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W odpowiedzi na interpelacjg z dnia Tczerwca 2016 r. informujg, ze Miasto Gdynia
nie przewiduje obecnie wprowadzenia catkowitego zamknigcia ulic w Sr6dmiesciu Gdyni dla
ruchu kolowego. Planowane obecnie zmiany to wprowadzenie strefy Tempo 30 w obsiarze
ul. Starowiejskiej oraz uL Swigtojariskiej i zainslalowanie dw6ch Parklet6w, tj. siedzisk dla
pieszych z elementami zieleni oraz miejscami postojoqzmi dla rower6w. W ramach poprawy
warunk6w dla ruchu pieszego w przeslrzeni ul. Starowiejskiej zamontowane zostanie takhe

20lawek.

projekt CIVITAS D\.N@MO jest projektem badawczp

i

jako taki

zaHadal
piiotazowe wylqczenieruchu kolowego na ul. Swigtojariskiej, u1. Starowiejskiej otaz A1' Jana
Pawla II, ZaloLema te zostaly zreal\zowane przez przeprowadzanie pr6bnych zamknigi ulic
dla ruchu kolowego w czasie trwania projektu, badafi ankietowych preferencji w zakresie
organizacji ruchu, badah nalqLenia ruchu, badah parkingowych. Ponadto w ramach projektu
przeprowadzone zostaLy warcztaty dla przedsigbiorc6w oraz spotkania przedstawicieli ZDIZ

w Gdyni zmieszkaicami,

partycypacyjny charakter projektu, wybor ulicy ewentualnie
przeznaszonej do przeksztil.cenia w strefg preszq miatr opiera6 sig w gl6wnej mierze na
akceptacj i mieszkaricow' {niqg,tq,. , .,
Wyniki przeprowadzonych badan i konsultacji nie wskazaly jednoznacznre na wo19
mieszkaric6w do wprowadzenia strefy pieszej w Gdyni:

Ze wzglgdu na

,

.

ul. Starowiejska

ul. Swlqtojafska

Al. Jana Pawla

ll

rv'rylacznle dra pieszvcr

t

wylqcznl€ dla pieszych i roweuyst6w

:

wylqcznie dla pieszydr, rowerzYstdw orer dla
kierowcdw samochoddw nale2qcych do
mieszkadc6!v ullcy

a wylqc;nie dla pleszydr, rowerzystdw oraz
pojazddw transportu zblofov/ego

!

r

l.

CJezekiwarae ograniezenia

ruchu

wylecznie dla pieszych, rowenystdw oraz
pojazd6w transportu zbioroweEo, ale r6wnlei
dla sarnochoddw naleiqcych do miesrkadcdw
ulrcy
bez ogreniczed'

zwrqzl<v z powylszp zdecydowano sig wprowadzi6 w przestrzeni
ul. Starowiejskiej i ul. Swigtojanskiej optyrnalne obecnie rozwi4zania, maj4ce na celu
poprawg bezpieczefistwa oraz dostgpno6ci i komfortu poruszania sig pieszych, pruy

W

jednoczesnym zachowanru plynno6ci ruchu samochodowego. Ograniczenia takie nie zostan4
natomiast wprowadzone w obszarze A1. Jana PawLaII, gdzie w celu zwigkszenia dostgpnoSci
rozszetzono linig 21 o kursy wykonywaneprzez trolejbusy zasilane ntezalehnie od trakcji.

in

ne

organizacja ruchu nie powinna byd zmienlana
powlnny zostaC lvydzielone miejsca posto]owe dla
pojazddw dostawczych
powinien zostaC wprowadzony ruch rdwnorzqdny na
skrzyiowa niach
powinno zostaC wprowadzone pierwszeristwo dla

r

Pieszych

powinien zostad wprowadzony zakaz parkowania w
wyz naczonych godzinach

*powinna

zostaC wydzielona strefa z

oplatami

ul. Swiqtojariska

I

ul, Starolviejska

r

Al. Jana Pawla ll

wyiszymi

par klngowymi

powlnny zostaC wprou/adzone ogranlczenia
parkowania
powinny zostaC wprowadzone fizyczne 6rodki
uspokojenia ruchu*
powinna zostaC wprowadzona strefa uspokojonego
ruchu za pomoca oznakowania tempo 30

2. Oezekiwane zmi&ny srEanizacji lv przyglaclkre pozostau'ienia ruchu srlmochodolvego

Zpowa2aniem,

