskiej 

Montaż luster drogowych 

Montaż słupków-mijanek 

Montaż progów spowalniających 

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych 
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Egzekwowanie przez straż miejską ograniczenia 

prędkości 

Ograniczenie parkowania 

Ustawienie znaków zakazu postoju po jednej stronie 

ulicy 

Wprowadzenie zakazu parkowania przy Placu 

Neptuna, szczególnie autobusów i dużych 

samochodów, które ograniczają widoczność –  

z wyłączeniem właścicieli posesji 

Namalowanie pasów zakazujących parkowania  

przy skrzyżowaniu ulic Beniowskiego, Placu Neptuna  

i Surmana 

Wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i postoju  

na zakręcie w rejonie Szkoły Społecznej  

przy ul. Kapitańskiej  

Wprowadzenie zakazu zatrzymywania się  

na ul. Grabowo od ul. Morskiej do skrzyżowania  

z ul. Kapitańską i około 5-10 m od ul. Kapitańskiej  

w kierunku SP 17  

Wprowadzenie ograniczenia możliwości parkowania  

na ul. Kapitańskiej i ul. Beniowskiego z wyjątkiem 

mieszkańców, interesantów firm i osób prowadzących 

działalność gospodarczą 

Egzekwowanie przez straż miejską zakazu 

zatrzymywania się i postoju w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych, np. na łuku drogi 

Zwiększenie/zachowanie 

liczby miejsc 

parkingowych 

Zachowanie miejsc postojowych przy ulicy 

Stworzenie parkingów dla studentów na terenie 

Akademii Morskiej, np. w miejscu nieczynnego boiska 

Zwężenie chodnika biegnącego po stronie numerów 

nieparzystych na odcinku ul. Kapitańskiej od nr 1  

do Placu Neptuna i wygospodarowanie miejsc 

postojowych po obu stronach jezdni, z uwzględnieniem 

wjazdów na posesje 

Stworzenie pasa postojowego na terenie obecnego 

pasa zieleni wzdłuż ulicy Kapitańskiej, przy posesjach 

wzdłuż pasa ruchu w kierunku Chyloni (od ulicy 

Surmana do Gdyńskiej Szkoły Społecznej) 

Uwzględnienie w planowaniu przestrzennym miejsca 

na parkingi, zwłaszcza przy wydawaniu pozwoleń  

na budowę budynków wielorodzinnych 

Wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych 

na wzór tych, które zostały zrealizowane  

przy ul. Kołłątaja, przy skrzyżowaniu z ul. Biskupa 

Okoniewskiego 

Budowa nowych 

elementów drogowych 

Uzupełnienie brakujących chodników, np. koło domów 

studenckich Akademii Morskiej 
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Stworzenie drogi dla rowerów 

Inne rozwiązania 

Powstrzymanie możliwości powstawania nowej 

zabudowy wielorodzinnej w okolicy – zaprzestanie 

wydawania pozwoleń na takie inwestycje 
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1. Wprowadzenie 

 

Poniższy załącznik zawiera szczegółową analizę każdego z wariantów organizacji ruchu na ulicach 

Beniowskiego i Kapitańskiej. Na kolejnych stronach znajdują się zestawienia argumentów „za”  

i „przeciw”, uzupełnione o opis każdego z wariantów oraz prezentację wyników ocen z rozbiciem  

na miejsce zamieszkania. Całość poprzedzona jest krótkim wyjaśnieniem sposobu, w jaki pozyskano 

i analizowano dane oraz informacjami pomocnymi w interpretacji wyników.  

 

2. Informacja metodologiczna 

 

Przedstawiona w niniejszym załączniku analiza dotyczy informacji pochodzących z formularza 

konsultacyjnego, który został udostępniony w trakcie konsultacji społecznych. Mieszkańcy mogli  

w nim nie tylko oceniać zaprezentowane propozycje organizacji ruchu na zaproponowanej skali  

od „-3” do „+3”, ale również uzasadniać dokonane wybory. Wiele osób skorzystało z tej możliwości, 

w wyniku czego zebrano informacje pozwalające na to, by lepiej zrozumieć powody, którymi kierowali 

się mieszkańcy w ocenie wariantów. 

 

Uzasadnienia mieszkańców dotyczące wariantów były analizowane na dwa sposoby. Po pierwsze, 

przeprowadzono analizę jakościową, w ramach której każda z uwag była czytana i rozważana 

indywidualnie.  

 

Po drugie, posiłkowano się również metodą ilościowej analizy treści. Każdemu uzasadnieniu 

przypisano kody (kategorie)14 oznaczające efekty, do których – zdaniem uczestników – doprowadzi 

wprowadzenie w życie danego wariantu organizacji ruchu. Pozwoliło to na ustalenie, ile razy pojawiły 

się poszczególne typy uzasadnień „za” i „przeciw”. Dzięki temu można z pewną ostrożnością 

stwierdzić, które obawy i nadzieje pojawiały się najczęściej. Choć tego typu postępowanie nie jest 

wolne od możliwości popełnienia pomyłki, to autorzy raportu dołożyli wszelkich starań, żeby każda 

                                                
14 Klucz do kodowania znajduje się na stronach 53-54.  
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uwaga została wzięta pod uwagę, a liczebności poszczególnych uzasadnień odzwierciedlały 

zawartość uwag mieszkańców15.  

 

3. Zbiorcze przedstawienie typów uzasadnień 

 

Uzasadnienia kodowano według klucza zawartego w załączniku. Kody, którymi oznaczono 

wypowiedzi nawiązują do sześciu głównych kategorii problemów i/lub konsekwencji wprowadzania 

zmian, czyli do kwestii związanych z: 

• utrudnieniami w ruchu pojazdów bądź ich brakiem, 

• dojazdami docelowymi oraz wyjazdami z rejonu ulic Beniowskiego i Kapitańskiej, 

• kierunkiem bądź kierunkami ruchu, 

• przebiegiem trasy autobusu, 

• parkowaniem. 
 
Oprócz argumentów przedstawionych w tabeli wyróżniono również kategorie „inne” dla argumentów 

„za” i „przeciw”, w której znalazły się na ogół wypowiedzi wyrażające poparcie dla lub sprzeciw wobec 

jakiegoś wariantu i dlatego nie uwzględniono ich przy opisie poszczególnych wariantów. Wyrażały 

bowiem w gruncie rzeczy to samo, co ocena wyrażona na skali od „-3” do „+3”. 
 
Tabela 9. Liczba uzasadnień „za” i „przeciw” w kategorii ogólne/inne z podziałem na warianty. 

Ogólne/inne uzasadnienia „za”  

w poszczególnych wariantach 

Ogólne/inne uzasadnienia „przeciw”  

w poszczególnych wariantach 

1a 1b 2a 2b 3 1a 1b 2a 2b 3 

28 15 12 11 39 20 35 23 34 35 

 

Po podliczeniu wszystkich wyników z uzasadnień merytorycznych uzyskano z kolei następujące 

wyniki dotyczące pojawiania się poszczególnych grup argumentów. 

 
Tabela 10. Liczba uzasadnień „za” i „przeciw” według kategorii w podziale na warianty. 

Kategoria uzasadnień  

„za” 

Wariant Kategoria uzasadnień 

„przeciw” 

 

1a 1b 2a 2b 3 1a 1b 2a 2b 3 

Brak utrudnień w ruchu dla 

pojazdów  

(np. samochodów 

osobowych, dostawczych, 

autobusów) 

28 14 10 9 11 

Utrudnienia w ruchu 

pojazdów  

(np. samochodów 

osobowych, dostawczych, 

autobusów) 

29 23 36 26 18 

Dogodne dojazdy  

i wyjazdy 4 25 5 15 8 

Niedogodne dojazdy  

i wyjazdy, niezrozumiałe 

reguły 

33 24 31 29 0 

Adekwatny kierunek bądź 

kierunki ruchu 
14 17 10 14 17 

Nieadekwatny kierunek 

bądź kierunki ruchu 
37 31 43 39 22 

Adekwatna trasa autobusu 
2 0 1 2 20 

Nieadekwatna trasa 

autobusu 
17 16 7 7 0 

Bezpieczeństwo  

i uporządkowany ruchu  
27 15 5 5 15 Niebezpieczne sytuacje  12 27 20 25 11 

Poprawa sytuacji  

z parkowaniem 
14 5 4 7 4 

Brak poprawy sytuacji 

odnośnie parkowania 
5 5 2 2 28 

 

                                                
15 Kody (czy też kategorie) do przeprowadzenia ilościowej analizy treści zostały wypracowane po zebraniu całego materiału. 
Ze względu na dużą liczbę uzasadnień oraz ich zróżnicowanie, kodowaniem każdej wypowiedzi zajmowały się co najmniej 
dwie osoby, które pracowały niezależnie od siebie. Pozwoliło to na późniejsze porównanie i uzgodnienie wyników,  
co zapewniło większą precyzję prezentowanych wyników.  
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Wyciąganie wniosków z powyższej tabeli wymaga wpierw wyjaśnienia sposobu, w jaki należy 

interpretować wyniki. Pytanie o uzasadnienie było pytaniem otwartym – każdy z uczestników mógł 

dowolnie przedstawić powody swojej oceny wariantu lub nie przedstawiać jej wcale. W rezultacie, 

pozyskane odpowiedzi są niekompletne w tym sensie, że respondenci praktycznie nigdy nie odnosili 

się do wszystkich kategorii problemów przedstawionych powyżej. Czasami prezentowali wyjaśnienie, 

które przypisano jednemu efektowi, czasami – kilku.  

 

Z tego względu, liczebności argumentów „za” i „przeciw” nie można sobie w prosty sposób 

przeciwstawiać. To, że w uzasadnieniu któregoś wariantu pojawiło się najwięcej argumentów „za”  

z określonej kategorii, nie musi wcale oznaczać, że mieszkańcy uważają, że ta propozycja  

w najlepszym stopniu rozwiązuje jakiś problem. Świadczy to tylko o tym, że tego typu argumenty były 

w przypadku konkretnego wariantu najliczniejsze. Dlatego też interpretacja danych na temat tego,  

ile razy jakiś argument został przywołany, wymaga zawsze zestawiania z treścią tych argumentów.  

 

Warto też pamiętać, że liczba uzasadnień różni się w zależności od wariantu. Niektóre z nich 

mieszkańcy oceniali częściej niż inne. Liczba uzasadnień ze względu na wariant przedstawiona jest 

poniżej.  

 
Tabela 11. Liczba przedstawionych uzasadnień według wariantów. 

Kategoria uzasadnień 
Wariant 

W1a W1b W2a W2b W3 

Liczba uzasadnień ogółem16, w tym zawierające: 186 163 147 140 185 

• argumentację „za” 87 61 37 61 73 

• argumentację „przeciw” 100 106 111 100 88 

 

  

                                                
16 Liczba uzasadnień ogółem nie jest sumą liczby uzasadnień zawierających argumenty „za” i „przeciw”. W niektórych 

uzasadnieniach respondenci dostrzegali bowiem zarówno pozytywne, jak i negatywne strony konkretnego rozwiązania.  
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4. Ocena wariantu 1a oraz prezentacja uzasadnień mieszkańców  

 

 
 
Istota rozwiązania: Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Beniowskiego w stronę centrum 
na ul. Kapitańskiej w stronę Chyloni (na całym odcinku od ul. Grabowo  
do pl. Neptuna). 
 
Proponowane zmiany:  

• Ruch jednokierunkowy na obu ulicach (na całej długości lub fragmencie ulic). 

• Zamiana jednego pasa ruchu na miejsca postojowe. 

• Udrożnienie przejazdu przy Gdyńskiej Szkole Społecznej poprzez ustawienie  
w zatoce postojowej przy ul. Kapitańskiej 37 (przy szkole) znaku zakazu postoju, 
obowiązującego od poniedziałku do piątku, w określonych godzinach. 

• Wprowadzenie kontrapasów lub kontraruchu dla rowerów. 
 
 
Ocena wariantu 
 
Wykres 12. Ocena wariantu 1a wg miejsca zamieszkania. 

 
Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345) 
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Zestawienie uzasadnień „za” i „przeciw” 
 
Tabela 12. Uzasadnienia związane z ruchem pojazdów (wariant 1a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Brak utrudnień w ruchu dla pojazdów 
(np. samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów) 

28 29 
Utrudnienia w ruchu pojazdów  
(np. samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów) 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1a: 

• przyczyni się do ogólnego upłynnienia ruchu, 
zwiększenia przejezdności i drożności 

• zlikwiduje faktyczny ruch wahadłowy w związku  
z wyznaczeniem miejsc do parkowania po jednej 
stronie każdej z ulic 

• będzie łatwiej wymijać inne pojazdy 

• zmniejszą się korki na skutek upłynnienia ruchu,  
a także zniechęcenia do traktowania ulic jako 
alternatywy dla ul. Morskiej (np. ul. Kapitańska 
przestanie spełniać tę funkcję dla osób jadących  
do centrum z Chyloni) 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1a: 

• zwiększenie się korków i natężenia ruchu na obu 
ulicach (np. w związku z koniecznością dojazdów  
i objazdów) 

• ruch jednokierunkowy będzie zachęcać do wyboru 
ulicy Kapitańskiej jako alternatywy dla ul. Morskiej  
w trakcie szczytu popołudniowego 

• łatwość powstania zatoru na drodze, którego nie 
będzie można ominąć  

• utrudnienia na przecinających się drogach (trudność 
skrętu autobusu z ul. Kapitańskiej w ul. Grabowo, 
utrudnienia na ul. Demela) 

 
Tabela 13. Uzasadnienia związane z dojazdami i wyjazdami (wariant 1a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Dogodne dojazdy i wyjazdy 4 33 
Niedogodne dojazdy i wyjazdy, 
niezrozumiałe reguły 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1a: 

• zapewnienie wygodnego i szybkiego dojazdu  
do placówek oświatowych 

• wygodny wariant ze względu na miejsce zamieszkania 
(uwagi jednostkowe) 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1a: 

• wydłużenie drogi do domu oraz trasy dojazdu  
do instytucji (przede wszystkim szkoły)  
oraz związane z tym koszty (czas, pieniądze) 

• utrudnienie dojazdów dla mieszkańców okolicznych 
ulic, zwłaszcza w porze zimowej ze względu na stromy 
podjazd (dotyczy np. ulic Surmana, Demela,  
Bpa Okoniewskiego) 

 
Tabela 14. Uzasadnienia związane z ustaleniem kierunków ruchu (wariant 1a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Adekwatny kierunek bądź kierunki ruchu 14 38 
Nieadekwatny kierunek bądź kierunki 
ruchu 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1a: 

• największe natężenie ruchu jest w stronę zgodną  
z zaproponowaną organizacją ruchu 
jednokierunkowego 

• dopasowanie do ruchu odbywającego się  
na skrzyżowania z okolicznymi ulicami (np. ulice 
Surmana, Grabowo) 

• ulica jest za wąska na ruch dwukierunkowy 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1a: 

• ruch jednokierunkowy w stronę Chyloni będzie 
zachęcał kierowców spoza rejonu do korzystania  
z ul. Kapitańskiej jako alternatywy dla ul. Morskiej  
w trakcie popołudniowego szczytu 

• ulice są wystarczająco szerokie na ruch 
dwukierunkowy  

• lepszy byłby kierunek w drugą stronę, bowiem 
największy ruch jest w godzinach porannych  
od Chyloni do centrum i to ten kierunek należy 
upłynnić 

• lepszy byłby kierunek w drugą stronę, bowiem 
największy ruch jest w godzinach popołudniowych  
w stronę Chyloni – należy zniechęcić do korzystania  
z ul. Kapitańskiej 

• podjazd zimą pod ul. Beniowskiego może sprawić 
trudności 

 
 
Tabela 15. Uzasadnienia związane z przebiegiem trasy autobusu (wariant 1a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Adekwatna trasa autobusu 2 17 Nieadekwatna trasa autobusu 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1a: 

• wygodniejsza lokalizacja przystanku dla osób 
wracających z zakupami (uwagi jednostkowe) 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1a: 

• zmiana trasy autobusu 
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• przeniesienie części przystanków z ul. Beniowskiego 
na ul. Kapitańską wydłuży i utrudni korzystanie  
z komunikacji zbiorowej, zwłaszcza osobom starszym 
(konieczność korzystania ze stromych schodów) 

 
Tabela 16. Uzasadnienia związane z oceną bezpieczeństwa (wariant 1a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Bezpieczeństwo i uporządkowany ruchu  27 12 Niebezpieczne sytuacje  

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1a: 

• samochody przestaną jeździć po i parkować  
na chodnikach 

• brak konieczności wymijania się zmniejszy ryzyko 
kolizji 

• bezpieczne skrzyżowania z okolicznymi ulicami  
(np. Surmana) 

• zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, w tym uczniów 
(dzięki wymuszeniu wolniejszej jazdy) 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1a: 

• wzrost zagrożeń w związku z szybszą jazdą  
po zmianach 

• zmiana ul. Kapitańskiej w drogę przelotową będzie 
sprzyjać niebezpiecznym sytuacjom 

• mniejsze bezpieczeństwo dla pieszych z powodu 
większych prędkości rozwijanych przez kierowców 

• utrudnienie dojazdów dla straży pożarnej czy karetki 

 
Tabela 17. Uzasadnienia związane z parkowaniem (wariant 1a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Poprawa sytuacji z parkowaniem 14 5 
Brak poprawy sytuacji odnośnie 
parkowania 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1a: 

• stworzenie nowych miejsc parkingowych 

• uporządkowanie zasad parkowania (będą stać tylko 
po jednej stronie drogi) 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1a: 

• zmiany nie doprowadzą do powstania nowych miejsc 
parkingowych (np. na ul. Beniowskiego, gdzie nie 
będzie na to miejsca) 

• przeniesienie przystanku autobusu na ul. Kapitańską 
ograniczy liczbę miejsc parkingowych 

 
Dodatkowe rekomendacje związane z wariantem 
 
Tabela 18. Dodatkowe rekomendacje związane z wariantem 1a. 

Zagadnienie Postulaty 

Rozszerzenie ruchu jednokierunkowego Dodatkowe objęcie ruchem jednokierunkowym: 

• odcinka ul. Kapitańskiej od Pl. Neptuna  
do ul. Bpa Okoniewskiego, 

• odcinka ul. Bpa Okoniewskiego do ul. Kołłątaja. 

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Kołłątaja –  
na odcinku od ul. Surmana do ul. Biskupa Okoniewskiego 

Ograniczenie parkowania Wprowadzenie jednostronnego zakazu zatrzymywania się i postoju 

Wprowadzenie zakazu parkowania po obu stronach ul. Surmana 

Zwiększenie liczby miejsc do parkowania Wyznaczenie miejsc do parkowania po lewej stronie  
ul. Beniowskiego (patrząc od ul. Grabowej w stronę centrum) 

Budowa nowych elementów drogowych Wprowadzenie kontraruchu dla rowerów 

Budowa ronda na pl. Neptuna 

Inne rozwiązania Zmiana trasy autobusu tak, aby robił pętlę zapewniając możliwość 
dojazdu mieszkańcom ul. Beniowskiego z centrum (w stronę stacji 
PKP Chylonia) 
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5. Ocena wariantu 1b oraz prezentacja uzasadnień mieszkańców 

 

 
 
Istota rozwiązania: Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Beniowskiego w stronę centrum 

na ul. Kapitańskiej w stronę Chyloni (na ul. Kapitańskiej tylko od ul. Grabowo  

do ul. Denhoffa, a na ul. Beniowskiego tylko od ul. Grabowo do ul. Demela). 

 

Proponowane zmiany:  

• Ruch jednokierunkowy na obu ulicach (na całej długości lub fragmencie ulic). 

• Zamiana jednego pasa ruchu na miejsca postojowe. 

• Udrożnienie przejazdu przy Gdyńskiej Szkole Społecznej poprzez ustawienie  

w zatoce postojowej przy ul. Kapitańskiej 37 (przy szkole) znaku zakazu postoju, obowiązującego 

od poniedziałku do piątku, w określonych godzinach. 

• Wprowadzenie kontrapasów lub kontraruchu dla rowerów. 

 
 
Ocena wariantu 
 
Wykres 13. Ocena wariantu 1b wg miejsca zamieszkania. 

 
Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345) 
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Zestawienie uzasadnień „za” i „przeciw” 
 
Tabela 19. Uzasadnienia związane z ruchem pojazdów (wariant 1b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Brak utrudnień w ruchu dla pojazdów 
(np. samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów) 

14 23 
Utrudnienia w ruchu pojazdów  
(np. samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów) 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1b 
bardzo podobne jak te za wariantem 1a: 

• przyczyni się do ogólnego upłynnienia ruchu, 
zwiększenia przejezdności i drożności 

• zmniejszą się korki na skutek upłynnienia ruchu oraz 
usunięcia możliwości jazdy ul. Kapitańską  
w kierunku centrum 

• łatwiejszy przejazd w kierunku Chyloni 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1b: 

• propozycja rozwiązuje tylko część problemów,  
bo nie dotyczy dłuższych odcinków ulic  
(jak w przypadku wariantu 1a) – nadal będą problemy 
z wymijaniem i korkami w newralgicznych miejscach 

 
Poza tym takie same uzasadnienia jak w przypadku 
wariantu 1a: 

• zwiększenie się korków i natężenia ruchu na obu 
ulicach (np. w związku z koniecznością dojazdów  
i objazdów) 

• ruch jednokierunkowy będzie zachęcać do wyboru  
ul. Kapitańskiej jako alternatywy do ul. Morskiej  
w trakcie szczytu popołudniowego 

• łatwość powstania zatoru na drodze, którego nie 
będzie można ominąć  

• utrudnienia na przecinających się drogą (trudność 
skrętu autobusu z ul. Kapitańskiej w Grabowo, 
utrudnienia na ul. Demela) 

 
Tabela 20. Uzasadnienia związane z dojazdami i wyjazdami (wariant 1b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Dogodne dojazdy i wyjazdy 25 24 
Niedogodne dojazdy i wyjazdy, 
niezrozumiałe reguły 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1b: 

• zapewnienie łatwego dojazdu do domów osobom 
mieszkającym na odcinkach placem Neptuna  
a ulicami Demela i Denhoffa oraz zmniejszenie 
konieczności objazdów 

• zwiększenie możliwości wjazdu na odcinki 
jednokierunkowe 

• zapewnienie dobrego dojazdu do szkoły, przedszkola  
i innych punktów 

• możliwość zawrócenia na ul. Beniowskiego  
przez autokary wynajmowane od czasu do czasu 
przez szkołę 

• zapewnienie wygodnego i szybkiego dojazdu  
do placówek oświatowych 

• wygodny wariant ze względu na miejsce zamieszkania 
(uwagi jednostkowe) 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1b: 

• wprowadzenie skomplikowanych zasad ruchu,  
które będą wprowadzać w błąd osoby nie mieszkające 
w okolicy 

 
Poza tym takie same uzasadnienia jak w przypadku 
wariantu 1a: 

• wydłużenie drogi do domu oraz trasy dojazdu  
do instytucji (przede wszystkim szkoły)  
oraz związane z tym koszty (czas, pieniądze) 

• utrudnienie dojazdów dla mieszkańców okolicznych 
ulic, zwłaszcza w porze zimowej  
ze względu na stromy podjazd (dotyczy np. ulic 
Surmana, Demela, Bpa Okoniewskiego) 

 
Tabela 21. Uzasadnienia związane z ustaleniem kierunków ruchu (wariant 1b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Adekwatny kierunek bądź kierunki ruchu 17 31 
Nieadekwatny kierunek bądź kierunki 
ruchu 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1b: 

• propozycja pozostawienia ruchu dwukierunkowego 
dotyczy odcinków, 
na których jest wystarczająco szeroko  

• dopasowanie do ruchu odbywającego się  
na okolicznych ulicach (brak kolizyjnych skrzyżowań) 

 
Poza tym takie same argumenty jak w przypadku wariantu 
1a: 

• kierowcy są przyzwyczajeni do poruszania się  
w tę stronę 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1b 
zbliżone do tych w przypadku wariantu 1a: 

• lepszy byłby kierunek w drugą stronę, bowiem 
największy ruch jest w godzinach popołudniowych  
w stronę Chyloni, więc taka organizacja ruchu będzie 
sprzyjać wyborowi ul. Kapitańskiej jako alternatywy  
dla ul. Morskiej  

• ruch powinien odbywać się w drugą stronę, bowiem  
w godzinach porannych więcej osób jedzie ul. 
Kapitańską w stronę centrum i właśnie ten odcinek 
należy przede wszystkim udrożnić 
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• największe natężenie ruchu jest w stronę zgodną  
z zaproponowaną organizacją ruchu 
jednokierunkowego 

• ulice są wystarczająco szerokie na ruch 
dwukierunkowy  

• podjazd zimą pod ul. Beniowskiego może sprawiać 
trudności 

 
Tabela 22. Uzasadnienia związane z przebiegiem trasy autobusu (wariant 1b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Adekwatna trasa autobusu 0 16 Nieadekwatna trasa autobusu 

Brak argumentów za tym wariantem w tej kategorii Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1b 
takie same jak w przypadku 1a: 

• zmiana trasy autobusu 

• przeniesienie części przystanków z ul. Beniowskiego 
na ul. Kapitańską wydłuży i utrudni korzystanie  
z komunikacji zbiorowej, zwłaszcza osobom starszym 
(konieczność korzystania ze stromych schodów) 

 
Tabela 23. Uzasadnienia związane z oceną bezpieczeństwa (wariant 1b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Bezpieczeństwo i uporządkowany ruchu  15 27 Niebezpieczne sytuacje  

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1b jak w 
przypadku wariantu 1a: 

• samochody przestaną jeździć po chodnikach  
i parkować na nich 

• brak konieczności wymijania się zmniejszy ryzyko 
kolizji 

• wzrośnie bezpieczeństwo na skrzyżowaniach  
z okolicznymi ulicami (np. z ul. Surmana) 

• zwiększenie bezpieczeństwa pieszych,  
w tym uczniów (dzięki wolniejszemu ruchowi) 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1b: 

• skomplikowane zasady ruchu, brak jasno wytyczonej 
granicy zmiany organizacji ruchu  
na jednokierunkowy będzie sprzyjał powstaniu 
niebezpiecznych sytuacji 

• ograniczenie widoczności przez parkujące samochody 

• wzrost zagrożeń i zmniejszenie się bezpieczeństwa 
pieszych w związku z szybszą jazdą po wprowadzeniu 
zmian  

• zmiana ul. Kapitańskiej w” drogę przelotową” będzie 
sprzyjać niebezpiecznym sytuacjom 

 
Tabela 24. Uzasadnienia związane z parkowaniem (wariant 1b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Poprawa sytuacji z parkowaniem 5 5 
Brak poprawy sytuacji odnośnie 
parkowania 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 1b jak  
w przypadku wariantu 1a: 

• stworzenie nowych miejsc parkingowych 

• uporządkowanie zasad parkowania (będą stać tylko 
po jednej stronie drogi) 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 1b: 

• zmiany nie doprowadzą do powstania nowych miejsc 
parkingowych (np. na ul. Beniowskiego, gdzie nie 
będzie na to miejsca) 

 
Dodatkowe rekomendacje związane z wariantem 

 
Tabela 25. Dodatkowe rekomendacje związane z wariantem 1b. 

Zagadnienie Postulaty 

Ograniczenie ruchu dwukierunkowego Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Kapitańskiej 
graniczącym z przedszkolem 

Rozszerzenie ruchu dwukierunkowego Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Beniowskiego  
na odcinku od ul. Grabowo do pierwszego zjazdu w stronę 
akademików 

Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Kapitańskiej od ul. 
Grabowo do pierwszego zakrętu 

Budowa nowych elementów drogowych Budowa ścieżki rowerowej 

Przebudowa skrzyżowania ulic Beniowskiego i Demela 

Stworzenie szerszego chodnika, ale tylko po jednej stronie jezdni 

Zwiększenie liczby miejsc do parkowania Wytyczenie miejsc parkingowych po jednej stronie jezdni 
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Ograniczenie parkowania Postawienie znaku zatrzymywania się na dwukierunkowych 
fragmentach ulic Beniowskiego i Kapitańskiej 

Inne rozwiązania Zmiana lokalizacji przystanku autobusu – przesunięcie na Plac 
Neptuna 

Częstsze odśnieżanie zimą stromego podjazdu na ul. Beniowskiego 
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6. Ocena wariantu 2a oraz prezentacja uzasadnień mieszkańców 

 

 
 
Istota rozwiązania: Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kapitańskiej w kierunku 

centrum, a na ul. Beniowskiego w kierunku Chyloni (na całym odcinku od ul. Grabowo  

do pl. Neptuna). 

 

Proponowane zmiany:  

• Ruch jednokierunkowy na obu ulicach (na całej długości lub fragmencie ulic). 

• Zamiana jednego pasa ruchu na miejsca postojowe. 

• Udrożnienie przejazdu przy Gdyńskiej Szkole Społecznej poprzez ustawienie  

w zatoce postojowej przy ul. Kapitańskiej 37 (przy szkole) znaku zakazu postoju, obowiązującego 

od poniedziałku do piątku, w określonych godzinach. 

 
Ocena wariantu 
 
Wykres 14. Ocena wariantu 2a wg miejsca zamieszkania. 

 
Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345) 
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Zestawienie uzasadnień „za” i „przeciw” 
 
Tabela 26. Uzasadnienia związane z ruchem pojazdów (wariant 2a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Brak utrudnień w ruchu dla pojazdów 
(np. samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów) 

10 36 
Utrudnienia w ruchu pojazdów  
(np. samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów) 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2a: 

• ruch samochodów będzie się toczył płynniej niż 
dotychczas ze względu na mniejsze wykorzystywanie 
ulic przez samochody17 

• strefa tempo 30 zniechęci do traktowania ulic jako 
przelotowych 

• łatwiejszy przejazd ze względu na uporządkowane 
parkowanie 

• rozłożenie ruchu samochodów na dwie ulice 

• likwidacja korków 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 2a: 

• wzrost ruchu na ul. Beniowskiego w godzinach 
popołudniowych utrudni płynną jazdę 

• zwiększenie natężenia ruchu wskutek 
wykorzystywania ulic jako alternatywy  
dla ul. Morskiej (w związku z łatwiejszym przejazdem) 

• zwiększenie ruchu i obniżenie płynności jazdy  
w związku z wymuszonymi objazdami ulic 
jednokierunkowych. W przypadku awarii  
czy problemu na drodze cały ruch zostanie 
zatrzymany bowiem nie będzie alternatywnej drogi 

• pojawienie się zatorów na różnych skrzyżowaniach, 
np.:  
o samochody chcące skręcić z ul. Grabowo  

w ul. Kapitańską, będą musiały przepuszczać 
kierowców jadących z naprzeciwka  
od ul. Beniowskiego w stronę ul. Morskiej 

o samochody chcące jechać od pl. Neptuna  
do ul. Beniowskiego będą miały utrudniony wjazd 
ze względu na konieczność przepuszczenia aut 
jadących z prawej strony 

 
Tabela 27. Uzasadnienia związane z dojazdami i wyjazdami (wariant 2a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Dogodne dojazdy i wyjazdy 5 31 
Niedogodne dojazdy i wyjazdy, 
niezrozumiałe reguły 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2a: 

• łatwiejszy dojazd do przedszkola i szkoły  

• ułatwienie wjazdu na ul. Kapitańską zimą 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 2a: 

• brak miejsca do zawracania przy Szkole Podstawowej 
nr 17 na ul. Grabowo (samochody będą musiały 
zawrócić, bo nie będą mogły skręcić  
w jednokierunkową ul. Beniowskiego) 

• utrudniony dojazd do planowanego lodowiska i bloków 
przy ul. Demela 

• trudność wyjazdu w związku z nieudrożnionym 
skrzyżowaniem ulic Grabowo i Morska 

• wydłużenie drogi dojazdów do posesji i wymuszenie 
objazdów 

• utrudniony dojazd do przedszkola od strony  
ul. Falistej 

• trudniejszy wyjazd do tras łączących rejon z trasami 
prowadzącymi do innych części miasta 

 
Tabela 28. Uzasadnienia związane z ustaleniem kierunków ruchu (wariant 2a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Adekwatny kierunek bądź kierunki ruchu 10 43 
Nieadekwatny kierunek bądź kierunki 
ruchu 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2a: 

• ul. Kapitańska przestanie być alternatywą  
dla ul. Morskiej w godz. popołudniowego szczytu,  
gdy jest wzmożony ruch z centrum do Chyloni  

• kierunek dopasowany do natężenia ruchu  
w godzinach porannych – więcej osób jedzie  
ul. Kapitańską w stronę centrum i właśnie ten odcinek 
należy przede wszystkim udrożnić 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 2a: 

• nie potrzeba wprowadzania ruchu jednokierunkowego 
na tak długim odcinku ulic 

• droga jest wystarczająco szeroka na zachowanie 
ruchu dwukierunkowego 

• wariant nie uwzględnia uwarunkowań terenu – 
autobusy będą musiały zjeżdżać zimą z góry  
w stronę ul. Grabowo 

                                                
17 Zob. Uzasadnienia w tabeli nr 17. 
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• wprowadzenie takiego kierunku ruchu  
na ul. Beniowskiego sprawi, że nie stanie się 
alternatywą dla ul. Morskiej w godzinach 

• popołudniowego szczytu (ulica jest położona dalej od 
ul. Morskiej niż ul. Kapitańska) 

• wariant bardziej dopasowany do uwarunkowania 
terenu – łatwiej wjechać na ul. Beniowskiego  
od strony pl. Neptuna w kierunku Grabowo 

• lepsze dopasowanie do ruchu na skrzyżowaniu ulic 
Grabowo i Kapitańskiej 

• ul. Beniowskiego ma mniejszą przepustowość  
niż ul. Kapitańska i dlatego nie powinna przejąć 
wzmożonego ruchu w stronę Chyloni – kierunek 
odwrotny byłby lepszy 

• ruch jednokierunkowy w tym układzie jest złym 
pomysłem ze względu na problematyczne 
skrzyżowania (np. ulic Kapitańskiej i Grabowo, 
Grabowo i Morskiej, Kapitańskiej i Surmana) 

• kierunek ruchu nie jest intuicyjny i zgodny  
z aktualnym sposobem przemieszczania się 
mieszkańców w tym rejonie  

 
Tabela 29. Uzasadnienia związane z przebiegiem trasy autobusu (wariant 2a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Adekwatna trasa autobusu 1 7 Nieadekwatna trasa autobusu 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2a: 

• wygodniejszy kierunek dla pasażerów linii 102  
(w domyśle: niż w przypadku wariantów 1) 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 2a: 

• zmiana trasy autobusu 

• przeniesienie części przystanków  
z ul. Beniowskiego na ul. Kapitańską wydłuży i utrudni 
korzystanie z komunikacji zbiorowej, zwłaszcza 
osobom starszym (konieczność korzystania  
ze stromych schodów) 

 
Tabela 30. Uzasadnienia związane z oceną bezpieczeństwa (wariant 2a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Bezpieczeństwo i uporządkowany ruchu  5 20 Niebezpieczne sytuacje  

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2a: 

• przejście dla pieszych na ul. Grabowo z wjazdem  
na ul. Kapitańską stanie się bezpieczniejsze, 
ponieważ kierowcy będą lepiej widzieli pieszych 

• ruch w okolicy szkoły zostanie uspokojony  
ze względu na stromy odcinek ul. Beniowskiego,  
który wymusza częstsze hamowanie 

• jednolite zasady ruchu jednokierunkowego  
na całych odcinkach ulic będą zapobiegać pomyłkom  
i gubieniu się w okolicy 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 2a: 

• wydłużenie drogi dla pogotowania, straży pożarnej  
czy policji 

• pojawienie się miejsc krzyżowania się tras 
samochodów chcących jechać w różne strony,  
co będzie powodem wzrostu sytuacji niebezpiecznych 

• zamiana kierunku ruchu w stosunku do wariantów 1 
jest niekorzystna ze względu na geometrię dróg  
w okolicy oraz kierunki, na których jest największe 
natężenie – takie rozwiązanie jest nieintuicyjne  
i będzie przyczyną licznych niebezpiecznych sytuacji 

• zwiększenie ruchu i prędkości pojazdów 

• niebezpieczne miejsce na pl. Neptuna podczas 
podjazdu ul. Surmana (szczególnie niebezpiecznie 
zimą przy śliskiej nawierzchni) 

 
Tabela 31. Uzasadnienia związane z parkowaniem (wariant 2a). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Poprawa sytuacji z parkowaniem 4 2 
Brak poprawy sytuacji odnośnie 
parkowania 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2a: 

• uporządkowanie zasad parkowania  
i przeznaczenie na auta jednej strony jezdni 

• rozwiązanie problemu źle zaparkowanych aut 

• wygospodarowanie miejsc na parkowanie 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 2a: 

• na ul. Beniowskiego nie powstaną dodatkowe miejsca 
parkingowe (jest tam i tak wąsko) 

 
Dodatkowe rekomendacje związane z wariantem 
 
Tabela 32. Dodatkowe rekomendacje związane z wariantem 2a. 

Zagadnienie Postulaty 

Rozszerzenie ruchu jednokierunkowego Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całej ul. Kapitańskiej oraz 
na ul. Kołłątaja (pomiędzy ul. Surmana a ul. Biskupa Okoniewskiego) 

Zmniejszenie natężenia ruchu Ograniczenie tranzytu przez ul. Beniowskiego 

Udrożnienie ruchu Udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu ulic Grabowo i Morskiej 
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7. Ocena wariantu 2b oraz prezentacja uzasadnień mieszkańców 

 

 
 
Istota rozwiązania: Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kapitańskiej w kierunku 

centrum, a na ul. Beniowskiego w kierunku Chyloni (na ul. Kapitańskiej tylko od ul. Grabowo  

do ul. Denhoffa, a na ul. Beniowskiego tylko od ul. Grabowo do ul. Demela). 

 

Proponowane zmiany:  

• Ruch jednokierunkowy na obu ulicach (na całej długości lub fragmencie ulic). 

• Zamiana jednego pasa ruchu na miejsca postojowe. 

• Udrożnienie przejazdu przy Gdyńskiej Szkole Społecznej poprzez ustawienie  

w zatoce postojowej przy ul. Kapitańskiej 37 (przy szkole) znaku zakazu postoju, obowiązującego 

od poniedziałku do piątku, w określonych godzinach. 

 
Ocena wariantu 
 
Wykres 15. Ocena wariantu 2b wg miejsca zamieszkania. 

 
Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345) 
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Zestawienie uzasadnień „za” i „przeciw” 
 
Tabela 33. Uzasadnienia związane z ruchem pojazdów (wariant 2b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Brak utrudnień w ruchu dla pojazdów 
(np. samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów) 

9 26 
Utrudnienia w ruchu pojazdów  
(np. samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów) 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2b: 

• udrożnienie ulic objętych ruchem jednokierunkowym 

• ograniczenie obciążenia ul. Beniowskiego  
i Kapitańskiej na części odcinków ze względu  
na wprowadzenie jednokierunkowego ruchu tylko  
na fragmentach tras 

• wolniejszy, ale płynny ruch dzięki wprowadzeniu strefy 
Tempo 30 

• wzrost możliwości przejazdu na wąskich odcinkach 
ulic na skutek uporządkowania parkowania 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 2b: 

• brak udrożnienia fragmentów ulic nie objętych ruchem 
jednokierunkowym 

• dodatkowy ruch ze strony samochodu, które źle 
wjadą, a potem będą szukały drogi odwrotu 

 
Poza tym w części takie same uzasadnienia jak przeciwko 
wariantowi 2a: 

• wzrost ruchu na ul. Beniowskiego w godzinach 
popołudniowych utrudni płynną jazdę 

• zwiększenie natężenia ruchu w związku  
z wykorzystywaniem ulic jako alternatywy  
dla ul. Morskiej (wskutek łatwiejszego przejazdu) 

• zwiększenie ruchu i obniżenie płynności jazdy  
w związku z wymuszonymi objazdami ulic 
jednokierunkowych. W przypadku awarii czy problemu 
na drodze cały ruch zostanie zatrzymany 

• pojawienie się zatorów na różnych skrzyżowaniach, 
które będą tamować ruch, np. samochody chcące 
skręcić z ul. Grabowo w ul. Kapitańską, będą musiały 
przepuszczać kierowców jadących z naprzeciwka  
od ul. Beniowskiego w stronę ul. Morskiej 

 
Tabela 34. Uzasadnienia związane z dojazdami i wyjazdami (wariant 2b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Dogodne dojazdy i wyjazdy 15 29 
Niedogodne dojazdy i wyjazdy, 
niezrozumiałe reguły 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2b: 

• łatwiejsze dojazdy do przedszkola oraz bloków  
przy ul. Denhoffa i Demela w porównaniu  
do wariantu 1a 

• lepszy dojazd do planowanego lodowiska 

• możliwość zawrócenia w większej liczbie miejsc  
w przypadku wjazdu się w nieodpowiednią stronę  

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 2b: 

• trudno będzie zrozumieć organizację ruchu 
mieszającą ruch jednostronny z dwustronnym – 
spowoduje to dodatkowe zamieszanie i bałagan 

 
Poza tym takie same uzasadnienia jak przeciwko 
wariantowi 2a: 

• nie potrzeba wprowadzania ruchu jednokierunkowego 
na tak długim odcinku ulic 

• droga jest wystarczająco szeroka na zachowanie 
ruchu dwukierunkowego 

• wariant nie uwzględnia uwarunkowań terenu – 
autobusy będą musiały zjeżdżać zimą z góry  
w stronę ul. Grabowo 

• ul. Beniowskiego ma mniejszą przepustowość  
niż ul. Kapitańska i dlatego nie powinna przejąć 
wzmożonego ruchu w stronę Chyloni – kierunek 
odwrotny byłby lepszy  

• kierunek ruchu nie jest intuicyjny i zgodny  
z aktualnym sposobem przemieszczania się 
mieszkańców w tym rejonie  
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Tabela 35. Uzasadnienia związane z ustaleniem kierunków ruchu (wariant 2b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Adekwatny kierunek bądź kierunki ruchu 14 39 
Nieadekwatny kierunek bądź kierunki 
ruchu 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2b: 

• wprowadzenie takiego kierunku ruchu na ul. 
Beniowskiego sprawi, że nie stanie się alternatywą  
dla ul. Morskiej w godzinach popołudniowego szczytu 
(ulica jest położona dalej od ul. Morskiej  
niż ul. Kapitańska) 

• wariant bardziej dopasowany do uwarunkowania 
terenu – łatwiej wjechać na ul. Beniowskiego  
od strony pl. Neptuna w kierunku Grabowo 

• ułatwiony przejazd aut zimą na okolicznych terenach 
(cyt.: podjazdy na ul. Okoniewskiego  
i Surmana tylko „w dół”) 

• kierunek dopasowany do natężenia ruchu w godz. 
porannych – więcej osób jedzie  
ul. Kapitańską w stronę centrum i właśnie ten odcinek 
należy przede wszystkim udrożnić 

• wskazane jest dopuszczenie ruchu dwukierunkowego 
na fragmentach ulic 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 2b 
w części takie same jak w przypadku 2a: 

• droga jest wystarczająco szeroka na zachowanie 
ruchu dwukierunkowego 

• wariant nie uwzględnia uwarunkowań terenu – 
autobusy będą musiały zjeżdżać zimą z góry w stronę 
ul. Grabowo 

• ul. Beniowskiego ma mniejszą przepustowość  
niż ul. Kapitańska i dlatego nie powinna przejąć 
wzmożonego ruchu w stronę Chyloni – kierunek 
odwrotny byłby lepszy 

• ruch jednokierunkowy w tym układzie jest złym 
pomysłem ze względu na problematyczne 
skrzyżowania (np. ulic Kapitańskiej i Grabowo, 
Grabowo i Morskiej, Kapitańskiej i Surmana) 

• kierunek ruchu nie jest intuicyjny i zgodny z aktualnym 
sposobem przemieszczania się mieszkańców w tym 
rejonie 

 
Tabela 36. Uzasadnienia związane z przebiegiem trasy autobusu (wariant 2b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Adekwatna trasa autobusu 2 7 Nieadekwatna trasa autobusu 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2b: 

• wygodniejszy kierunek dla pasażerów linii 102  
(w domyśle: niż w przypadku wariantów 1a i 1b) 

Uzasadnienia takie same jak w przypadku wariantu 2a: 

• zmiana trasy autobusu 

• przeniesienie części przystanków  
z ul. Beniowskiego na ul. Kapitańską wydłuży  
i utrudni korzystanie z komunikacji zbiorowej, 
zwłaszcza osobom starszym (konieczność korzystania 
ze stromych schodów) 

 
Tabela 37. Uzasadnienia związane z oceną bezpieczeństwa (wariant 2b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Bezpieczeństwo i uporządkowany ruchu  5 25 Niebezpieczne sytuacje  

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2b: 

• ogólne zwiększenie bezpieczeństwa różnych 
uczestników ruchu  

• poprawa bezpieczeństwa przy szkole 

Argumenty uczestników konsultacji takie same jak 
przeciwko wariantowi 2a: 

• wydłużenie drogi dla pogotowania, straży pożarnej  
czy policji 

• pojawienie się miejsc krzyżowania się tras 
samochodów chcących jechać w różne strony,  
co będzie powodem wzrostu sytuacji niebezpiecznych 

• zamiana kierunku ruchu w stosunku do wariantów 1a  
i 1b jest niekorzystna ze względu na geometrię dróg  
w okolicy oraz kierunki, na których jest największe 
natężenie – takie rozwiązanie jest nieintuicyjne  
i będzie przyczyną licznych niebezpiecznych sytuacji 

• zwiększenie ruchu i prędkości pojazdów 

 
Tabela 38. Uzasadnienia związane z parkowaniem (wariant 2b). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Poprawa sytuacji z parkowaniem 7 2 
Brak poprawy sytuacji odnośnie 
parkowania 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 2b: 

• uporządkowanie zasad parkowania  
i przeznaczenie na auta jednej strony jezdni 

• rozwiązanie problemu źle zaparkowanych aut 

• wygospodarowanie miejsc na parkowanie 

Argumenty uczestników konsultacji takie same jak 
przeciwko wariantowi 2a: 

• na ul. Beniowskiego nie powstaną dodatkowe miejsca 
parkingowe (jest tam i tak wąsko) 

 
  



48 

 

Dodatkowe rekomendacje związane z wariantem 
 
Tabela 39. Dodatkowe rekomendacje związane z wariantem 2b. 

Zagadnienie Postulaty 

Rozszerzenie ruchu jednokierunkowego Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kapitańskiej  
aż do pl. Neptuna 

Budowa nowych elementów drogowych Przebudowa skrzyżowania ulic Beniowskiego i Demela 

Inne rozwiązania Okresowe ograniczenie wjazdu na ul. Beniowskiego dla osób,  
które nie są mieszkańcami, np. w dni powszednie w godz. 15-18 
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8. Ocena wariantu 3 oraz prezentacja uzasadnień mieszkańców 

 

 
 
Istota rozwiązania: Pozostawienie ruchu dwukierunkowego na ul. Kapitańskiej  

i Beniowskiego wraz z wprowadzeniem niezbędnych zmian porządkujących organizację ruchu. 

 

Proponowane zmiany:  

• Udrożnienie przejazdu przy Gdyńskiej Szkole Społecznej poprzez ustawienie w zatoce postojowej 

przy ul. Kapitańskiej 37 (przy szkole) znaku zakazu postoju, obowiązującego od poniedziałku  

do piątku, w określonych godzinach. 

• Wprowadzenie zakazu postoju na różnych fragmentach obu ulic lub innych działań 

porządkujących ruch i parkowanie. 

 

Ocena wariantu 

 
Wykres 16. Ocena wariantu 3 wg miejsca zamieszkania. 

 
Źródło: Formularz papierowy i elektroniczny dostępny w terminie 24.11-08.12.2017 (n=345) 
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Zestawienie uzasadnień „za” i „przeciw” 
 
Tabela 40. Uzasadnienia związane z ruchem pojazdów (wariant 3). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Brak utrudnień w ruchu dla pojazdów 
(np. samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów) 

11 18 
Utrudnienia w ruchu pojazdów  
(np. samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów) 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 3: 

• po uporządkowaniu ruchu i parkowania w 
newralgicznych miejscach ruch powinien toczyć się 
płynniej 

• brak wzrostu natężenia ruchu na ulicach, przede 
wszystkim ul. Beniowskiego 

• mniejsza liczba korków, bowiem ulice nie będą 
zachęcać do traktowania ich jako wygodnego objazdu 
ul. Morskiej 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 3: 

• sytuacja się nie zmieni, bowiem zaproponowane 
rozwiązania nie będą skuteczne i nie upłynnią ruchu 

• nadal będzie ciężko przejechać 

• istnieje ryzyko natężenia się trudności w rejonie  
w związku z rosnącą liczbą samochodów 

 
Tabela 41. Uzasadnienia związane z dojazdami i wyjazdami (wariant 3). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Dogodne dojazdy i wyjazdy 8 0 
Niedogodne dojazdy i wyjazdy, 
niezrozumiałe reguły 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 3: 

• ułatwienie dojazdów do posesji 

• brak konieczności kluczenia po ulicach 

Brak uzasadnień wskazujących na ten problem 

 
Tabela 42. Uzasadnienia związane z ustaleniem kierunków ruchu (wariant 3). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Adekwatny kierunek bądź kierunki ruchu 17 22 
Nieadekwatny kierunek bądź kierunki 
ruchu 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 3: 

• nie ma potrzeby wprowadzania ruchu 
jednokierunkowego ze względu na korki,  
które pojawiają się wszędzie 

• ulice są przez większość czasu spokojne  
i bezpieczne, więc nie ma uzasadnienia  
dla radykalnych zmian organizacji ruchu 

• ruch dwukierunkowy jest najbardziej wygodny  
i zgodny z potrzebami – umożliwia poruszanie się aut 
różną stronę, co ułatwia wyjazdy 

• obecne zasady „nie utrudniają życia” 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 3: 

• obecne zasady ruchu nie sprawdzają się i razem  
z innymi uwarunkowaniami oraz chaosem 
parkingowym prowadzą do zwiększenia się trudności 
w ruchu 

• ulice są wąskie, by pozostawić na nich ruch 
dwukierunkowy 

 
Tabela 43. Uzasadnienia związane z przebiegiem trasy autobusu (wariant 3). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Adekwatna trasa autobusu 20 0 Nieadekwatna trasa autobusu 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 3: 

• utrzymanie dotychczasowej linii autobusu 102 

• przebieg trasy autobusu na ul. o mniejszym natężeniu 
ruchu 

• pozostawienie obecnej lokalizacji przystanków 
znajdujących się w miejscach, w które są odpowiednie 
ze względu na potrzeby mieszkańców (przede 
wszystkim osób starszych) 

• brak konieczności odbywania długich spacerów  
do przystanku w niesprzyjającym terenie (wzniesienia, 
schody pomiędzy ul. Kapitańską a Beniowskiego) 

Brak uzasadnień wskazujących na ten problem 
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Tabela 44. Uzasadnienia związane z oceną bezpieczeństwa (wariant 3). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Bezpieczeństwo i uporządkowany ruchu  15 11 Niebezpieczne sytuacje  

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 3: 

• obecny ruch dwukierunkowy wymusza zmniejszenie 
prędkości (ze względu na zaparkowane samochody 
czy nadjeżdżające z naprzeciwka auta) 

• jasne reguły ruchu nie prowadzące  
do zamieszania i „konfuzji” 

• obecnie nie ma dużej liczby wypadków,  
więc zmiana ruchu dwukierunkowego nie ma 
uzasadnienia z powodu bezpieczeństwa  

• nie dojdzie zagrożeń związanych z szybszą jazdą oraz 
zwiększoną liczbą pojazdów, które będą 
konsekwencją wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 3: 

• nadal będą występować problemy z mijaniem się 
pojazdów na drodze z ruchem dwukierunkowym 

• część samochodów próbując wyminąć inne wciąż 
będzie jeździć po chodniku 

• nie poprawi się sytuacja pieszych 

• alternatywne sposoby ograniczenia prędkości nie 
przyniosą rezultatów 

 
Tabela 45. Uzasadnienia związane z parkowaniem (wariant 3). 

Kategoria uwag Liczba uwag Liczba uwag Kategoria uwag 

Poprawa sytuacji z parkowaniem 4 28 
Brak poprawy sytuacji odnośnie 
parkowania 

Argumenty uczestników konsultacji za wariantem 3: 

• sytuację z parkowaniem rozwiążą drobne zmiany  
(np. zakazu postoju w newralgicznych miejscach)  
oraz częstsze kontrole straży miejskiej i policji 

• korzystne będzie zmniejszenie liczby parkujących 
samochodów 

Argumenty uczestników konsultacji przeciw wariantowi 3: 

• sytuacja związana z parkowaniem nie poprawi się 

• ulice są za wąskie, by można było na nich 
parkować  
i poruszać się w obu kierunkach 

• alternatywne sposoby uporządkowania 
parkowania będą nieefektywne (np. straż miejska  
i policja nie będą w stanie skutecznie 
wyegzekwować przestrzegania zakazów) 

• zmniejszy się liczba miejsc do parkowania  
w porównaniu z innymi wariantami 

 
Dodatkowe rekomendacje związane z wariantem 
 
Tabela 46. Dodatkowe rekomendacje związane z wariantem 3. 

Zagadnienie Postulaty 

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Demela 
do pl. Neptuna 

Uspokojenie ruchu Wprowadzenie ograniczenia prędkości przy skrzyżowaniu  
ul. Beniowskiego, Placu Neptuna, ul. Surmana 

Utworzenie strefy Tempo 30 na całej długości ulic Kapitańskiej  
i Beniowskiego oraz w pobliżu ulic Grabowo, Falista, Lelewela, 
Kołłątaja, Okoniewskiego, Surmana i Denhoffa 

Montaż lustra drogowego na słupie przy wjeździe  
na ul. Kapitańską z ul. Surmana 

Montaż tzw. poduszki berlińskiej 

Montaż luster drogowych 

Montaż słupków-mijanek 

Montaż progów spowalniających 

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych 
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Egzekwowanie przez straż miejską ograniczenia prędkości 

Ograniczenie parkowania Ustawienie znaków zakazu postoju po jednej stronie ulicy 

Wprowadzenie zakazu parkowania przy Placu Neptuna, szczególnie 
autobusów i dużych samochodów, które ograniczają widoczność –  
z wyłączeniem właścicieli posesji 

Namalowanie pasów zakazujących parkowania przy skrzyżowaniu 
ulic Beniowskiego, Placu Neptuna i Surmana 

Wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i postoju  
na zakręcie w rejonie Szkoły Społecznej przy ul. Kapitańskiej  

Wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Grabowo  
od ul. Morskiej do skrzyżowania z ul. Kapitańską i około 5-10 m  
od ul. Kapitańskiej w kierunku SP 17  

Wprowadzenie ograniczenia możliwości parkowania  
na ul. Kapitańskiej i ul. Beniowskiego z wyjątkiem mieszkańców, 
interesantów firm i osób prowadzących działalność gospodarczą 

Egzekwowanie przez straż miejską zakazu zatrzymywania się  
i postoju w miejscach szczególnie niebezpiecznych, np. na łuku drogi 

Zwiększenie/zachowanie liczby miejsc 
parkingowych 

Zachowanie miejsc postojowych przy ulicy 

Stworzenie parkingów dla studentów na terenie Akademii Morskiej, 
np. w miejscu nieczynnego boiska 

Zwężenie chodnika biegnącego po stronie numerów nieparzystych 
na odcinku ul. Kapitańskiej od nr 1 do Placu Neptuna  
i wygospodarowanie miejsc postojowych po obu stronach jezdni,  
z uwzględnieniem wjazdów na posesje 

Stworzenie pasa postojowego na terenie obecnego pasa zieleni 
wzdłuż ulicy Kapitańskiej, przy posesjach wzdłuż pasa ruchu  
w kierunku Chyloni (od ulicy Surmana do Gdyńskiej Szkoły 
Społecznej) 

Uwzględnienie w planowaniu przestrzennym miejsca na parkingi, 
zwłaszcza przy wydawaniu pozwoleń na budowę budynków 
wielorodzinnych 

Wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych na wzór tych, 
które zostały zrealizowane przy ul. Kołłątaja, przy skrzyżowaniu  
z ul. Biskupa Okoniewskiego 

Budowa nowych elementów drogowych Uzupełnienie brakujących chodników, np. koło domów studenckich 
Akademii Morskiej 

Stworzenie drogi dla rowerów 

Inne rozwiązania Powstrzymanie możliwości powstawania nowej zabudowy 
wielorodzinnej w okolicy – zaprzestanie wydawania pozwoleń 
na takie inwestycje 
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9. Klucz do kodowania uzasadnień ocen wariantów 
 
Tabela 47. Klucz do kodowania argumentów „za”. 

Symbol 
kodu 

Nazwa kodu Opis kodu 

AZ1 Brak utrudnień w ruchu 
dla pojazdów (np. 
samochodów 
osobowych, 
dostawczych, 
autobusów) 

• upłynnienie ruchu w tym poprzez likwidację istniejących problemów, np. 
chaotycznie parkujących samochodów wymuszających ruch wahadłowy, czy 
powodujący problem z wymijaniem się pojazdów 

• zapewnienie przejezdności, drożności i przepustowości ulicy poprzez m.in. 
płynniejszy ruch samochodów 

• występowanie problemów z mijaniem się pojazdów 

• zmniejszenie ruchu i rozładowanie korków, zarówno poprzez upłynnienie 
ruchu pojazdów, jak również zniechęcenie kierowców do traktowania ulic M. 
Beniowskiego Kapitańskiej jako objazdu dla korkującej się ul. Morskiej 

AZ2 Dogodne dojazdy i 
wyjazdy 

• wygodny dojazd do miejsc zamieszkania, instytucji, itp.  

• łatwość wydostania się pojazdem z rejonu ul. Kapitańska i M. Beniowskiego 
i powrotu do niego 

AZ3 Adekwatny kierunek 
bądź kierunki ruchu 

• zgodność z potrzebami mieszkańców, 

• propozycja odpowiednia z punktu widzenia głównych kierunków, w których 
porusza się najwięcej samochodów 

• dopasowanie kierunku/kierunków jazdy do uwarunkowań terenu (np. 
wzniesień, szerokości ulic) 

• dopasowanie kierunku/ów ruchu do organizacji ruchu na innych ulicach 
(tworzy się spójny system organizacji ruchu w obszarze) 

AZ4 Adekwatna trasa 
autobusu 

• dopasowanie trasy autobusu do potrzeb mieszkańców, 

• dobre rozplanowanie przystanków 

AZ5 Bezpieczeństwo i 
uporządkowany ruchu  

• małe ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych zw. z ruchem drogowym 
(wypadki, kolizje, niebezpieczne mijanie się pojazdów) 

• poprawa widoczności i łatwiej mijanie się pojazdów 

• zadbanie o bezpieczeństwo różnych uczestników ruchu  

• obowiązywanie uporządkowanych i zrozumiałych zasad ruchu dla 
uczestników nie powodujących zagubienia 

• mała liczba niebezpiecznych, potencjalnie kolizyjnych miejsc (w tym 
skrzyżowań)  

AZ6 Poprawa sytuacji z 
parkowaniem 

• wygospodarowanie  dodatkowego miejsca na parkowanie samochodów (np. 
jednego pasa jezdni) 

• wzrost liczby miejsc do parkowania (zarówno legalnych, jak i wszystkich) 

• uporządkowane zasady parkowania (np. po jednej stronie ulicy) 

AZI Inne na „tak” • poparcie bez podania konkretnych argumentów lub ze względu na 
partykularne interesy (np. miejsce zamieszkania) 

• rozwiązanie problemów w okolicy 

• wszystko co nie mieści się w kategoriach powyżej 

 
Tabela 48. Klucz do kodowania argumentów „przeciw”. 

Symbol 
kodu 

Nazwa kodu Opis kodu 

AP1 Utrudnienia w ruchu 
pojazdów (np. 
samochodów 
osobowych, 
dostawczych, 
autobusów) 

• duże natężenie ruchu w obszarze i korki np. na skutek większej płynności 
ruchu zachęcającego do wyboru alternatywnej drogi do ul. Morskiej 

• obciążenie większym ruchem jednej z ulic kosztem drugiej (zgodnie z 
prognozą mieszkańców, że upłynnienie ruchu na ul. Kapitańskiej doprowadzi 
do wzrostu natężenia na ul. M. Beniowskiego) 

• brak możliwości wyminięcia pojazdów blokujących ruch (np. służb 
komunalnych, zatrzymujących się aut podwożących dzieci do szkoły, 
zepsutych pojazdów) 

AP2 Niedogodne dojazdy i 
wyjazdy, niezrozumiałe 
reguły 

• długa droga dojazdu do domu lub do jednej instytucji 

• konieczność objazdów oraz koszty z tym związane (czas, pieniądze, 
zanieczyszczenie środowiska)  

• trudności związane z wydostaniem się pojazdem z rejonu ul. Kapitańska i M. 
Beniowskiego i powrotu do niego 

• trudność w znalezieniu odpowiedniej drogi lub zawróceniem 

AP3 Nieadekwatny kierunek 
bądź kierunki ruchu 

• kierunek/ki ruchu nie odpowiadające potrzebom mieszkańców 

• propozycja niedopasowana do kierunków, w których porusza się najwięcej 
samochodów 
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• niedopasowanie kierunku/ów jazdy do uwarunkowań terenu (np. wzniesień, 
szerokości ulic) 

• niedopasowanie kierunku/ów ruchu do organizacji ruchu na okolicznych 
ulicach (brak spójnego systemu organizacji ruchu w okolicy) 

AP4 Nieadekwatna trasa 
autobusu 

• niedopasowana trasa autobusu do potrzeb mieszkańców 

• odpowiednie rozplanowanie przystanków 

• wydłużenie i skomplikowanie drogi do przystanków, co odbije się zwłaszcza 
na osobach z ograniczoną mobilnością, w tym seniorów (konieczność 
podchodzenia po schodach) 

AP5 Niebezpieczne sytuacje  • duże ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych zw. z ruchem drogowym 
np. na skutek szybszej jazdy, nieuważności, jazdy na pamięć 

• spadek bezpieczeństwa różnych uczestników ruchu  

• mała widoczność drogi 

AP6 Brak poprawy sytuacji 
odnośnie parkowania 

• wątpliwość, czy rozwiązanie doprowadzi do przestrzegania zasad legalnego 
parkowania 

• brak wiary w wygospodarowanie przestrzeni na dodatkowe miejsca 
parkingowe 

API Inne na „nie” • sprzeciw bez podania konkretnych argumentów  

• brak rozwiązań w okolicy 

• wszystko co nie mieści się w kategoriach powyżej 
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ZAŁĄCZNIK NR 2. Notatka ze spotkania w dn. 25.11.2017 r.  

 
1. Imię i nazwisko prowadzących: Borys Martela, Aleksandra Markowska, Joanna Jaczewska 
2. Data przeprowadzenia spotkania: 25.11.2017 
3. Godzina rozpoczęcia i zakończenia spotkania: 11:00-13:00. 
4. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12, Gdynia. 
5. Liczba uczestników: 3718.  
6. Opis przebiegu spotkania 
 
Spotkanie konsultacyjne zostało przeprowadzone zgodnie ze scenariuszem zakładającym podział 
zebrania na następujące części: 

a. Wprowadzenie. 
b. Prezentacja problemów i wariantów rozwiązań związanych z organizacją ruchu na ulicach  

M. Beniowskiego i Kapitańskiej. 
c. Moderowana dyskusja na temat problemów związanych z ruchem na ulicach M. Beniowskiego 

oraz Kapitańskiej, jak również wad i zalet przygotowanych wariantów organizacji ruchu.  
d. Zakończenie.  

 
Spotkanie zostało rozpoczęte przez Pana Zenona Rodę, przewodniczącego zarządu Rady Dzielnicy 
Grabówek, który powitał wszystkich zebranych i opowiedział o genezie pomysłu na konsultacje 
społeczne.  
 
Dalszą część zebrania prowadzili Pan Borys Martela, Pani Aleksandra Markowska i Pani Joanna 
Jaczewska, moderatorzy z Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS), którzy w trakcie udzielania 
odpowiedzi mieszkańcom byli wspierani przez pracowniczki Referatu Organizacji Ruchu Zarządu 
Dróg i Zieleni (ZDiZ): Panią Ewę Laskowską i Panią Monikę Karnowską. 
 
Po przedstawieniu mieszkańcom celów i założeń konsultacji, jak również omówieniu materiałów 
informacyjnych, rozpoczęto dyskusję z mieszkańcami. W trakcie rozmowy komentarze, pytania  
i sugestie dotyczące rozwiązań problemów pojawiały się naprzemiennie. Dla ułatwienia lektury 
notatki, wypowiedzi mieszkańców i odpowiedzi prowadzących zostały przestawione w porządku 
problemowym, a nie chronologicznym.  
 
Notatka ze spotkania nie jest więc protokołem w sensie ścisłym i podsumowuje przede wszystkim to, 
co zostało powiedziane, bez uwzględnienia kolejności, w jakiej padały poszczególne wypowiedzi.  
 
6.1. Pytania mieszkańców i odpowiedzi 
 
W toku spotkania padły pytania i odpowiedzi dotyczące tematu konsultacji społecznych, większość 
koncentrowała się wokół problemów z parkowaniem i deficytem miejsc postojowych: 
 

Pytania mieszkańców ZDiZ 

Który z wariantów najbardziej zwiększa liczbę 
miejsc parkingowych? Brak tych miejsc jest 
podstawowym problemem.  

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 
przyniesie zwiększenie liczby legalnych miejsc 
postojowych. Obecnie parkujące auta zajmują 
znacznie większą przestrzeń, niż na to 
zezwalają przepisy. Część z samochodów 
parkuje bowiem nielegalnie.  

Czy ktoś dokładnie policzył, ile przybędzie 
miejsc parkingowych w przypadku 
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego? 

Nie dokonywano takich obliczeń. Podanie 
dokładnej liczby miejsc parkingowych będzie 

                                                
18 Zgodnie z listą obecności. Faktyczna liczba uczestników była większa. Na podstawie zdjęć ze spotkania można ją 

oszacować na ok. 50 osób.  
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możliwe dopiero na etapie przygotowywania 
projektu nowej organizacji ruchu.  

Czy w razie wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego na ul. Kapitańskiej, 
możliwe byłoby wytyczenie ukośnych miejsc  
do parkowania przy ulicy na wysokości 
Gdyńskiej Szkoły Społecznej? 

Nie jest to wykluczone na niektórych 
fragmentach tej ulicy, ale udzielenie odpowiedzi 
twierdzącej byłoby możliwe dopiero po 
opracowaniu projektu nowej organizacji ruchu.  

Czy oprócz rozwiązań zaproponowanych  
w materiałach informacyjnych, istnieją jeszcze 
inne sposoby pozwalające na zwiększenie 
liczby miejsc do parkowania? 

Zmiany organizacji ruchu nie przekładają się  
na radykalne zwiększenie liczby miejsc 
postojowych. 

Czy istnieje możliwość odgraniczenia postoju 
przy szkole do 15 min? 

Możliwe jest ustawienie takiego ograniczenia, 
tylko należy pamiętać, że z tych miejsc 
postojowych korzystają również mieszkańcy. 
Nie można dopuścić do sytuacji, w której np. 
wieczorami i w dni wolne od pracy mieszkańcy 
nie będą mogli korzystać z tych miejsc  
z powodu wprowadzonego ograniczenia czasu 
postoju. 

Czy można stawić zakaz zatrzymywania się 
przy wjeździe z ul. Grabowo na ul. Kapitańską? 

Jest to możliwe, jednakże zgodnie  
z obowiązującymi przepisami obecnie  
we wskazanym miejscu nie można parkować 
pojazdów. 

Czy istnieje możliwość utworzenia przejść  
dla pieszych w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa dzieci zmierzających do 
szkoły? 

Możliwe jest wyznaczenie przejść dla pieszych. 
Należy jednak pamiętać, że mieszkańcy nie 
będą mogli przekraczać legalnie jezdni poza 
pasami, w odległości 100 metrów od 
wyznaczonego przejścia dla pieszych.  

Czy istnieje możliwość uporządkowania terenu 
za boiskiem, gdzie ma być lodowisko? 

Działania te muszą wynikać z planów 
inwestycyjnych Miasta. 

Czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian na 
Placu Neptuna (stworzenie zatoczki 
autobusowej oraz przejścia dla pieszych)? 

Nie jest to wykluczone, ale udzielenie 
precyzyjnej odpowiedzi będzie możliwe dopiero 
po opracowaniu projektu nowej organizacji 
ruchu. 

Czy są jakieś informacje na temat tego, czy 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na 
ulicach Słupeckiej i Pomorskiej w dzielnicy 
Działki Leśne zyskało aprobatę mieszkańców? 

Opinie mieszkańców nie były zbierane  
w sposób systematyczny, który pozwalałby  
na uzasadnione generalizacje.  

 
6.2. Diagnoza problemów w temacie konsultacji 
 
W trakcie dyskusji uczestnicy zwracali uwagę na problemy, które – ich zdaniem – albo nie zostały 
poruszone w materiałach informacyjnych, albo nie były omówione wystarczające szczegółowo  
i dobitnie. Mieszkańcy, którzy pojawili się na spotkaniu, przede wszystkim zwracali uwagę na brak 
wystarczającej liczby miejsc parkingowych. W trakcie dyskusji zgłaszano następujące uwagi: 

• za wzrostem liczby aut w okolicy nie podąża wzrost liczby miejsc parkingowych; 

• wiele miejsc parkingowych w okolicy – szczególnie na ul. Kapitańskiej od strony ul. Grabowo 
oraz przy akademikach na ul. Beniowskiego – jest zajmowanych przez studentów Akademii 
Morskiej, którzy nie mają wystarczającej liczby miejsc parkingowych na terenie oraz w okolicy 
uczelni; 

• również mieszkańcy rzekomo nie zawsze korzystają z miejsc postojowych na terenach  
przy swoich budynkach woląc parkować przy ulicy. 
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• nieprzestrzeganie przepisów przez kierowców i parkowanie w nielegalnych miejscach jest  
w dużej mierze wynikiem opieszałości i braku reakcji funkcjonariuszy służb porządkowych, 
którzy – nawet jeśli znajdują się w okolicy – to sami z siebie nie podejmują interwencji.  

 
Zabierający głos mieszkańcy proponowali bardzo często, by zamiast skupiać się na sprawach 
związanych z organizacją ruchu, zastanowić się nad stworzeniem lub budową dodatkowych 
parkingów.  
 
Pojawiały się również pomysły montowania słupków uniemożliwiających parkowanie w pobliżu 
przejść dla pieszych i skrzyżowań, jak i na zakrętach, gdzie zaparkowane na poboczu auta 
uniemożliwiają dostrzeżenie czy ktoś nadjeżdża z naprzeciwka. 
 
Oprócz diagnozy problemów z parkowaniem, niektórzy mieszkańcy podzielili się również 
obserwacjami dotyczącymi aktualnego ruchu na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej. Zwracano 
uwagę, że: 

• ulice Kapitańska (głównie) oraz ul. Beniowskiego są, wykorzystywane przez samochody jako 
alternatywa dla ul. Morskiej, co nasila się zwłaszcza w godzinach szczytu; 

• dodatkowy ruch samochodowy w okolicy jest generowany przez rodziców dowożących dzieci 
do Przedszkola nr 8, Gdyńskiej Szkoły Społecznej oraz SP nr 17. Liczba miejsc postojowych 
w okolicy tych instytucji jest niewystarczająca; 

 
6.3. Propozycje rozwiązań zgłaszane podczas spotkania 
 
a. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w okolicy 
 
W trakcie spotkania uczestnicy nazwali swój najpoważniejszy problem (brak miejsc postojowych)  
i spontanicznie zaczęli szukać jego rozwiązania wskazując tereny, które potencjalnie można  
by przekształcić w parkingi. Lokalizacje te na ogół znajdowały się w dysponowaniu innych podmiotów: 
szkół, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych.  
 
Przedstawiciele ZDiZ informowali, że jeśli tereny są własnością spółdzielni mieszkaniowej  
czy wspólnoty, to decyzja o utworzeniu parkingów należy do tych podmiotów. Gmina nie może 
dysponować cudzą własnością. W przypadku Akademii Morskiej, tworzenie nowych miejsc 
postojowych, jest to decyzja tego podmiotu. 
 
Poniżej wymieniono tereny, które mieszkańcy obecni na spotkaniu zaproponowali na parkingi: 
 

• Likwidacja wąskiego chodnika na ul. Kapitańskiej od Gdyńskiej Szkoły Społecznej do nr 43. 
 

 



58 

 

Rozwiązanie dotyczy prawdopodobnie działek nr 911, 897 obręb ewidencyjny Grabówek,  
na których znajduje się ul. Kapitańska. Należy zwrócić uwagę, że chodnik urywa się na wysokości 
Gdyńskiej Szkoły Społecznej. 
 
Usunięcie chodnika pozwoliłoby wygospodarować przestrzeń na dodatkowe miejsca postojowe. 
Zdaniem zebranych, z tego chodnika mało kto korzysta. Jego usunięcie przy wprowadzeniu ruchu 
jednokierunkowego – zdaniem uczestników – pozwoliłoby stworzyć ukośne miejsca postojowe. 
 

• Budowa parkingu przy ul. Grabowo od strony lasu w lokalizacji między skrzyżowaniem  
z ul. Komandorską, a SP nr 1719. 

 

 
 
Prawdopodobnie mieszkaniec miał na myśli działki nr 912 (własność osób fizycznych), 820, 822, 811 
(własność gminna) i 821, 823 (grupy rejestrowe 6, 8, 9, 10, 1520) obręb ewidencyjny Grabówek.  
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazany teren 
oznaczono jako obszar cennych zadrzewień – elementy ekologicznej osnowy miasta oznaczenie 
OEM (osnowa ekologiczna miasta). W trakcie opracowania jest zmiana fragmentu planu tej części  
ul. Grabowo. 
 
Mieszkaniec mówił o karczowisku z lat 80. XX w., które miało być wykorzystane pod budowę domów 
wielorodzinnych. 
 

• Budowa parkingu przy ul. Bosmańskiej między sklepem Żabka a wjazdem do lasu21. 
 

                                                
19 Na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0901 dla części dzielnicy części 

dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Grabowo, Beniowskiego, Wąsowicza, uchwalony uchwałą nr XL/1283/2002 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. 2002.1024). Zgodnie z informacją podaną w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni „opracowywana jest zmiana fragmentu tego planu”. 
20 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz.U.2001.38.454), znaczenie tych grup jest następujące: 

• grupa 6 - jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami 
założycielskimi są organy samorządu terytorialnego, 

• grupa 8 - spółdzielnie, 

• grupa 9 - kościoły i związki wyznaniowe, 

• grupa 10 - wspólnoty gruntowe, 

• grupa 15 - spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne niewymienione w pkt 1-14. 
21 Teren objęty wcześniej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 0901. 
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Prawdopodobnie mieszkaniec miał na myśli działki nr 1069 (własność osób fizycznych), 1070 (grupy 
rejestrowe 6, 8, 9, 10, 15) i 1071 (własność osób fizycznych) obręb ewidencyjny Grabówek. W myśl 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka nr 1069 jest 
oznaczona jako obszar cennych zadrzewień – elementy ekologicznej osnowy miasta oznaczenie 
OEM (osnowa ekologiczna miasta). Natomiast działka nr 1071 wskazana jest jako przeznaczona pod 
mieszkalnictwo jednorodzinne, oznaczenie MJ. W trakcie opracowania jest zmiana fragmentu planu 
tej części ul. Beniowskiego. 
 

• Budowa parkingu na zapleczu budynku przy ul. Beniowskiego 11. 
 

 
 
Uczestnikom spotkania chodziło prawdopodobnie o działki nr 1084 i 1085 (własność osób fizycznych) 
obręb ewidencyjny Grabówek. Tereny te stanowią zaplecze budynku pod adresem Beniowskiego 11. 
Uzasadnione wydaje się twierdzenie, że to prawdopodobnie własność wspólnoty/spółdzielni 
administrującej budynkiem. 
 

• Budowa parkingu przy budynku znajdującym się pod adresem ul. Beniowskiego 23. 
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W przypadku budynku znajdującego się od adresem Beniowskiego 23 prawdopodobnie uczestnikom 
chodziło o działkę nr 1077 (własność skarbu państwa), 1078 (własność osób fizycznych). Działka 
będąca własnością Skarbu Państwa okala budynki pod adresami Beniowskiego 21 i 23, natomiast 
pod samymi budynkami wyrysowane są odrębne działki znajdujące się we władaniu 
wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych. 
 

• Utworzenie parkingu na byłym boisku sportowym (tam, gdzie ma powstać planowane 
lodowisko miejskie). 

 

 
 
Prawdopodobnie mieszkańcy mieli na myśli zadrzewioną skarpę znajdującą się obok boiska,  
która zlokalizowana jest na działce nr 905 (własność gminna), obręb ewidencyjny Grabówek. 
 

• Utworzenie miejsc postojowych prostopadłych do szosy przy Gdyńskiej Szkole Społecznej. 
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Mieszkańcy prawdopodobnie mieli na myśli działki nr 992, 993, 994, 995, 996, 997 (własność 
gminna), obręb ewidencyjny Grabówek. Teren znajduje się pod administracyjnym zarządem 
Gdyńskiej Szkoły Społecznej. 
 
b. Utworzenie parkingów dla studentów na terenie Akademii Morskiej 
 
Zarejestrowano głosy, że Akademia Morska powinna dla swoich studentów stworzyć parking  
na własnym terenie. Zebrani zwracali uwagę, że na terenie administrowanym przez uczelnię znajdują 
się niewykorzystane przestrzenie, które można przeznaczyć na miejsca parkingowe.  
 
Jeden z uczestników spotkania, pracownik Akademii Morskiej, wskazał, że obecnie na terenie uczelni 
brakuje miejsc postojowych również dla kadry. Uczestniczący w spotkaniu radni dzielnicy (Pan Zenon 
Roda i Pani Janina Wasylka) wskazali, że rozmowy z tego typu podmiotami są długie, trudne i mało 
efektywne, na ogół nie przynoszą zakładanych rezultatów.  
 
6.4. Ocena wariantów organizacji ruchu 
 
Choć mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie, mieli różne opinie na temat przedstawionych 
wariantów organizacji ruchu, to większość osób, które zabrały głos, zdawała się sprzyjać 
pozostawieniu ruchu dwukierunkowego na ulicach Kapitańskiej i Beniowskiego. Za pozostawieniem 
istniejącej organizacji przemawiały następujące argumenty: 

• wygoda dojazdu i możliwość poruszania się ulicami w obu kierunkach (objazdy nie są 
potrzebne); 

• utrzymanie istniejących przystanków autobusowych – uczestniczący w spotkaniu seniorzy 
zwracali uwagę na uciążliwość dojścia do ul. Kapitańskiej z ul. Beniowskiego, ze względu  
na wzniesienie, którego pokonanie stanowi duży problem dla osób starszych. 

• brak powodów do zmian – wprowadzenie wariantu z ruchem jednokierunkowym nie rozwiąże 
żadnego zdiagnozowanego problemu (przede wszystkim nie przyczyni się do zwiększenia 
realnej liczby miejsc postojowych), więc nie ma potrzeby zmieniać dzisiejszych zasad 
organizacji ruchu. Jednocześnie obecnie nie ma wcale aż takich dużych problemów  
z płynnością ruchu.  

 
Zwolennicy zmian w tym zakresie zabierali głos rzadziej (pojawiło się kilka pojedynczych głosów  
za tym rozwiązaniem) albo postanowili się publicznie nie ujawniać. Zgłoszone argumenty za ruchem 
jednokierunkowym, były rzadkie, formułowane nie wprost i wynikały z nadziei na: 

• zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu ulicami, w szczególności ul. Kapitańską;  

• udrożnienie przejazdu samochodów osobowych oraz autobusów; 

• zwiększenie legalnej liczby miejsc postojowych22; 

                                                
22 Do wyobraźni uczestników bardziej niż zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych, przemawiało zwiększenie miejsc 

postojowych w ogóle. Rejestrowano głosy, że skoro obecnie i tak jeden pas ruchu jest praktycznie zastawiony parkującymi 

autami, to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego nie poprawi znacząco sytuacji. Perspektywa skuteczniejszego 
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• odblokowanie chodników, które obecnie są zastawione parkującymi samochodami. 
 
W nawiązaniu do tematu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego padła propozycja by zmianę 
organizacji ruchu rozciągnąć również na ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Okoniewskiego  
do ul. Surmana. 
 
6.5. Pozostałe uwagi 
 
Zabierający głos uczestnicy spotkania przychylniej niż na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 
odnosili się do pomysłów wprowadzenia na obu ulicach strefy  
Tempo 30 i sięgnięcie po takie rozwiązania jak: wyniesione przejścia dla pieszych, progi zwalniając, 
itp. Jeden z uczestników stwierdził, że:  
 
„Na początku sprawdźmy co zmieni strefa Tempo 30, a dopiero później myślmy o bardziej 
radykalnych zmianach”. 
 
Rejestrowano wypowiedzi nawołujące do zwiększenia liczby wyniesionych przejść dla pieszych, 
szczególnie w pobliżu instytucji użyteczności publicznej i przystanków autobusowych (plac 
Neptuna). 
 
Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że – bez względu na to, który wariant zostanie wybrany – 
kluczowe będzie skuteczne wprowadzenie nowych zasad w życie. W szczególności podkreślano 
konieczność egzekwowania przepisów ruchu drogowego przez służby porządkowe, które do tej 
pory nie były w tym względzie skuteczne.  
 
 
 

Notatkę przygotował:  
Łukasz Browarczyk 

 

  

                                                
egzekwowania prawa i ukrócenia nielegalnego parkowania w okolicy nie była traktowana poważnie (służby interweniują 

rzadko lub wcale), dlatego też nie przekładała się na poparcie dla znacząco innego niż obecnie schematu organizacji ruchu.  
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ZAŁĄCZNIK NR 3. Notatka ze spotkania w dn. 27.11.2017 r.  

 

1. Imię i nazwisko prowadzących: Ewa Stokłuska, Joanna Jaczewska 

2. Data przeprowadzenia spotkania: 27.11.2017 

3. Godzina rozpoczęcia i zakończenia spotkania: 17:30-19:45. 

4. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12, Gdynia. 

5. Liczba uczestników: 2823.  

6. Opis przebiegu spotkania 

 

Spotkanie konsultacyjne zostało przeprowadzone zgodnie ze scenariuszem zakładającym podział 

zebrania na następujące części: 

a. Wprowadzenie. 

b. Prezentacja problemów i wariantów rozwiązań związanych z organizacją ruchu na ulicach  

M. Beniowskiego i Kapitańskiej. 

c. Moderowana dyskusja na temat problemów związanych z ruchem na ulicach M. Beniowskiego 

oraz Kapitańskiej, jak również wad i zalet przygotowanych wariantów organizacji ruchu.  

d. Zakończenie.  

 

Spotkanie zostało rozpoczęte przez Pana Zenona Rodę, przewodniczącego zarządu Rady Dzielnicy 

Grabówek, który powitał wszystkich zebranych i opowiedział o genezie pomysłu na konsultacje 

społeczne.  

 

Dalszą część zebrania prowadziły Pani Ewa Stokłuska i Pani Joanna Jaczewska – moderatorki  

z Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) – które w trakcie udzielania odpowiedzi mieszkańcom 

były wspierane przez pracowniczki Referatu Organizacji Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni (ZDiZ): Panią 

Ewę Laskowską i Panią Monikę Karnowską.  

 

Po przedstawieniu mieszkańcom celów i założeń konsultacji, jak również omówieniu materiałów 

informacyjnych, rozpoczęto dyskusję z mieszkańcami. W trakcie rozmowy komentarze, pytania  

i sugestie dotyczące rozwiązań problemów pojawiały się naprzemiennie. Dla ułatwienia lektury 

notatki, wypowiedzi mieszkańców i odpowiedzi prowadzących zostały przestawione w porządku 

problemowym, a nie chronologicznym.  

 

Notatka ze spotkania nie jest więc protokołem w sensie ścisłym i podsumowuje przede wszystkim to, 

co zostało powiedziane, bez uwzględnienia kolejności, w jakiej padały poszczególne wypowiedzi.  

 

6.1. Pytania mieszkańców i odpowiedzi 

 

W trakcie spotkania padły następujące pytania i odpowiedzi dotyczące tematu konsultacji 

społecznych: 

  

Pytania mieszkańców Odpowiedzi LIS i ZDiZ 

Czy zostały wykonane badania natężenia ruchu 

na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej? Jeśli 

nie, to na jakiej podstawie w materiałach 

przygotowanych na konsultacje znalazła się 

Badania ruchu nie zostały przeprowadzone. 

Wniosek o większym ruchu na ul. Kapitańskiej 

został sformułowany w oparciu wizję lokalną 

oraz informacje przekazywane przez 

                                                
23 Zgodnie z listą obecności. Faktyczna liczba uczestników była większa. Na podstawie zdjęć ze spotkania można ją 

oszacować na ok. 35 osób.  
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informacja, że „ulica Kapitańska jest bardziej 

obciążona ruchem niż ul. Beniowskiego”. 

mieszkańców i przedstawicieli innych 

interesariuszy (głównie instytucji edukacyjnych 

działających w tym rejonie).  

Czy przedstawiciele miasta kontaktowali się  

z okolicznymi instytucjami, by porozmawiać na 

temat ich preferencji dotyczących organizacji 

ruchu na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej?  

W trakcie przygotowań do konsultacji 

pracownicy LIS rozmawiali z dyrektorami obu 

szkół znajdujących się w okolicy, zarówno 

publicznej Szkoły Podstawowej nr 17,  

jak i Gdyńskiej Szkoły Społecznej. 

Przedstawiciele placówek podzielili się opiniami 

na temat problemów związanych z ruchem.  

Jakie zmiany planowane są na ul. Morskiej? 

Czy to prawda, że zapadły decyzje  

o stworzeniu buspasów? A jeżeli tak,  

to czy nie odbije się to na zmniejszeniu 

przepustowości pozostałych pasów,  

po których poruszają się pozostałe pojazdy? 

Ulica Morska będzie przebudowywana,  

zaś częścią inwestycji jest faktycznie 

stworzenie buspasów. Nie zostaną one jednak 

wytyczone na istniejących pasach jezdni,  

lecz na nowych terenach.  

 

Przepustowość ul. Morskiej dla pojazdów, które 

nie obsługują komunikacji zbiorowej, może się 

więc nawet zwiększyć, ponieważ autobusy 

poruszające się po buspasach, nie będą 

zajmować pozostałej części ulicy.  

 

Pan Paweł Brutel Radny Rady Miasta Gdyni 

poinformował, że przetarg na całą inwestycję 

został ogłoszony 6 listopada 2017 roku,  

a otwarcie ofert zaplanowano na 18 grudnia 

2017 roku.    

Czy w razie wprowadzenia ruchu 

jednokierunkowego na ul. Kapitańskiej, 

możliwe byłoby wytyczenie ukośnych miejsc  

do parkowania przy ulicy? 

Nie jest to wykluczone na niektórych 

fragmentach tej ulicy, ale udzielenie odpowiedzi 

twierdzącej byłoby możliwe dopiero  

po opracowaniu projektu nowej organizacji 

ruchu na tych ulicach.  

Czy możliwe jest wprowadzenie zakazu 

parkowania na odcinku pomiędzy ul. Denhoffa  

i Surmana? 

Takie rozwiązanie jest możliwe.  

Czy planowane są jakieś zmiany związane z 

organizacją ruchu na ul. Grabowo? Na tym 

odcinku też pojawiają się korki, więc może tu 

warto byłoby wprowadzić ruch 

jednokierunkowy? 

Tak daleko idące zmiany nie były rozważane 

dla ul. Grabowo. Planuje się utrzymanie ruchu 

dwukierunkowego na tej ulicy.  

Czy można ustanowić pierwszeństwo  

dla samochodów wjeżdżających od strony  

ul. Surmana na ul. Kapitańską i pl. Neptuna? 

Takie rozwiązanie mogłoby skłonić kierowców 

jadących ul. Kapitańską do wolniejszej jazdy.   

Tego typu rozwiązanie jest technicznie 

możliwe, ale należałoby je wprowadzić  

w sposób odpowiedzialny, żeby uniknąć ryzyka 

wypadków wynikającego z jazdy „na pamięć”. 

Ile czasu potrzeba na wprowadzenie 

organizacji ruchu opartej na ruchu 

jednokierunkowym na wybranych ulicach  

oraz na wprowadzeniu strefy Tempo 30? 

Okres realizacji zależy od dwóch czynników: 

wyboru metod uspokojenia ruchu oraz sposobu 

przygotowania projektu organizacji ruchu.  

W sprzyjających warunkach działania takie 
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powinny zająć kilka miesięcy.  

 

Nowa organizacja ruchu mogłaby więc zacząć 

obowiązywać na jesieni 2018 roku.  

 

Jest to jednak uwarunkowane od spełnienia 

poniższych warunków: 

• władze miasta zapewnią środki  

do wprowadzenia zmian; 

• projekt zmiany organizacji ruchu 

zostanie przygotowany przez 

pracowników ZDiZ lub przez 

zewnętrznego wykonawcę wyłonionego 

bez trudności (będą chętni do 

wykonania pracy, nie będzie protestów, 

oferty wykonawców będą się mieściły  

w budżecie, itd., itp.); 

• wprowadzeniu strefy Tempo 30 będzie 

towarzyszyła instalacja fizycznych 

środków ograniczenia prędkości 

wykonanych z elementów 

prefabrykowanych, a projekt nie będzie 

zakładał dalej idącej inwestycji 

związanej z przebudową 

(np. wynoszenie przejść dla pieszych).  

Czy ZDiZ zamierza w jakiś sposób poprawić 

sytuację w okolicy do czasu podjęcia decyzji  

o całościowej zmianie organizacji ruchu? 

Takie działania będą miały miejsce  

w przypadku realizacji wniosków, które 

wpłynęły wcześniej do ZDiZ i zostały 

pozytywnie rozstrzygnięte. Przykładem jest 

udrożnienie przejazdu przy Gdyńskiej Szkole 

Społecznej poprzez ustawienie w zatoce 

postojowej przy ul. Kapitańskiej 37 znaku 

zakazu postoju obowiązującego  

od poniedziałku do piątku.  

 

Obecnie analizowany jest projekt wyniesionego 

skrzyżowania (w tym przejścia dla pieszych)  

ul. Grabowo i Beniowskiego. 

 

6.2. Diagnoza problemów w temacie konsultacji 

 

W trakcie dyskusji zebrani zwracali uwagę na problemy, które albo nie zostały poruszone  

w materiałach informacyjnych, albo – zdaniem niektórych mieszkańców – nie były opisane 

wystarczająco szczegółowo lub dobitnie. 

 

Pojawiły się następujące uwagi odnośnie źródeł natężenia ruchu, a także problemów z parkowaniem: 

• ulice M. Beniowskiego, a zwłaszcza Kapitańska są wykorzystywane jako skrót  

przez samochody, które mogłyby jechać Morską; w tym kontekście jeden z uczestników 

spotkania zwrócił uwagę, że same zmiany organizacji ruchu na dwóch wymienionych ulicach 
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nie rozwiążą problemów z natężeniem ruchu w okolicy – potrzebne są dodatkowe  

i długofalowe działania na ulicy Morskiej.  

• dodatkowy ruch samochodowy jest generowany przez rodziców dowożących dzieci  

do SP nr 17 przy ul. Grabowo oraz do Szkoły Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 (auta spoza 

rejonu oraz taksówki); 

• wiele miejsc w okolicy jest zajmowanych przez studentów Akademii Morskiej, którzy nie mają 

wystarczającej liczby miejsc parkingowych w okolicy uczelni24; 

• część miejsc przy ulicach jest zajmowana przez wraki samochodów, których nikt nie usuwa 

(pomimo zgłoszeń do straży miejskiej i policji). Takich samochodów, pozbawionych np. silnika 

czy kół, stoi w okolicy co najmniej kilka.  

 

W trakcie dyskusji mieszkańcy zwracali uwagę, że kierowcy nie przestrzegają przepisów (np. parkują 

w nielegalnych miejscach), co jest w dużej mierze wynikiem opieszałości i braku reakcji 

funkcjonariuszy służb porządkowych, którzy – nawet jak znajdują się w okolicy – to sami z siebie nie 

podejmują interwencji.  

 

Podobne uwagi pojawiały się w trakcie spotkania co najmniej kilka razy. Również podczas dyskusji  

o rozwiązaniach zebrani zwracali uwagę, że sukces zmian nie może być uzależniony od skuteczności 

interwencji służb. Należy raczej myśleć o innych rozwiązaniach, przede wszystkim o montażu 

fizycznych środków uspokojenia ruchu.  

 

Choć podczas spotkania wybrzmiały różnego rodzaju trudności – związane m.in. z bezpieczeństwem 

czy korkami – to jednak za główny problem uznano brak wystarczającej liczby miejsc 

parkingowych. Wiele osób zabierających głos było zdania, że działania władz miasta powinny 

zmierzać przede wszystkim do zagospodarowania przestrzeni w okolicy w taki sposób, by było, gdzie 

zaparkować.  

 

Wzrost liczby samochodów raczej nie był traktowany jako problem – z przebiegu dyskusji można 

wnosić, że większość zebranych traktowała go jako znak czasu i zjawisko, które będzie się tylko 

pogłębiać. Tylko jeden z mieszkańców zwrócił uwagę, że ulice powinny służyć przede wszystkim  

do jeżdżenia, a nie do parkowania. Wprowadzanie ruchu jednokierunkowego tylko po to, by było 

więcej miejsc do parkowania (także dla przyjezdnych) uznał za „absurd”. 

 

6.3. Propozycje rozwiązań zgłaszane podczas spotkania 

 

a. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w okolicy 

 

W rozmowie wymieniono następujące rozwiązania zmierzające do zwiększenia liczby miejsc 

parkingowych: 

 

• Likwidacja wąskiego chodnika na ul. Kapitańskiej, tuż przy ogrodzeniu Akademii Morskiej. 

 

Usunięcie chodnika pozwoliłoby wygospodarować miejsce na dodatkowe miejsca parkingowe25. 

Zdaniem kilku zebranych z chodnika tego mało kto korzysta, za wyjątkiem osób spacerujących  

z psami. Jedna z mieszkanek obecnych na sali jednak zaprotestowała przeciwko takim stwierdzeniom 

mówiąc, że codziennie chodzi tamtędy.  

                                                
24 Jeden z mieszkańców w trakcie dyskusji mówił jednak o tym, że jest to przesadzone oskarżenie, a za liczbę samochodów 

odpowiadają w większości mieszkańcy. 
25 Chodzi najprawdopodobniej o działkę nr 897, obręb: Grabówek. Działka ta jest własnością gminy. 
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• Budowa parkingu w okolicy SP nr 1726.  

 

Prawdopodobnie mieszkańcy mieli na myśli albo tereny znajdujące się za szkołą, albo jedną z działek 

prywatnych przy ul. Grabowo (działki numer 948 i 949, obręb: Grabówek27).  

 

 
 

• Budowa parkingu na miejskiej działce28 znajdującej się przy ciągu pieszo-jezdnym łączącym 

ul. Beniowskiego i Kapitańską. 

 

                                                
26 Na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0901 dla części dzielnicy części 

dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Grabowo, Beniowskiego, Wąsowicza, uchwalony uchwałą nr XL/1283/2002 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. 2002.1024). Zgodnie z informacją podaną w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni „opracowywana jest zmiana fragmentu tego planu”. 
27 Pierwsza z wymienionych działek jest własnością gminy, druga osoby fizycznej.  
28 Działka numer: 957, obręb: Grabówek. Działka jest własnością gminy. 
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• Budowa parkingu kubaturowego na terenie Działek Leśnych, tuż przy granicy z Grabówkiem29.  

 

 
 

 

  

                                                
29 Tereny te znajdują się w obrębie Działki Leśne. Sytuacja własnościowa działek jest skomplikowana: część należy  

do gminy, część do osób fizycznych, część do województwa pomorskiego, a część do Skarbu Państwa. Teren objęty 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1004 dla części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic 

Śląskiej i Podolskiej, który został przyjęty uchwałą nr XXXII/657/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013  

(Dz. Urz. Woj. 2013.3188). 



69 

 

b. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i zmniejszenie natężenia samochodu na ciągu 

pieszo-jezdnym łączącym ul. Beniowskiego i Kapitańską (tzw. łącznik) 

 

 
 

Tzw. łącznik obejmuje dwie działki miejskie, które zostały utwardzone ze środków miejskich  

po wpłynięciu wniosku. Ciąg pieszo-jezdny jest ogólnodostępny i w zamierzeniu miał służyć jako 

dojazd do dwóch posesji. W praktyce kierowcy wykorzystują go jako skrót. Zwiększony ruch prowadzi 

do wzrostu poczucia zagrożenia pieszych.  

 

W trakcie spotkania pojawiły się postulaty, by: 

• uspokoić ruch i lepiej wyeksponować znaki ograniczenia prędkości,  

• zamknąć możliwość wjazdu samochodom od ul. Kapitańskiej, 

• ograniczyć możliwość przejazdu dla osób nie będących mieszkańcami.  

 

Przedstawiciele ZDiZ powiedzieli, że możliwe jest stworzenie na tym terenie strefy zamieszkania,  

w której pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Można również zamknąć możliwość wjazdu  

od ul. Beniowskiego30 . Niemożliwe jest jednak ograniczenie możliwości wjazdu osobom niebędącym 

mieszkańcami, bowiem łącznik, o którym rozmawiano, jest wytyczony na działce miejskiej i musi 

pozostać ogólnodostępny. Zamknięcie wjazdu od ul. Beniowskiego – w przypadku możliwości 

zagospodarowania dla celów komunikacyjnych dz. nr 967 – pozwoliłoby utworzyć plac do zawracania, 

który jest wymagany na drogach bez przejazdu. 

 

  

                                                
30 Samochody wjeżdżałyby wówczas od ul. Kapitańskiej, a plac przy ul. Beniowskiego służyłby jako parking i miejsce  

do zawracania. 
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c. Przygotowanie rozwiązań zmian zasad organizacji ruchu dla innych okolicznych ulic 

 

Na spotkaniu pojawiły się trzy osoby mieszkające na ulicy Falistej, które sugerowały, że w planie 

zmian powinno się objąć również inne ulic, zwłaszcza tę, przy której mieszkają. Zwracano uwagę,  

że na ulicy Falistej występują podobne problemy związane z: 

• brakiem bezpieczeństwa,  

• dużymi korkami w godzinach szczytu 

 

Wśród możliwych rozwiązań wymieniono: 

• postawienie znaków ostrzegawczych,  

• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Falistej.  

 

d. Przekonanie Akademii Morskiej do stworzenia parkingów dla studentów. 

 

Część mieszkańców była zdania, że władze miasta powinny skontaktować się z władzami uczelni  

po to, by porozmawiać o możliwych rozwiązaniach problemu parkowania przez studentów w okolicy. 

Zebrani zwracali uwagę, że na terenie administrowanym przez uczelnię znajdują się niewykorzystane 

przestrzenie, które można by przeznaczyć na miejsca parkingowe.  

 

Przedstawiciele rady dzielnicy (Pan Zenon Roda i Pani Janina Wasylka) poinformowali jednak,  

że na terenie boiska należącego do uczelni, na którym niektórzy mieszkańcy widzieliby parking, 

Akademia Morska zamierza budować centrum dydaktyczne.  

 

Z kolei Pan Paweł Brutel, radny rady miasta, opowiadał o doświadczeniach z podobnymi kontaktami 

z innymi uczelniami. Jego zdaniem, bardzo ciężko jest zachęcić studentów do parkowania  

w legalnych miejscach, nawet jeśli takie się znajdują. Wszyscy starają się bowiem zatrzymać  

jak najbliżej celu podróży, bez względu na to, czy kodeks pozwala na zaparkowanie w tym miejscu 

czy nie. Blokady, mandaty nie zawsze zaś działają. 

 

6.4. Ocena wariantów organizacji ruchu. 

 

Mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie, mieli różne opinie na temat przedstawionych wariantów 

organizacji ruchu. Dyskusja na spotkaniu skupiła się na omówieniu przede wszystkim dwóch 

wariantów polegających: 

• albo na zachowaniu ruchu dwukierunkowego, 

• albo na wprowadzeniu wariantu 1b, zgodnie z którym ruch na ul. Kapitańskiej odbywałby się 

w kierunku od centrum do Chyloni, a na ul. Beniowskiego w kierunku od Chyloni do centrum. 

 

Argumenty za zachowaniem ruchu dwukierunkowego to: 

• wygoda dojazdu i możliwość poruszania się ulicami w obu kierunkach (objazdy nie są 

potrzebne); 

• utrzymanie lokalnego charakteru ulic (w domyśle wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 

mogłoby na tyle udrożnić ruch, że niektórzy kierowcy „z zewnątrz” zaczęliby traktować ulice 

Beniowskiego i Kapitańską jako wygodne skróty); 

• brak powodów do zmian – wprowadzenie wariantu z ruchem jednokierunkowym nie rozwiąże 

żadnego zdiagnozowanego problemu, więc nie ma potrzeby zmieniać dzisiejszych zasad 

organizacji.  
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• trasa oraz lokalizacja przystanków autobusowych nie uległaby zmianie (dla osób starszych 

jest to problem, aby zejść i wejść po schodach łączących ul. Kapitańską  

i Beniowskiego). 

 

Na korzyść wprowadzenia wariantu ruchu jednokierunkowego w ogóle (ze szczególnym 

uwzględnieniem wariantu 1b) przemawiały następujące argumenty: 

• perspektywa zwiększenia legalnej liczby miejsc parkingowych, 

• usunięcie parkujących samochodów z chodników, dzięki czemu pieszym (zwłaszcza osobom, 

które odczuwają problemy zw. z mobilnością) będzie łatwiej się poruszać, 

• wariant nie tworzy problemów dla samochodów wjeżdżających z ul. Kapitańskiej w Grabowo 

(w drugą stronę byłoby trudniej); 

• w wariancie ruchu jednokierunkowego, który nie obejmuje wprowadzenia zmian na odcinku 

ul. Kapitańskiej od Denhoffa do Surmana i ul. M. Beniowskiego od ul. Demela do Surmana, 

wciąż będzie możliwe parkowanie aut oraz wygodne zawracanie.  

• choć w prezentowanym wariancie pewną trudność może stanowić podjazd pod górę ul. 

Beniowskiego (od strony ul. Grabowo), to jednak jest to problem do przejścia – ostatnie zimy 

były dość lekkie, a kierowcy sobie radzili. Wystarczy dbać o odśnieżanie ulicy. Poza tym 

pojawił się argument, że bezpieczniej jest podjeżdżać na śliskiej nawierzchni niż z niej 

zjeżdżać. 

 

W ramach szczegółowych uwag do zaproponowanych wariantów, zgłoszono postulat by w opcji 1b 

uwzględnić postawienie znaku zakaz zatrzymywania się na odcinku pomiędzy ul. Denhoffa  

i ul. Surmana.  

 

6.5. Inne uwagi. 

 

• W trakcie spotkania chwile rozmawiano o możliwości wprowadzenia strefy płatnego 

parkowania, ale temat ten nie został podchwycony przez zebranych. Jeden z mieszkańców 

uznał, że takie rozwiązanie można by w sumie wprowadzić. Dwie osoby były raczej przeciwne, 

zwracając uwagę na ryzyko dodatkowych utrudnień i kosztów dla mieszkańców. Pozostali 

mieszkańcy nie odnieśli się do postawionego pytania. 

• Mieszkańcy zwracali uwagę, że bez względu na to, który wariant zostanie wybrany, należy 

duży wysiłek włożyć w skuteczną realizację, w tym szczególnie w egzekwowanie przez służby 

porządkowe nowych zasad od użytkowników ruchu.  

• Jeden z mieszkańców zaproponował, by zorganizowano jeszcze jedno spotkanie 

konsultacyjne po wyborze kierunków zmian przez Prezydenta. Mieszkańcy mogliby wtedy 

zgłosić jeszcze uwagi szczegółowe dotyczące detali wybranego rozwiązania (np. ustawienia 

znaków czy rozmieszczenia rozwiązań spowalniających ruch). 

• Z kolei jedna z mieszkanek, w nawiązaniu do wspomnianych w toku dyskusji planów 

dotyczących inwestycji na ulicy Morskiej (m.in. budowy buspasów), wskazała na konieczność 

zapewnienia rozwiązań w zakresie ruchu zastępczego w okresie realizacji inwestycji. 

Ograniczenie ruchu na ul. Morskiej będzie prawdopodobnie silnie odczuwalne właśnie w 

rejonie objętym konsultacjami, który już teraz jest wykorzystywany jako trasa alternatywna dla 

przejazdów ul. Morską. 

• Jeden z mieszkańców zaproponował ustawienie znaku zakaz zatrzymywania się na ul. 

Grabowo od ul. Kapitańskiej do ul. Morskiej. 

• Jeden z mieszkańców zaproponował budowę miejsc postojowych za sklepem Żabka na ul. 

Beniowskiego. Cały ten teren za zabudowaniami należy do Skarbu Państwa –Nadleśnictwa. 
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• Jeden z mieszkańców wniósł uwagę, że na Pl. Neptuna nie ma przejścia dla pieszych oraz 

żeby zwęzić ten plac. 

 
 
 

Notatkę przygotował:  

Borys Martela  
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ZAŁĄCZNIK NR 4. Formularz konsultacyjny 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

nt. organizacji ruchu na ul. Beniowskiego i ul. Kapitańskiej w dzielnicy Grabówek 
 

Drodzy mieszkańcy i mieszkanki, 

 

Za pomocą formularza możecie Państwo 

wypowiedzieć się na temat organizacji ruchu 

na ulicach Maurycego Beniowskiego  

i Kapitańskiej. 

 

Pytania w formularzu odnoszą się  

do wariantów przedstawionych  

w materiałach informacyjnych. 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy  

o kontakt: telefoniczny pod numerem  

(58) 727 39 08 lub mailowy na adres 

konsultacje@lis.gdynia.pl. 

 

Zespół Laboratorium Innowacji Społecznych 

Formularz należy złożyć najpóźniej  

do 8 grudnia do godz. 14.00 w jeden  

z następujących sposobów: 

 

• osobiście w Biurze Rady Dzielnicy 

Grabówek (SP nr 17, ul. Grabowo 12), 

Kancelarii Ogólnej UM Gdyni (al. M. 

Piłsudskiego 52/54) lub w Sekretariacie 

Laboratorium Innowacji Społecznych 

(al. Zwycięstwa 96/98), 

• pocztą na adres Laboratorium 

Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 

96/98, 81-451 Gdynia) – obowiązuje 

data wpływu. 

 

Formularz można też wypełnić 

bezpośrednio na stronie: 

www.badanialis.pl/grabowek2017. 

  

I. OCENA POTRZEBY WPROWADZENIA ZMIAN 
Pierwsza część formularza dotyczy ogólnie Pana/i oceny konieczności wprowadzenia zmian  

w organizacji ruchu na ul. M. Beniowskiego i ul. Kapitańskiej. Proszę zakreślić wybraną odpowiedź 

na pytanie i uzasadnić swoją opinię. 

 

Czy Pana/i zdaniem zasady organizacji ruchu na ul. Beniowskiego i ul. Kapitańskiej wymagają 

wprowadzenia zmian? 

 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 

c. Ani tak, ani nie 

d. Raczej nie 

e. Zdecydowanie nie 

 

 

Uzasadnienie opinii 
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II.OCENA WARIANTÓW ORGANIZACJI RUCHU 
W tej części formularza można odnieść się do możliwych sposobów organizacji ruchu  

na ul. Beniowskiego i ul. Kapitańskiej. Proszę przyznać ocenę na skali od „-3” do „3”, gdzie „-3” 

oznacza zdecydowanie negatywną ocenę, a „3” zdecydowanie pozytywną. Prosimy również  

o podzielenie się uzasadnieniem, co zadecydowało o takiej, a nie innej ocenie. 

 

WARIANT NR 1a: ruch jednokierunkowy ul. Beniowskiego do centrum, a ul. Kapitańską  

na Chylonię  

 
 

W wariancie 1a, ruch jednokierunkowy byłby 

wprowadzony  

• na obu ulicach na odcinku  

od ul. Grabowo do pl. Neptuna. 

 

 

Ocena wariantu 

☹ 😐 😊 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Uzasadnienie oceny 

 

 

WARIANT NR 1b: ruch jednokierunkowy ul. Beniowskiego do centrum, a ul. Kapitańską  

na Chylonię (dot. krótszego fragmentu ulic) 

 
 

W wariancie 1b, ruch jednokierunkowy zostałby 

wprowadzony:  

• na ul. Kapitańskiej tylko od ul. Grabowo  

do ul. Denhoffa 

• na ul. Beniowskiego tylko  

od ul. Grabowo do ul. Demela 

 

Ocena wariantu 

☹ 😐 😊 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Uzasadnienie oceny 
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WARIANT NR 2a: ruch jednokierunkowy ul. Kapitańską do centrum, a ul. Beniowskiego  

na Chylonię 

 
 

W wariancie 2a, ruch jednokierunkowy byłby 

wprowadzony: 

• na obu ulicach na odcinku od ul. 

Grabowo do pl. Neptuna. 

 

 

 

Ocena wariantu 

☹ 😐 😊 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Uzasadnienie oceny 

 

 

WARIANT NR 2b: ruch jednokierunkowy ul. Kapitańską do centrum, a ul. Beniowskiego  

na Chylonię (dot. krótszego fragmentu ulic) 

 
 

W wariancie 2b, ruch jednokierunkowy 

zostałby wprowadzony:  

• na ul. Kapitańskiej tylko od ul. Grabowo  

do ul. Denhoffa 

• na ul. Beniowskiego tylko od ul. 

Grabowo  

do ul. Demela 

 

Ocena wariantu 

☹ 😐 😊 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Uzasadnienie oceny 
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WARIANT NR 3: ruch dwukierunkowy i rozwiązania, które go porządkują 

 
 

Pozostawienie ruchu dwukierunkowego  

na ul. Kapitańskiej i Beniowskiego wraz  

z wprowadzeniem niezbędnych zmian 

porządkujących organizację ruchu. 

Ocena wariantu 

☹ 😐 😊 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Uzasadnienie oceny 

 

 

METRYCZKA 
Informacje posłużą jedynie do celów zbiorczych analiz. Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. 

 

Płeć: 

a. Kobieta 

b. Mężczyzna 

Wiek: 

a. do 25 lat 

b. 26 - 45 lat 

c. 46 - 65 lat 

d. powyżej 65 lat 

W jaki sposób na ogół przemieszcza się Pan/i po mieście?  

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a. Na piechotę 

b. Komunikacją publiczną (np. autobusy, kolej) 

c. Samochodem 

d. Rowerem 

e. W inny sposób – jaki?:…………………………………………………………………………………….. 

W jaki sposób jest Pan/i związany/a z rejonem, którego dotyczą konsultacje? 

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a. Mieszkam w okolicy 

b. Pracuję w okolicy 

c. Uczę się w okolicy 

d. Moje dzieci uczą się w okolicy 

e. Inne – jakie? …………………………………………………………………………………….. 

Proszę zaznaczyć ulicę, przy której Pan/i mieszka: 

a. Beniowskiego 

b. Kapitańska 

c. Inna – jaka? …………………………………………………………………………………….. 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5. Materiały informacyjne 

 

  

POROZMAWIAJMY 

O ORGANIZACJI RUCHU  
na ul. BENIOWSKIEGO  
i ul. KAPITAŃSKIEJ 

MATERIAŁ INFORMACYJNY  
W RAMACH KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH 
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CZEGO DOTYCZĄ KONSULTACJE? 
1. Tematem konsultacji jest organizacja ruchu na ulicach Maurycego Beniowskiego 

 i Kapitańskiej w dzielnicy Grabówek. 

 

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji wystąpiła do władz miasta Rada 

Dzielnicy Grabówek. Prezydent Miasta Gdyni uznał, że w związku ze 

zróżnicowanymi opiniami mieszkańców na temat pomysłu zmian organizacji 

ruchu, przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych jest jak najbardziej 

zasadne. 

 

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców na temat 

organizacji ruchu na wyżej wymienionych ulicach. Zebrane i podsumowane głosy 

będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych zmianach  

w organizacji ruchu na tym obszarze. 

 

4. Na razie nie podjęto żadnej decyzji dotyczącej docelowej organizacji ruchu  

na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej. Możliwe jest zarówno wprowadzenie 

zmian, jak i pozostawienie stanu obecnego (po wprowadzeniu jedynie 

niezbędnych działań porządkujących). 

 

 JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH? 
1. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem informacyjnym  

i wypowiedzenia się podczas spotkań i/lub do złożenia uwag na formularzu 

konsultacyjnym. Konsultacje trwają od 24 listopada do 8 grudnia 2017 r. 

 

2. SPOTKANIA  

Do wyboru jeden z dwóch terminów:  

a) 25 listopada 2017 r. (sobota) o godz. 11.00 

b) 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 

Oba spotkania zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 17 (ul. Grabowo 12). 

 

3. FORMULARZ KONSULTACYJNY 

Dostępny jest wraz z materiałem informacyjnym w formie elektronicznej na stronie 

www.gdynia.pl, a w wersji papierowej można go pobrać w: 

a) Biurze Rady Dzielnicy Grabówek (SP nr 17, ul. Grabowo 12) w godzinach 

pracy biura: pon. 15.30 - 18.00, śr. 10.00 - 13.30, czw. 16.00 - 19.00, pt. 10.00 - 

13.30 

b) Kancelarii Ogólnej UM Gdyni (al. M. Piłsudskiego 52/54), czynna pon-pt  

w godz. 7.00 - 17.00 

c) sekretariacie Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98) –  

w IV budynku Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, I piętro, 

pokój nr 101, czynny pon-pt w godz. 8.00-16.00 

 

Wypełnione formularze można składać do 8 grudnia do godz. 14.00 w jeden  

z poniższych sposobów: 

 

http://www.gdynia.pl/
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d) drogą elektroniczną: 

 poprzez formularz elektroniczny wypełniany na stronie 

www.badanialis.pl/grabowek2017 

 jako załącznik do maila przesłanego na adres konsultacje@lis.gdynia.pl 

e) drogą korespondencyjną: 

 na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98,  

81-451 Gdynia), z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. organizacji 

ruchu na ul. Beniowskiego i Kapitańskiej” (obowiązuje data wpływu) 

f) bezpośrednio do: 

 Biura Rady Dzielnicy Grabówek 

 Kancelarii Ogólnej UM Gdyni  

 Sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych 

 

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 
1. Podstawowe informacje:  

a) Na ulicach Beniowskiego i Kapitańskiej odbywa się obecnie ruch 

dwukierunkowy. 

b) Obie ulice mają przebieg równoległy do ul. Morskiej, w związku z czym są 

alternatywą w omijaniu korków na ul. Morskiej w godzinach szczytu. 

c) Na większości odcinków ul. Kapitańska ma ok. 6,1 m szerokości, czyli nieco 

więcej niż ul. Beniowskiego (szer. ok. 5,1 m). Natomiast na odcinku pomiędzy 

ul. prof. Demela a pl. Neptuna szerokość ul. Beniowskiego jest większa i 

wynosi ok. 7 m. 

d) Szerokość chodników przy ul. Kapitańskiej i ul. Beniowskiego jest nie większa 

niż 1,5 m – zgodnie z przepisami kodeksu drogowego parkujące tam 

samochody nie mogą najeżdżać kołami na chodnik. 

e) Ulica Kapitańska jest bardziej obciążona ruchem niż ul. Beniowskiego. 

Kierowcy chętniej wybierają ul. Kapitańską, co przekłada się na większą 

częstotliwość, z jaką przejeżdżają tamtędy pojazdy. 

f) Ulicą Beniowskiego kursują autobusy linii 102 (w obu kierunkach). 

 

http://www.badanialis.pl/grabowek2017
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2. Punkty zwiększające natężenie ruchu: 

a) W najbliższej okolicy znajduje się kilka instytucji wpływających na ruch:  

 Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul. Grabowo 12 

 Gdyńska Szkoła Społeczna przy ul. Kapitańskiej 37 

 Przedszkole przy ul. Kapitańskiej 15 

 Akademia Morska przy ul. Morskiej 81-87 

b) W okolicy będzie realizowana inwestycja przy Denhoffa – lodowisko miejskie. 

Będzie się do niego dojeżdżało samochodem od ul. Kapitańskiej.  

  

3. Zgłaszane problemy: 

a) problemy z niedostatkiem przestrzeni do parkowania (nielegalnym 

parkowaniem) 

b) problem z dużym natężeniem ruchu, ze względu na znajdujące się w pobliżu 

instytucje i kierowców omijających korki na ul. Morskiej 

c) problemy z przejezdnością i płynnością ruchu, nasilające się szczególnie  

w godzinach szczytu i podczas przejazdu większych pojazdów, np. 

śmieciarek, samochodów dostawczych i autokarów 

d) problemy z bezpieczeństwem różnych uczestników ruchu, ze względu  

na ograniczoną widoczność i nadmierną prędkość pojazdów  

(w szczególności w pobliżu szkół i przedszkoli oraz w obrębie przejść  

dla pieszych, skrzyżowań czy wyjazdów z posesji) 

e) problemy z ograniczaniem szerokości chodników ze względu  

na zaparkowane samochody - szczególne utrudnienia dla osób 

spacerujących z wózkiem oraz osób o ograniczonej mobilności  

 

 MOŻLIWE WARIANTY ORGANIZACJI RUCHU 
1. Uspokojenie ruchu na tym obszarze: 

Ze względu na charakter obszaru i typ zabudowy mieszkaniowej w rejonie  

ulic Beniowskiego i Kapitańskiej, Zarząd Dróg i Zieleni planuje wprowadzenie w tym 

rejonie tzw. strefy Tempo 30 (ograniczenia prędkości do 30 km/h). 

Ustanowienie strefy Tempo 30 wiąże się nie tylko z ustawieniem znaków drogowych,  

ale również z wprowadzeniem dodatkowych środków uspokojenia ruchu, takich jak 

wyniesione przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające. 

Strefa Tempo 30 będzie wprowadzona niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć 

dotyczących kierunku ruchu na tych ulicach, a więc zarówno przy zachowaniu ruchu 

dwukierunkowego, jak i przy ewentualnym wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. 

 

2. Możliwe warianty organizacji ruchu: 

Warianty organizacji ruchu zostały przygotowane na podstawie wniosków z wizji 

lokalnej, uwag i propozycji mieszkańców nadesłanych w trakcie przygotowań  

do konsultacji oraz dyskusji z przedstawicielami Zarządu Dróg i Zieleni. 

W trakcie prac przeanalizowano kilkanaście rozwiązań, spośród których ostatecznie  

5 uznano za możliwe do wprowadzenia.  
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WARIANT NR 1:  
RUCH JEDNOKIERUNKOWY  

UL. BENIOWSKIEGO DO CENTRUM, A UL. KAPITAŃSKĄ NA CHYLONIĘ 

ISTOTA ROZWIĄZANIA: 

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Beniowskiego w stronę centrum,  

a na ul. Kapitańskiej w stronę Chyloni 

Alternatywa 1a: 
na całym odcinku od ul. Grabowo do pl. 

Neptuna  

 

 

Alternatywa 1b:  
na ul. Kapitańskiej tylko od ul. Grabowo  

do ul. Denhoffa, a na ul. Beniowskiego 

tylko od ul. Grabowo do ul. Demela 

 
 

PROPONOWANE ZMIANY:  

• Ruch jednokierunkowy na obu ulicach (na całej długości lub fragmencie ulic) 

• Zamiana jednego pasa ruchu na miejsca postojowe 

• Udrożnienie przejazdu przy Gdyńskiej Szkole Społecznej poprzez ustawienie  

w zatoce postojowej przy ul. Kapitańskiej 37 (przy szkole) znaku zakazu postoju, 

obowiązującego od poniedziałku do piątku, w określonych godzinach 

• Wprowadzenie kontrapasów lub kontraruchu dla rowerów 

 

POTENCJALNE SKUTKI REALIZACJI WARIANTU: 

• Zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych na ul. Kapitańskiej  

i ul. Beniowskiego  

• Udrożnienie przejazdu na obu ulicach 

• Zmiana trasy i przystanków linii 102 (w kierunku Chyloni autobus zatrzymywałby się 

na ul. Kapitańskiej) 

• Zwiększenie natężenia ruchu na obu ulicach na skutek: 

o dodatkowych objazdów związanych z dojazdem do posesji 

o zwiększenia natężenia ruchu tranzytowego w czasie godzin szczytu –  

na jednej z ulic w godzinach porannych, na drugiej – w godzinach 

popołudniowych  

• W przypadku alternatywy 1a: wydłużenie drogi dojazdu samochodem do posesji 

znajdujących się przy ulicach Kapitańskiej, Beniowskiego, Denhoffa i Demela 

• W przypadku alternatywy 1b: wydłużenie drogi dojazdu samochodem do posesji 

znajdujących się przy ulicach Kapitańskiej i Beniowskiego 
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WARIANT NR 2:  
RUCH JEDNOKIERUNKOWY  

UL. KAPITAŃSKĄ DO CENTRUM, A UL. BENIOWSKIEGO NA CHYLONIĘ 

ISTOTA ROZWIĄZANIA: 

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kapitańskiej w kierunku centrum,  

a na ul. Beniowskiego w kierunku Chyloni  

Alternatywa 2a: 
na całym odcinku od ul. Grabowo  

do pl. Neptuna  

 

 

Alternatywa 2b: 
na ul. Kapitańskiej tylko od ul. Grabowo  

do ul. Denhoffa, a na ul. Beniowskiego 

tylko od ul. Grabowo do ul. Demela 

 

PROPONOWANE ZMIANY: 

• Ruch jednokierunkowy na obu ulicach (na całej długości lub fragmencie ulic) 

• Zamiana jednego pasa ruchu na miejsca postojowe 

• Udrożnienie przejazdu przy Gdyńskiej Szkole Społecznej poprzez ustawienie  

w zatoce postojowej przy ul. Kapitańskiej 37 (przy szkole) znaku zakazu postoju, 

obowiązującego od poniedziałku do piątku, w określonych godzinach 

 

POTENCJALNE SKUTKI REALIZACJI WARIANTU: 

• Zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych na ul. Kapitańskiej  

i ul. Beniowskiego  

• Udrożnienie przejazdu na obu ulicach 

• Zmiana trasy i przystanków linii 102 (w kierunku centrum autobus zatrzymywałby 

się na ul. Kapitańskiej) 

• Zwiększenie natężenia ruchu na obu ulicach na skutek: 

o dodatkowych objazdów związanych z dojazdem do posesji 

o zwiększenia natężenia ruchu tranzytowego w czasie godzin szczytu –  

na jednej z ulic w godzinach porannych, na drugiej – w godzinach 

popołudniowych  

• W przypadku alternatywy 1a: wydłużenie drogi dojazdu samochodem do posesji 

znajdujących się przy ulicach Kapitańskiej, Beniowskiego, Denhoffa i Demela 

• W przypadku alternatywy 1b: wydłużenie drogi dojazdu samochodem do posesji 

znajdujących się przy ulicach Kapitańskiej i Beniowskiego 
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WARIANT NR 3:  
RUCH DWUKIERUNKOWY I ROZWIĄZANIA, KTÓRE GO PORZĄDKUJĄ 

ISTOTA ROZWIĄZANIA: 

Pozostawienie ruchu dwukierunkowego na ul. Kapitańskiej i Beniowskiego  

wraz z wprowadzeniem niezbędnych zmian porządkujących organizację ruchu 

 

 

 

PROPONOWANE ZMIANY: 

• Udrożnienie przejazdu przy Gdyńskiej Szkole Społecznej poprzez ustawienie  

w zatoce postojowej przy ul. Kapitańskiej 37 (przy szkole) znaku zakazu postoju, 

obowiązującego od poniedziałku do piątku, w określonych godzinach 

• Wprowadzenie zakazu postoju na różnych fragmentach obu ulic lub innych 

działań porządkujących ruch i parkowanie 

 

POTENCJALNE SKUTKI REALIZACJI WARIANTU: 

• Nie wydłuża się droga dojazdu mieszkańców do posesji  

• Zachowanie istniejącego przebiegu autobusu linii 102 (w obie strony  

na ul. Beniowskiego) 

• Ograniczenie liczby miejsc parkingowych 

• Konieczność przeprowadzania częstszych kontroli przez Policję i Straż Miejską  

w celu egzekwowania przepisów (np. nie stawania w miejscach 

niedozwolonych), by unikać blokowania się ulic 
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LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH 
aleja Zwycięstwa 96/98  
81-451 Gdynia 
 
email:     konsultacje@lis.gdynia.pl 
telefon:   (58) 727 39 08 

 
 
 
 


