UCHWAŁA NR XVIII/129/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
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Wprowadzenie
Podstawowym miernikiem wolności społecznej i gospodarczej w mieście jest swoboda
poruszania się mieszkańców. Dostępność do miejsc zamieszkania, nauki, pracy, instytucji
i urzędów, a także dostępność miejsc socjalno-rekreacyjnych stanowi o stopniu mobilności.
Powiązanie miasta przez zewnętrzny system transportowy z aglomeracją poznańską umożliwia
dalszy rozwój. Zrównoważenie różnych sposobów przemieszczania się jest wyzwaniem, przed
którym stoi społeczność naszego miasta. Podróże samochodami o napędzie konwencjonalnym
są najbardziej szkodliwą formą podróżowania – wykluczają społeczność niezmotoryzowaną,
zagrażają bezpieczeństwu ludzi i degradują środowisko naturalne, wpływając także na stan
zdrowia wszystkich mieszkańców. Nowa polityka mobilności ma promować zrównoważony rozwój
transportu. Szczególnego znaczenia nabiera przyjęcie skutecznych metod rozwiązywania
problemów transportowych i przeciwdziałania negatywnym tendencjom wynikającym
z nadmiernego przyrostu samochodów osobowych. Jest to możliwe poprzez kompleksowe
i konsekwentne działanie, skierowane na rozwój zrównoważonej mobilności.
Rewitalizacja budynku dworca PKP jego otoczenia oraz budowa parkingów (realizacja
inwestycji w latach 2014-2015) była jednym z zasadniczych działań podjętych przez miasto
Wągrowiec, a mającym na celu zwiększenia dostępności do centrum miasta i aglomeracji
poznańskiej, czyli m.in. promowanie zbiorowego transportu publicznego. Tereny objęte inwestycją
zostały dowiązane do sieci istniejących ulic miasta. Ponadto Samorząd Województwa
Wielkopolskiego równocześnie realizował inwestycję polegająca na modernizacji torowisk,
przebudowie peronów wraz z ich zadaszeniem oraz remoncie tunelu. Inwestycje te zostały
zakończone, ale konieczna jest jeszcze przebudowa terenu zdegradowanego po drugiej stronie
torów, tak aby powstało w pełni funkcjonalne nowoczesne centrum komunikacyjne. Nowe miejsca
parkingowe od strony ulicy Średniej, swobodny dojazd do centrum, a także dowiązanie dróg
rowerowych i ciągów pieszych zapewnią szeroką dostępność komunikacyjną.
Mobilność indywidualna, samochodowa nie może ograniczać mobilności zbiorowej oraz
indywidualnej pieszej i rowerowej. Preferowanie podróży pieszych, komunikacją zbiorową czy
rowerem powinno być promowane jako działanie realizowane przez „wszystkich dla wszystkich
Przedłużenie miejskiej obwodnicy w kierunku zachodnim umożliwiło uspokojenie ruchu w mieście.
Wykorzystując posiadany potencjał infrastruktury transportowej, należy promować takie
modele zachowań komunikacyjnych, które chronią środowisko przed hałasem i szkodliwą emisją
oraz ograniczają negatywny wpływ ruchu samochodowego na środowisko i mieszkańców.
Niniejszy dokument odpowiada aktualnym tendencjom europejskim w dążeniu do
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w dziedzinie transportu. W dokumentach Unii
Europejskiej zapisano wytyczne i zalecenia, których realizacja umożliwi osiągnięcie celu
generalnego, jakim jest harmonijny rozwój miast i powiązanie ich z obszarami metropolitalnymi,
co zapewni wysoką jakość życia mieszkańców. Realizacja dziesięciu celów, przedstawionych
w Białej Księdze Transportu UE z 2011 r., dotyczących utworzenia konkurencyjnego
i zasobooszczędnego systemu transportu do 2050 r. oraz wytycznych „Polityki Transportowej
Państwa na lata 2006–2025” i „Krajowej Polityki Miejskiej” dają gwarancję realizacji celu
strategicznego i celów głównych polityki zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta
Wągrowca.
Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie nowych paliw i systemów napędowych zgodnych
z zasadą zrównoważonego rozwoju jest procesem długotrwałym. Realizacja założeń polityki
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niskoemisyjnej wiąże się z promowaniem polityki zrównoważonej mobilności i jej konsekwentnym
wdrażaniem.

I. Wizja mobilności
1

Zobowiązanie do stosowania ogólnych zasad mobilności miejskiej

Zobowiązanie do stosowania ogólnych zasad mobilności miejskiej jest podstawową
przesłanką przy opracowaniu Polityki Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 20162026. Transport będzie można uznać za zrównoważony tylko wtedy, gdy przy planowaniu
i realizacji zamierzeń polityki transportowej miasta będą stosować kryteria ekonomiczne,
społeczne i środowiskowe, preferujące równość podmiotów i ich bezpieczeństwo, a szczególna
dbałość o środowisko będzie realizowana przez konsekwentne wdrażanie założeń polityki
gospodarki niskoemisyjnej.
2

Planowanie przestrzenne

Zrównoważone planowanie przestrzenne powinno traktować politykę transportową jako
politykę zrównoważonej mobilności. Planowanie w nowej konwencji jest skoncentrowane na
ludziach, a nie – jak dotychczas – na ruchu. Dotychczasowe cele planowania polityki
transportowej opierały się głównie na takich parametrach, jak płynność i prędkość ruchu.
Oczekiwania dotyczące dostępności obszarów miejskich i poprawy jakości życia, wyznaczają
nowe podejście do metodyki planowania. Zrównoważony rozwój miasta wymusza zastąpienie
starych rozwiązań nowymi. Dostępność obszarów miejskich, jakość życia, jakość gospodarki,
zrównoważenie, równość społeczna, zdrowie mieszkańców oraz ochrona środowiska to nowa
wizja rozwoju i porządkowania przestrzeni miejskiej.
3

Polityka mobilności
Polityka mobilności obejmuje następujące dziedziny:

3.1

Transport niezmotoryzowany

Polityka mobilności w miastach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju powinna
zawierać działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności i bezpieczeństwa poruszania się
pieszo i rowerem. Należy przeprowadzić ocenę istniejącej infrastruktury i wprowadzić konieczne
zmiany. Rozwój nowej infrastruktury powinien być przewidziany nie tylko dla tras transportu
zmotoryzowanego. Należy uwzględnić budowę specjalnej infrastruktury dla rowerzystów
i pieszych, aby oddzielić ich od intensywnego ruchu zmotoryzowanego oraz – w stosownych
przypadkach – zmniejszyć pokonywane przez nich odległości. Środki infrastrukturalne powinny
zostać uzupełnione innymi środkami technicznymi, środkami strategicznymi wraz z prowadzeniem
działań promujących transport niezmotoryzowany.
3.2

Intermodalność

Polityka mobilności w miastach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju powinna
przyczynić się do ściślejszej integracji różnych rodzajów transportu oraz zawierać rozwiązania
ukierunkowane na zoptymalizowanie transportu gospodarczego.
3.3

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście

Polityka na rzecz mobilności w mieście, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, musi
uwzględniać aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego jako kwestię horyzontalną na wszystkich
4
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etapach procesu planowania, wymusza podjęcia takich działań, które zapewnią zorganizowanie
bezpiecznej infrastruktury transportowej w mieście.
•
•
•
•

W działaniach tych należy uwzględnić:
uczestników ruchu drogowego szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia
czy życia,
stosowanie nowoczesnych technologii służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego
w miastach,
egzekwowanie przepisów ruchu drogowego,
edukację w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zapewnienie odpowiedniego gromadzenia danych dotyczących wskaźników bezpieczeństwa
ruchu drogowego, o możliwie najwyższym poziomie szczegółowości, zapewni ocenę wykonania
założonych wskaźników i stosowania tych danych na potrzeby przeprowadzania lokalnych analiz
i planowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polityka mobilności, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, zawiera działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Działania te wynikają z analizy głównych problemów w zakresie bezpieczeństwa
i określenia stref ryzyka na obszarze miejskim.
3.4

Transport publiczny

W polityce mobilności w miastach, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, należy
określić strategię, mającą na celu poprawę jakości usług transportu publicznego, zwiększenie ich
bezpieczeństwa i dostępności oraz dążyć do integracji, obejmującej infrastrukturę, tabor, systemy
informacji pasażerskiej i systemy taryfowe. Zaktualizowany zintegrowany plan rozwoju transportu
zbiorowego dla miasta Wągrowca będzie dokumentem prawa miejscowego, który zgodnie
z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym umożliwi planowanie
i zarządzanie mobilnością publiczną. Będzie on zawierał rozwiązania z zakresu polityki niskiej
emisji i zrównoważonej mobilności.
3.5

Transport drogowy (płynny i spowolniony)

Dla optymalnego wykorzystania sieci dróg i stymulowania transportu zmotoryzowanego,
w planie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju należy ująć kwestię płynnego
i znacznie spowolnionego ruchu. Należy zbadać możliwości w zakresie zmiany użytkowania
przestrzeni drogowej na potrzeby innych rodzajów transportu lub innych funkcji publicznych
niezwiązanych z transportem.
3.6

Logistyka miejska

Nowoczesna polityka mobilności, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
optymalizuje zachowania biznesowe oraz wpływa na poprawę wydajności logistyki miejskiej,
w szczególności miejskich systemów dostarczania towarów, przy ograniczeniu powiązanych
efektów zewnętrznych, takich jak emisje gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń i hałasu.
3.7

Zarządzanie mobilnością

Polityka mobilności w miastach, zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmuje
działania sprzyjające przechodzeniu na bardziej zrównoważone wzorce mobilności.
Zaangażowanie mieszkańców miasta, pracodawców, szkół i innych interesariuszy wpłynie na
osiągnięcie efektu synergii.
3.8

Inteligentne systemy transportowe (ITS)
5

Id: C533E318-5477-4CCE-B874-9AC49B660299. Podpisany

Strona 5

ITS, mające zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu i usług w zakresie mobilności,
zarówno osób, jak i towarów, mogą stanowić o stworzeniu optymalnego systemu planowania,
kontroli i zarządzania mobilnością. ITS powinny być wykorzystane w transporcie publicznym do
zarządzania transportem, informowania pasażerów o rzeczywistym procesie przemieszczania się.
Aktualna informacja o kursowaniu autobusów wpłynie na lepsze planowanie podróży i ułatwi
proces przemieszczania się. Informacja o wolnych miejscach parkingowych ułatwi mieszkańcom
parkowanie i zoptymalizuje korzystanie z miejsc postojowych.
4

Dialog społeczny

Dialog społeczny jest platformą komunikacji między mieszkańcami a zarządzającymi
i umożliwia realizację najistotniejszych celów polityki mobilności.
Dialog umożliwia:
• współpracę zarządzających z mieszkańcami w procesie projektowania rozwiązań –
umożliwienie zgłaszania propozycji wyprzedzająco w stosunku do całego procesu
inwestycyjnego,
• informowanie mieszkańców o prowadzonych inwestycjach transportowych,
• konsultowanie z mieszkańcami osiedli rozwiązań transportowych planowanych w ich
sąsiedztwie,
• projektowanie rozwiązań transportowych przy współpracy grup zainteresowań.
Realizacja wizji zależy od wsparcia w formułowaniu strategii, w jej wdrażaniu i monitorowaniu
wszystkich mieszkańców i interesariuszy. W tym celu należy wypracować model komunikacji
społecznej oraz wprowadzić partycypacyjny model współrządzenia poprzez:
• identyfikację liderów społeczności lokalnej,
• włączenie mediów w promowanie mobilności zrównoważonej,
• zaangażowanie w realizację polityki mobilności m.in.: Młodzieżowej Rady Miejskiej
oraz Miejskiej Rady Seniorów.
Polityka mobilności obejmuje realizację zadań w okresie od 2016 do 2026 roku.
Uwzględnienie wytycznych Białej Księgi Transportu do roku 2030 umożliwi realizacje polityk
wspólnotowych na szczeblu lokalnym.

II. Cele polityki mobilności
Realizacja założonego celu strategicznego oraz celów głównych będzie związana ze
ścisłym współdziałaniem w obszarach planowania przestrzennego, kształtowania
zrównoważonej mobilności: transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przemieszczania się,
dialogu społecznego, ruchu pieszych i osób o ograniczonej sprawności, transportu rowerowego,
polityki parkingowej, transportu samochodowego osobowego (indywidualnego), transportu
ładunków, transportu lotniczego, organizacji i zarządzania, ekonomii i finansów, ochrony
środowiska, modelowania oraz monitorowania zachowań komunikacyjnych.
1

Cel strategiczny
Celem strategicznym polityki mobilności w naszym mieście będzie stworzenie warunków,
dostępu do wszystkich obszarów miasta i jego obrzeży (oczekiwanego przez mieszkańców
i wszystkich interesariuszy), przy zachowaniu bezpiecznego i efektywnego sposobu poruszania
się z silnym akcentem proekologicznym. Gęstość zaludnienia, wysokie natężenie ruchu na
krótkich dystansach w szczytach komunikacyjnych, zanieczyszczenie środowiska, hałas
i zagrożenie bezpieczeństwa podróżowania stanowią przesłanki do wprowadzenia polityki
transportu niskoemisyjnego i mobilności zrównoważonej. Przejście na transport niskoemisyjny
6
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związane jest z preferowaniem na krótkich odległościach ruchu pieszego i rowerowego oraz
transportu publicznego wykorzystującego alternatywne napędy.
2

Cele główne

2.1
2.2

Poprawa dostępności transportowej miasta i najbliższej okolicy;
Równoważenie proporcji ruchu samochodowego z mobilnością publicznymi środkami
transportu, ruchem pieszym i podróżami rowerem;
2.3 Wykorzystanie powstającego, w pełni funkcjonalnego Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego jako miejsca integrowania różnych form mobilności oraz dowiązanie go do
układu drogowego miasta;
2.4 Poprawa jakości podróżowania poprzez motywowanie do korzystania z głównej obwodnicy
miasta;
2.5 Poprawa bezpieczeństwa podróżowania;
2.6 Ograniczenie negatywnych czynników, związanych z transportem, na życie mieszkańców
i środowisko;
Realizacja celów głównych określonych w polityce mobilności wiąże się
z zaangażowaniem wszystkich mieszkańców, instytucji, ośrodków władzy, biznesu.

III. Ocena stanu istniejącego i określenie działań
1

Istniejący układ komunikacyjny
Układ drogowy przedstawia załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca. Przewidywana korekta studium ma
uwzględnić zasady zrównoważonego planowania i aktualnych wytycznych dotyczących
mobilności miejskiej. Rewitalizacja głównych ciągów drogowych uporządkuje ruch pieszy,
rowerowy i samochodowy. Oddany od użytku czwarty odcinek miejskiej obwodnicy daje
możliwość uspokojenia ruchu w centrum miasta. Dotychczasowa rewitalizacja otoczenia
budynku dworca PKP poprawia dostępność obszarów miejskich i najbliższego otoczenia oraz
komunikuje miasto i powiat wągrowiecki z aglomeracją poznańską.
Uaktualnienie starej koncepcji jest wymuszone przez nowe wytyczne dotyczące
zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej mobilności. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego
pojazdów o nacisku 18 Mg na oś, ale także osobowego ruchu tranzytowego poza centrum
miasta, poprawia parametry przepustowości ulic, ogranicza zatory, zwiększa bezpieczeństwo na
ulicach. Istniejący układ drogowy można optymalizować, realizując politykę zrównoważonej
mobilności.
W Wągrowcu istnieje około 25 km dróg rowerowych. Zrewitalizowane dotychczas tereny
wokół budynku dworca PKP zostały połączone z miastem ulicą Dworcową, drogą rowerową
i ciągiem komunikacji pieszej. Wybudowano 148 płatnych miejsc postojowych dla osób
korzystających z transportu publicznego – Kolei Wielkopolskich, PKS-u oraz dla pozostałych
mieszkańców miasta i okolic. Powstanie 76 miejsc parkowania dla podróżujących rowerami jest
początkiem procesu tworzenia parkingów rowerowych w przestrzeni miejskiej.

Zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie
zbiorowym: drogowym, kolejowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i żegludze śródlądowej
określa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa zakłada zrównoważony rozwój
publicznego transportu zbiorowego, który:
• uwzględnia oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności do usług
publicznego transportu zbiorowego,
• integruje różne formy podróżowania,
7
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•

promuje przyjazne dla środowiska i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne środki
transportu.
Plan transportowy

Organizator opracowuje „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego dla miasta Wągrowca na lata 2016-2026”, zwany dalej "planem transportowym",
w przypadku istniejącego i planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności
publicznej,
Plan transportowy określa:
1) sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze
użyteczności publicznej;
2) prognozy potrzeb przewozowych;
3) przewidywane finansowanie usług przewozowych;
4) preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;
5) zasady organizacji rynku przewozów;
6) pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej;
7) przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.
Plan transportowy uwzględnia w szczególności:
1) stan zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia odpowiednio:
a) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
b) planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
c) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) sytuację społeczno-gospodarczą danego obszaru;
3) wpływ transportu na środowisko;
4) potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności
potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w zakresie usług
przewozowych;
5) potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych
w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich;
6) rentowność linii komunikacyjnych;
7) w zakresie transportu kolejowego – dane dotyczące przepustowości infrastruktury oraz
standard dostępu, otrzymane od zarządcy infrastruktury kolejowej.
Dotychczasowa rewitalizacja wągrowieckich terenów kolejowych jest zgodna z oczekiwaniami
społecznymi, dotyczącymi zapewnienia powszechnej dostępności do usług publicznego transportu
zbiorowego. Dla realizacji spełnienia tych oczekiwań niezbędna jest integracja różnych form
transportu i umożliwienie bezpiecznego, ekonomicznego i optymalnego z nich korzystania.
Przebudowa dworca umożliwiła zachowanie jego walorów architektonicznych z jednoczesną
adaptacją wnętrz na cele publiczne i komercyjne. Wyremontowany dworzec i przyległa
infrastruktura kolejowa są niezbędnymi elementami do powstania w pełni funkcjonalnego
nowoczesnego centrum komunikacyjnego, łączącego kolej, transport autobusowy z innymi
formami transportu. Dotychczas powstał parking na 148 miejsc postojowych dla samochodów
osobowych w systemie Park&Ride. Plac Dworcowy stanie się miejscem reprezentacyjnym oraz w
naturalny sposób zintegruje północną i południową część miasta. W miejscu tym nastąpi
integracja transportu kolejowego, samochodowego i autobusowego. Bliskość przystanków
komunikacji miejskiej usytuowanych na ul. Kolejowej jest dopełnieniem integracji terenów
miejskich.
8
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Ocena SWOT
Mocne strony
• Rewitalizacja terenów pokolejowych, utworzenie części elementów zintegrowanego centrum
komunikacyjnego;
• Uruchomienie IV odcinka obwodnicy miejskiej;
• Powstanie miejsc pracy w strefie gospodarczej;
• Istnienie terenów dla inwestorów i dogodne połączenie kolejowe i drogowe z aglomeracją
poznańską;
• Działania miękkie zachęcające do zmiany zachowań komunikacyjnych;
• Planowanie inwestycji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
• Opracowanie polityki niskiej emisji;
• Możliwość pozyskania pomocy wspólnotowej w latach 2014-2020 (2023).

Słabe strony
• Trudny do przebudowy układ drogowy miasta, zatory na przejazdach kolejowych przy
podróżach w kierunku północ-południe i odwrotnie;
• Brak miejsc parkingowych buforowych;
• Niechęć do rezygnacji z podróży samochodowych;
• Pauperyzacja społeczeństwa, duże bezrobocie i brak wysoko wykwalifikowanej kadry
pracowniczej;
• Niedostateczna infrastruktura dla podróżowania rowerem;
• Konieczność rewitalizacji zasadniczych ciągów komunikacyjnych miasta, wymagających
dużych nakładów finansowych.
Szanse
• Możliwa integracja różnych sposobów podróżowania (węzeł przesiadkowy na dworcu);
• Intermodalność komunikacyjna;
• Likwidacja zatorów w związku z możliwością wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum;
• Potencjalne, prawne możliwości wprowadzania ograniczeń poruszania się samochodami
niespełniającymi norm emisji spalin i hałasu;
• Dogodne połączenie drogowe i kolejowe z Poznaniem;
• Dokończenie budowy parkingów w okolicach dworca.
Zagrożenia
• Dominacja podróży samochodami osobowymi na krótkich dystansach;
• Ograniczona przepustowość jedynego połączenia części południowej i północnej miasta,
jakim jest Aleja Jana Pawła II, Rynek i ul. Wojska Polskiego;
• Niechęć do rezygnacji z przemieszczania się samochodami;
• Brak akceptacji dla ekologicznych sposobów podróżowania;
• Wysoki wskaźnik motoryzacji, duża liczba samochodów starszych niż 6 lat;
• Niski poziom bezpieczeństwa dzieci w okolicach szkół w związku z brakiem miejsc
parkingowych typu kiss& ride.

3
3.1

Pakiety działań
Poprawa dostępności transportowej miasta i okolicy – planowanie przestrzenne

3.1.1 Inwestycje poprawiające funkcjonowanie transportu w mieście.
9
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W tabeli podano wykaz inwestycji, których realizacja poprawi funkcjonowanie transportu w
mieście. Oprócz działań inwestycyjnych wymagane są działania „miękkie” umożliwiające
optymalną realizację celów głównych.
Tabela 1. Inwestycje poprawiające funkcjonowanie transportu w mieście.

Lp.
1
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

Inwestycje, działania poprawiające
Szacowany koszt
funkcjonowanie transportu w mieście
[w PLN]
2
3
Budowa nowych przystanków
komunikacji miejskiej i wymiana
400 000,00
infrastruktury przystankowej
Modernizacja taboru Zakładu
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
poprzez wymianę 4 autobusów
i zastąpienie ich 3 autobusami 12 m,
5 100 000,00
spełniającymi wymogi norm silników
EURO 6 (1 szt.) i silnikami
z napędem hybrydowym (2 szt.) oraz
elektrycznym minibusem
Budowa ulicy na odcinku od ul.
3 778 000,00
Średniej do ul. Przemysłowej
Przebudowa ulicy Przemysłowej
2 500 000,00
w Wągrowcu
Budowa drogi rowerowej od ul.
Przemysłowej do osiedla Wschód
600 000,00
w Wągrowcu
Przebudowa ul. Kcyńskiej
7 178 000,00
Integracja rozkładu komunikacji
nd.
miejskiej
z rozkładem przewoźnika kolejowego
Rewitalizacja ul. Kościuszki
b.d.
Budowa systemu zarządzania
500 000,00
i organizacji ruchu
Promocja mobilności zrównoważonej,
a w szczególności promocja
transportu publicznego. Wdrażanie
nowych wzorców użytkowania
50 000,00
samochodów
i promowanie użytkowania pojazdów
niskoemisyjnych i czystych
ekologicznie
Działania informujące i promujące
50 000,00
transport rowerowy i pieszy
Strefa parkowania
b.d.
Parkingi P&R
b.d.
Strefy ruchu uspokojonego
b.d.
Parkingi K&R (Szkoła Podst. nr 2,
b.d.
SP nr 4)
Przebudowa ul. Skockiej
b.d.

Termin realizacji
4
do 2020

do 2020

do 2020
do 2020
do 2017
do 2016
do 2017
do 2018
do 2020

do 2020

do 2020
do 2020
do 2020
do 2020
do 2017
do 2018
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3.1.2 Mieszkańcy popierający ograniczenie ruchu samochodów osobowych w mieście –
Projekt badań ankietowych/program miękki współfinansowany;
3.1.3 Stan techniczny ulic, ciągów pieszych i rowerowych – raport o stanie Gminy;
3.1.4 Liczba pasażerów w miejskim transporcie publicznym autobusowy – dane
organizatora i marszałka województwa na podstawie sprzedanych biletów;
3.1.5 Liczba samochodów osobowych wjeżdżających do centrum miasta – okresowe
badania ruchu właścicieli ulic/program miękki współfinansowany;
3.1.6 Działania na rzecz promowania mobilności zrównoważonej – program opracowany
przez organizatora/ program miękki współfinansowany.
3.2

Transport niezmotoryzowany: pieszy i rowerowy

3.2.1 Długość dróg rowerowych
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz Stowarzyszenie Jednostek
Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” opracowały wspólnie koncepcję „Cysterskiego
Szlaku Rowerowego” (w skrócie CSR) na trasie od Poznania do Łekna przez Wągrowiec.
Szlak ten prowadzi przez najważniejsze miejsca związane z Cystersami na terenie
północnej Wielkopolski: Owińska, Wągrowiec, Tarnowo Pałuckie i Łekno. Trasa
„Cysterskiego Szlaku Rowerowego” przebiega przez teren trzech powiatów:
poznańskiego, gnieźnieńskiego (zaledwie kilkanaście kilometrów) i wągrowieckiego.
Dowiązanie miejskiego układu dróg rowerowych do sieci „CSR” będzie działaniem
realizowanym etapowo, równolegle z rewitalizacją infrastruktury drogowej.
Planowany przebieg CRS przedstawia Mapa 1. Układ dróg rowerowych w Wągrowcu.
Długość istniejących dróg rowerowych w mieście wynosi około 25 km. Obecnie
budowana jest droga rowerowa o długości 2100 m w ciągu ul. Kcyńskiej, Pałuckiej
i Przemysłowej. Planuje się budowę nowych dróg w ciągu ulicy Średniej, Przemysłowej
oraz na osiedle Wschód na trasie rozebranego toru kolejowego. Planowana jest budowa
drogi rowerowej łączącej ul. Janowiecką (po wschodniej stronie toru kolejowego)
z ul. Gnieźnieńską oraz drogi rowerowej wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej.
Tabela 2. Wykaz istniejących i planowanych dróg rowerowych w Wągrowcu
Drogi rowerowe w układzie komunikacyjnym
Istniejące
W budowie
Planowane
Długość trasy w [m] Długość trasy w [m] Długość trasy w [m]
Ulica w ciągu drogi:
Wojewódzkiej

1
2
3
4
5
6

ul. 11 Listopada
ul. Kościuszki
ul. Rogozińska
ul. Cysterska
ul. Kcyńska
ul. Gnieźnieńska

7710
1500
300
250
280
850
1130

9760
Powiatowej

1 ul. Bartodziejska
2 ul. Janowiecka
3 ul. Rgielska

410
330
320

180
420
11
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4 ul. Nad Nielbą
5 ul. Reja

200

400
600

1260

1420

Gminnej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ul. Rogozińska
ul. Skocka
ul. Dworcowa
ul. Letnia
ul. Aleja Polinova
ul. Marcinkowo
ul. Powstańców
ul. Kcyńska
ul. Pałucka
ul. Przemysłowa

2105
850
600
310
380
260
600
1670
190
240

280

11 ul. Pałucka
12 ul. Średnia
ul. Przemysłowa Os. 13
Wschód
14 ul. Gnieźnieńska
ul. Nad Nielbą 15
Gnieźnieńska
Wągrowieckie
16 Centrum
Komunikacyjne
Razem:

810
1840
250
1100
600
5 705

2100

4280

Drogi rowerowe
rekreacyjne
1

Promenada nad
J. Durowskim

Promenada wzdłuż
rzeki Wełny
3 ul. Kościuszki
4
5
2

Suma

4200
2240

800

1645
8085

800

24 810

2100

7630
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Mapa 1. Układ dróg rowerowych w Wągrowcu

3.2.2 Liczba rowerowych miejsc parkingowych
Obecnie mieszkańcy i przyjezdni mogą parkować rowery na dwóch parkingach
publicznych zlokalizowanych wokół dotychczas zrewitalizowanych terenów wokół
dworca PKP. Istnieje tam 76 miejsc na dwóch zorganizowanych parkingach.
Systemowe rozwiązanie miejsc parkingowych dla rowerów będzie uwzględnione
w planowaniu rewitalizacji i budowy ciągów komunikacyjnych.
3.3

Parkingi samochodowe

Miasto posiada około 1400 miejsc parkingowych, w tym około 840 miejsca przy obiektach
handlowych .
Nowe inwestycje parkingowe :
•
•
•

budowa parkingu w centrum w rejonie ul. Wachowiaka, który umożliwi mieszkańcom
miasta i powiatu łatwy dostęp do instytucji państwowych i samorządowych,
budowa miejsc parkingowych przy
ul. Średniej w obszarze powstającego
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
budowa miejsc parkingowych przy Cmentarzu Nowofarnym,

13
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•

budowa i remonty parkingów buforowych poza centrum – umożliwienie pozostawienia
pojazdu na obrzeżach i dojazdu do centrum pojazdami komunikacji miejskiej, np. ul.
Kościuszki – Ośrodek Sportu i Rekreacji.

3.3.1 Liczba płatnych i niepłatnych miejsc parkingowych.
Proces ograniczania ruchu samochodowego w centrum miasta wymaga
wprowadzenia ograniczeń dotyczących wjazdu samochodów i ich parkowania w
wyznaczonych rejonach. Porównanie liczby płatnych miejsc parkingowych do miejsc
bezpłatnych będzie monitorowane wskaźnikiem.
3.3.2 Liczba płatnych miejsc postojowych typu "parkuj i jedź”:
Bezpłatne miejsca parkingowe powinny być organizowane przy wjazdach do miasta,
w celu zachęcenia kierowców do pieszej, publicznej czy rowerowej mobilności.
3.4

Bezpieczeństwo ruchu i ochrona środowiska

3.4.1 Liczba wypadków w poszczególnych rodzajach podróży:
Dane z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu umożliwią analizę bezpieczeństwa
podczas poruszania się po mieście.
3.4.2 Liczba zarejestrowanych pojazdów o napędzie konwencjonalnym:
Dane o udziale pojazdów w ruchu o napędzie ekologicznym w porównaniu do liczby
pojazdów o napędzie tradycyjnym, konwencjonalnym pokażą tendencje zachodzące
w naszym mieście.
3.5

Zarządzanie mobilnością

Zarządzanie mobilnością jest działaniem planowym polegającym na
zorganizowaniu przemieszczania się ludzi i towarów, ciągłym motywowaniu
mieszkańców i wszystkich interesariuszy do realizowania polityki zrównoważonego
rozwoju oraz poddawanie procesów i zachowań transportowych ciągłej ewaluacji.
Osiągnięcie zrównoważonej mobilności to wykorzystanie zasobów ludzkich,
finansowych, rzeczowych, a także informacyjnych, które umożliwi osiągnięcie efektu
synergii.
Zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych będzie zrealizowane poprzez bardziej
efektywne i zintegrowane użycie istniejącej infrastruktury transportowej
i urbanistycznej. Zmiany dotyczące pojazdów oraz infrastruktury transportu
publicznego, pieszego oraz rowerowego powinny przyczynić się do zmiany
zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta i okolic. Nastąpi jednocześnie
zmniejszenie natężenia ruchu poprzez ograniczenie liczby i długości podróży
realizowanych samochodem oraz ograniczenie zapotrzebowania na te podróże.
Poprawa dostępności do nowoczesnych środków transportu dla wszystkich
użytkowników będzie realizowana przez zachęcanie do korzystania z transportu
ekologicznego (poprzez zastosowanie pojazdów wydajnych energetycznie
i napędzanych paliwami alternatywnymi i jego promowanie). Dzięki temu
w następnych latach będzie możliwe osiągnięcie wymiernych skutków: zmniejszenia
skutków hałasu, zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych.
Planuje się także propagowanie systemów wspólnego korzystania
z samochodów przy dojazdach do pracy, tzw. carpooling.
14
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3.6

Inteligentne systemy transportowe

Zakład Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu planuje wprowadzenie systemu
zarządzania flotą, wprowadzenie na niektórych przystankach wyświetlaczy
przystankowych, informujących pasażera o przyjeździe autobusu w czasie
rzeczywistym. Udostępniona zostanie mobilna aplikacja, informująca o przyjeździe
autobusu i jego lokalizacji. Aplikacja umożliwi także zaplanowanie podróży.

3.7

Integracja taryfowa

W latach 2016-2017 planowana jest taryfowa integracja przejazdów komunikacji
miejskiej w Wągrowcu i przewozów kolejowych organizowanych przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w formie jednego biletu miesięcznego pod nazwą
„Bilet Wągrowiecki”. Bilet sprzedawany przez Koleje Wielkopolskie umożliwi
bezpłatne podróżowanie komunikacją miejską w Wągrowcu.

IV. Wskaźniki wykonalności

Tabela 3. Zestawienie pakietów działań i wskaźników wykonalności.

Działanie

Wskaźnik
wykonalności

Parametr

Ocena

Poprawa dostępności transportowej miasta i okolicy
1

2

3

4

5

Inwestycje
poprawiające
funkcjonowanie
transportu w mieście
Mieszkańcy
popierający
ograniczenie ruchu
samochodów
osobowych
w mieście
Stan techniczny ulic,
ciągów pieszych
i rowerowych
Liczba pasażerów
w miejskim
transporcie
publicznym
autobusowym
Liczba samochodów
osobowych
wjeżdżających do
centrum miasta

Lista planowanych inwestycji
Tabela 1

wzrost liczby
inwestycji i działań
zrealizowanych
w roku

% mieszkańców popierających
zrównoważenie podróży pomiędzy
samochodami podróżami
komunikacją zbiorową
i niesamochodową

pozytywny wskaźnik
raz na dwa
> 50 % tendencja
lata
wzrostowa

raz w roku

% ulic w stanie co najmniej dobrym pozytywny wskaźnik
raz na dwa
% ciągów pieszych jw.
> 50 % tendencja
lata
% ciągów rowerowych jw.
wzrostowa

Liczba pasażerów

pozytywny przyrost w ciągu
roku

raz w roku

liczba samochodów osobowych

pozytywny - spadek
w stosunku do
poprzednich badań

raz na dwa
lata
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6

Działania na rzecz
promowania
mobilności
zrównoważonej

wzrost liczby
działań

lista działań

raz w roku

Transport niezmotoryzowany: pieszy i rowerowy
7

Długość dróg
rowerowych

długość tras

pozytywny przyrost w ciągu
roku

raz w roku

8

Liczba miejsc
parkingowych dla
rowerów w
przestrzeni
publicznej

liczba miejsc

pozytywny przyrost w ciągu
roku

raz w roku

Parkingi samochodowe
9

Liczba płatnych
miejsc postojowych
do liczby
niepłatnych miejsc
postojowych

Wskaźnik

10

Liczba płatnych
miejsc postojowych
typu "parkuj i jedź"

liczba miejsc w roku badanym do
roku poprzedniego

analiza
porównawczabadanie tendencji
rezultat pozytywny
wzrost liczby
analiza
porównawczabadanie tendencji
rezultat pozytywny
wzrost liczby

raz w roku

raz w roku

Bezpieczeństwo ruchu i ochrona środowiska

11

12

Liczba wypadków
w poszczególnych
rodzajach podróży

liczba wypadków w podróżach:
pieszych rowerowych samochodów osobowych samochodów logistycznych komunikacją zbiorową -

Liczba
zarejestrowanych
pojazdów
o napędzie
konwencjonalnym i
ekologicznym

liczba pojazdów o napędzie
konwencjonalnym w przedziałach
wiekowych:
a) starszych niż 10 lat b) od 5 do 10 lat c) młodszych niż 4 lata
d) o napędzie elektrycznym
i hybrydowym o napędzie
gazowym (ekologicznym)

pozytywny - spadek
do poprzedniego
roku

raz w roku

Pozytywny:
a) spadek do
poprzedniego roku
b)spadek do
raz w roku
poprzedniego roku
c)wzrost do
poprzedniego roku
d)wzrost do
poprzedniego roku -

V. Ewaluacja
Systematyczne zbieranie informacji o stanie realizacji polityki mobilności posłuży do
analizy trafności
podjętych działań. Osiągnięte rezultaty będą oceniane
w określonych przedziałach czasowych. Działania nieadekwatne, niedające
gwarancji osiągnięcia celu, będą weryfikowane.
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Tabele
Tabela 1. Inwestycje poprawiające funkcjonowanie transportu w mieście.
Tabela 2. Drogi rowerowe.
Tabela 3. Zestawienie pakietów działań i wskaźników wykonalności.
Mapy
Mapa 1. Układ dróg rowerowych w Wągrowcu.
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Uzasadnienie
Polityka Zrównoważonej Mobilności Miejskiej odpowiada aktualnym tendencjom europejskim w dążeniu
do zrównoważonego rozwoju, w szczególności w dziedzinie transportu. W dokumentach Unii Europejskiej
zapisano wytyczne i zalecenia, których realizacja umożliwi osiągnięcie celu generalnego, jakim jest
harmonijny rozwój miast i powiązanie ich z obszarami metropolitalnymi, co zapewni wysoką jakość życia
mieszkańców. Realizacja dziesięciu celów, przedstawionych w Białej Księdze Transportu UE z 2011 r.,
dotyczących utworzenia konkurencyjnego i optymalnego systemu transportu do 2050 r. oraz wytycznych
„Polityki Transportowej Państwa na lata 2006–2025” i „Krajowej Polityki Miejskiej” dają gwarancję realizacji
celu strategicznego i celów głównych polityki zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Wągrowca.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

Id: C533E318-5477-4CCE-B874-9AC49B660299. Podpisany

Strona 1

