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Wykaz stosowanych skrótów 
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MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
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PKB Produkt krajowy brutto 

PZMM Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

SEWIK System Ewidencji Wypadków i Kolizji 

SUiKZP Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

SUMP ang. Sustainable Urban Mobililty Plan, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

UTO Urządzenie transportu osobistego 

WZ Decyzja o warunkach zabudowy 

TOD ang. Transit-Oriented Development, Rozwój zorientowany na transport 

ŻOE Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. 
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1. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie umowy nr RLP.272.135.2022 z dnia 

17.05.2022 r., której przedmiotem jest opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej dla Miasta Ostróda, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz 

promocją. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM Ostróda, SUMP Ostróda) jest 

długoterminową strategią działania nastawioną na zapewnienie najlepszych środków dostępu i dróg do 

celów podróży i usług. Dokument będzie zawierał plan wdrożenia tychże działań. 

Podstawowe cele opracowania dokumentu, jakim jest SUMP Ostróda, to: 

▪ zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do 

celów podroży i usług; 

▪ poprawa stanu bezpieczeństwa; 

▪ przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów 

cieplarnianych oraz konsumpcji energii; 

▪ poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów; 

▪ pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, 

gospodarki oraz społeczności jako całości.  

W tym miejscu należy podkreślić, iż Plan Mobilności Miejskiej nie jest tym samym, czym jest Plan 

Transportowy. Plan Mobilności Miejskiej jest dokumentem szerszym, skupiającym się nie na ruchu, lecz 

na ludziach, jakości ich życia, dostępności usług i obejmuje wiele innych niż transport obszarów. 

Różnice pomiędzy tradycyjnym planowaniem transportu a planowaniem mobilności miejskiej 

przedstawiono w tabeli 1.1.  

Tabela 1.1. Porównanie tradycyjnego planowania transportu z planowaniem zrównoważonej mobilności miejskiej 

Tradycyjne Planowanie Transportu Planowanie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

Skupia się na ruchu Skupia się na ludziach 

Podstawowe cele: płynność i prędkość ruchu 

Podstawowe cele: dostępność i jakość życia, 

uwzględniając równość społeczną, zdrowie, jakość 

środowiska i efektywność ekonomiczną 

Skoncentrowany na środkach transportu 
Zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu i 

przejście na zrównoważoną mobilność 

Skoncentrowany na infrastrukturze 
Połączenie infrastruktury, rynku, regulacji, informacji i 

promocji 

Sektorowy dokument planistyczny 
Dokument planistyczny składający się z powiązanych 

obszarów polityki 

Plan krótko- i średnio-terminowy 
Plan krótko- i średnioterminowy wpisany w 

długoterminową strategię i wizję 

Odnosi się do granic administracyjnych 
Odnosi się do obszaru funkcjonalnego Ostródy, 

bazującego na dojazdach do pracy 

Domena inżynierów ruchu Interdyscyplinarne zespoły planistyczne 

Planowanie przez ekspertów 
Planowanie z udziałem interesariuszy i obywateli 

stosując przejrzyste i partycypacyjne podejście 

Ograniczona ocena wpływu 
Regularne monitorowanie i ocena wpływu na potrzeby 

wyciągania wniosków i poprawy procesu 

źródło: opracowanie własne na podstawie Guidelines For Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan 
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Pierwszym etapem prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest opracowanie 

diagnozy stanu istniejącego obszaru funkcjonalnego Ostródy. W ramach etapu pierwszego 

zrealizowano – przy współudziale interesariuszy – szereg badań ilościowych i jakościowych, tj.: 

▪ ankietę internetową (w dniach od 8 czerwca do 28 czerwca 2022 r.); 

▪ wywiady grupowe (w dniach od 1 lipca do 7 lipca 2022 r.); 

▪ wywiady indywidualne (w dniach od 31 maja do 22 lipca 2022 r.); 

▪ spotkanie warsztatowe w ramach konsultacji społecznych (w dniu 29 czerwca 2022 r.). 

Raport diagnostyczno-strategiczny przygotowano w oparciu o dane przekazane przez 

Zamawiającego, dane pozyskane z gmin oraz dodatkowo dane z GUS, CEPiK, SEWiK, wyniki wyżej 

wymienionych badań ilościowych i jakościowych, wyniki dotychczasowych działań projektu Human 

Smart Cities oraz innych źródeł, które każdorazowo wskazywane są w opracowanym dokumencie. 

Analizę opracowano w oparciu o możliwie najaktualniejsze dostępne źródła. 
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2. Diagnoza stanu istniejącego 

2.1.  Informacje ogólne o obszarze 

Obszarem objętym opracowaniem jest Gmina Miejska Ostróda wraz z przylegającym do niej 

obszarem funkcjonalnym, który jest komunikacyjnie powiązany z miastem Ostróda. Obejmuje Gminę 

Miejską Ostróda, większość obszaru gminy wiejskiej Ostróda oraz część miejską gminy miejsko – 

wiejskiej Miłomłyn (por. rysunek 2.1.). Obszar znajduje się w Polsce północnej, w zachodniej części 

województwa warmińsko – mazurskiego. Według danych GUS za 2020 rok miasto Ostródę zamieszkuje 

32 440 osób, gminę wiejską Ostróda 16 069 osób, a miasto Miłomłyn 2 412 osób (por. tabela 2.1.). 

Według klasyfikacji ze względu na wielkość miasta Ostróda zalicza się do tzw. miast średnich, czyli o 

liczbie mieszkańców ponad 20 tyś. mieszkańców (lub 15 tyś. w przypadku pełnienia funkcji miasta 

powiatowego).  

Obszar posiada znaczące walory turystyczno-krajobrazowe, dzięki umiejscowieniu nad Jeziorem 

Drwęckim oraz obecność Kanału Elbląskiego. Jest on najbardziej rozpoznawalną atrakcją regionu, 

wokół trasy powstały liczne hotele, pensjonaty, kamping itp. Miasta położone w najbliższym sąsiedztwie 

drogi wodnej posiadają liczne zabytki i atrakcje turystyczne, wokół powstały liczne ścieżki rowerowe. 

Sam szlak wodny Kanału Elbląskiego można pokonać statkiem pasażerskim na trasie Ostróda – Elbląg 

lub krótszej. Na jeziorze Drwęckim zlokalizowanych jest kilka przystani jachtowych, w centrum Ostródy 

znajdują się: KS Sokół Ostróda, Klub Żeglarski Ostróda, LOK Ostróda oraz przystań u Zdzicha. Brzeg 

wschodni to wyciąg nart wodnych, przystań statków żeglugi pasażerskiej i kanał, który prowadzi do śluzy 

Ostróda, a następnie do jeziora Pauzeńskiego. Jezioro Drwęckie jest jedną z najpopularniejszych 

atrakcji turystycznych w regionie, przyciągając przede wszystkim miłośników sportów wodnych. 

Rysunek 2.1. Obszar funkcjonalny Ostródy 

 

źródło: opracowanie własne 
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W minionych latach sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna. Prezentowane dane są aktualne, 

według stanu za 2020 roku, w którym zaczęła się pandemia Covid-19, której skutki odczuć można do 

tej pory. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę na początku 2022 roku, Polska przyjęła tysiące uchodźców. 

Skutki tej decyzji jeszcze nie są odczuwalne i dopiero za parę lat będą widoczne. Są to niezwykle ważne 

czynniki wpływające na funkcjonowanie analizowanego obszaru. 

Tabela 2.1. Charakterystyka obszaru 

*Prezentowane dane uwzględniają obszar całej gminy wiejskiej Ostróda 

źródło: opracowanie własne 

Największym procentowym udziałem w całej liczbie mieszkańców odznacza się miasto Ostróda, co 

jest nieproporcjonalne do udziału powierzchni, którą ma jedną z mniejszych. Najmniejszy udział w liczbie 

mieszkańców, jak również jeśli chodzi o  powierzchnie ma miasto Miłomłyn. Analizowany obszar stanowi 

zaledwie 1,77% całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz liczba mieszkańców wynosi 3,6% 

całej populacji w województwie. 

Struktura wieku ma charakter zastojowy, co oznacza, że odzwierciedla ona zbiorowość, w której 

roczna liczba urodzeń równa się rocznej liczbie zgonów, a każdy następny rocznik urodzeń jest liczebnie 

zbliżony do poprzedniego. Na rysunku 2.2. piramida wieku dla okresów 5-letnich przedstawia dokładny 

podział ludności wraz z podziałem na płeć. Dla całego analizowanego obszaru współczynnik feminizacji 

za rok 2020 wynosi 106,95 (kobiet na 100 mężczyzn), a współczynnik maskulinizacji 93,5 (mężczyzn 

na 100 kobiet). Obydwie wartości są prawie takie same jak w Polsce (odpowiednio 106,81 oraz 93,62). 

Można zauważyć pozytywne zjawisko jakim jest spadek wskaźnika bezrobocia na przestrzeni 

analizowanych latach – por. rysunek 2.3. Prawdopodobnie jest to związane z rozwojem gmin, w wyniku 

czego stworzono więcej miejsc zatrudnienia. Natomiast w 2020 roku wskaźnik wzrósł w porównaniu do 

2019 roku, przez pandemię Covid-19. Na jej skutek spora część społeczeństwa straciła pracę. 

Z wykresu również wynika, że większą cześć osób bezrobotnych stanowią kobiety. 

Na saldo migracji składają się zameldowania i wymeldowania w ruchu wewnętrznym oraz z 

zagranicy. Według definicji jest to przyrost lub ubytek ludności na skutek migracji przypadający na 1000 

mieszkańców za rok poprzedni. Na wykresie 2.4. na osi głównej przedstawiono liczbę zameldowań 

i wymeldowań w ruchu wewnętrznym i z zagranicy na 1000 ludności, a na osi pomocniczej saldo 

migracji na 1000 osób w latach 2016-2020. 

Przyrost naturalny według definicji GUS, jest to różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą 

zgonów w danym okresie. Pomimo odnotowanego wzrostu przyrostu naturalnego na 1000 osób w latach 

2015-2017, charakteryzuje się on ogólną tendencją spadkową. Duża liczba zgonów w 2020, jest jednym 

ze skutków pandemii Covid-19. Zmianę przyrostu naturalnego w latach 2015-2020 przedstawia wykres 

2.5. 

Lp. Gmina 
Rodzaj 

gminy 

Liczba 

mieszkańców 
Udział Powierzchnia Udział 

Gęstość 

zaludnienia 

osoby % km2 % os/km2 

1. M. Miłomłyn miejska 2 412 4,74% 12,4 2,9% 194,5 

2. M. Ostróda miejska 32 440 63,7% 14,5 3,4% 2237 

3. Ostróda* wiejska 16 069 31,56% 401,1 93,7% 40,06 

Obszar opracowania* 50 921 - 428 - 118,9 

Województwo warmińsko - 

mazurskie 
1 416 495 - 24 173 - 58,6 
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Rysunek 2.2. Piramida wieku ludności 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Rysunek 2.3. Liczba bezrobotnych oraz wskaźnik bezrobocia 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Rysunek 2.4. Saldo migracji na przestrzeni lat 2015 - 2020 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Rysunek 2.5. Przyrost naturalny na przestrzeni lat 2015 - 2020 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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2.2.  Przegląd dokumentów strategicznych  

W ramach opracowania Raportu Diagnostyczno-Strategicznego dokonano inwentaryzacji, 

a następnie przeglądu dokumentów strategicznych szczebla europejskiego, krajowego oraz 

wojewódzkiego w zakresie szeroko rozumianej mobilności miejskiej oraz wpływu jaki dany dokument 

ma na Miasto Ostróda. 

Tabela 2.2. Przegląd dokumentów strategicznych szczebla europejskiego, krajowego oraz wojewódzkiego 

Nazwa 

dokumentu 
Opis Wpływ na Miasto Ostróda 

Szczebel europejski 

Wspólne dążenie do 

osiągnięcia 

konkurencyjnej i 

zasobooszczędnej 

mobilności w 

miastach 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego I Komitetu Regionów „Wspólne dążenie 

do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej 

mobilności w miastach” przedstawia instrumenty 

mające sprzyjać zmianie zachowań komunikacyjnych i 

wzorców mobilności w obszarach zurbanizowanych. 

Celem komunikatu jest zintensyfikowanie wsparcia dla 

miast europejskich w zakresie podejmowania wyzwań 

związanych z mobilnością w miastach. 

Szczególnie ważne z punktu widzenia powyższego 

dokumenty jest koordynowanie działań sektora 

publicznego i prywatnego w zakresie rozwoju obszaru 

funkcjonalnego poprzez tworzenie odpowiednich 

warunków logistyki miejskiej. Ponadto istotne jest 

również tworzenie ramowych i rozbudowanych 

dokumentów planistycznych, co pozwoli na 

osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. 

Wpływ transportu na 

środowisko. 

Strategia Wspólnoty 

dla zrównoważonej 

mobilności 

W Zielonej Księdze „Wpływ transportu na środowisko. 

Strategia Wspólnoty dla zrównoważonej mobilności” 

opublikowanej w 1992 r. Komisja Europejska zwróciła 

m.in. uwagę na negatywną rolę transportu w 

postępującej degradacji środowiska na obszarach 

zurbanizowanych. Już wtedy dostrzeżono potencjał 

trakcji elektrycznej w miejskich przewozach 

pasażerskich i towarowych, wskazując na możliwości 

obniżenia emisji spalin i hałasu oraz uniezależnienia 

się od dostaw ropy naftowej. 

Szczególnie ważne jest rozwijanie 

niskoemisyjnego/zeroemisyjnego transportu 

publicznego, co będzie możliwe poprzez zakup 

nowoczesnego taboru i poprzez modernizację 

infrastruktury transportowej. Wiąże się to również z 

tworzeniem obiektów typu centrum przesiadkowe. 

Utrzymać Europę w 

ruchu. 

Zrównoważona 

mobilność dla 

naszego kontynentu 

W ciągu ostatnich lat znacznie zmienił się kontekst, w 

jakim prowadzone są działania na rzecz mobilności w 

Europie. W rozszerzonej Unii mobilność zgodnie z 

dokumentem powinna być rozpatrywana w skali 

kontynentu. Globalizacja uległa intensyfikacji, 

powodując, że skuteczność i niezawodność środków 

transportu stały się podstawowymi elementami 

konkurencyjności poszczególnych regionów. Ponadto 

stale pojawiają się wyzwania takie jak: wysokie ceny 

ropy naftowej, problem emisji CO2 i ocieplenie klimatu. 

Zgodnie z dokumentem szczególnie ważne jest 

zapewnienie ciągłości i wysokiej mobilności 

społeczeństwu przy jednoczesnym zapewnieniu 

korzyści ekologicznych i wprowadzanie innowacji, to 

wszystko jest możliwe działając w kierunku 

zeroemisyjnego transportu publicznego, co można 

osiągnąć modernizując infrastrukturę transportową. 

Europejska Polityka 

Transportowa 2010 

– czas na podjęcie 

decyzji 

Punktem wyjścia do opracowania i opublikowania 

„Europejskiej polityki transportowej 2010 r.: czas na 

podjęcie decyzji” była „Strategia Unii Europejskiej na 

rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, będąca rezultatem 

szczytu Rady Europejskiej w Goteborgu. Wówczas 

właśnie uznano sektor transportu za główny czynnik 

stanowiący realne zagrożenie dla zrównoważonego 

rozwoju państw członkowskich Wspólnoty. 

Z punktu widzenia Europejskiej Polityki Transportowej 

niezmiernie istotne jest podejmowanie działań w 

kierunku poprawy dostępności komunikacyjnej na 

obszarach wiejskich, a także działań umożliwiających 

zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego 

oraz publicznego transportu pasażerskiego w taki 

sposób aby społeczeństwo odchodziło o transportu 

samochodowego. Takie działania niewątpliwie 

pozwolą na osiągnięcie pozytywnych skutków dla 

środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych i pozostałych zanieczyszczeń 
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Nazwa 

dokumentu 
Opis Wpływ na Miasto Ostróda 

emitowanych do atmosfery przez sektor transportowy. 

Ma to również przełożenie na skutki społeczne, gdyż 

społeczeństwo dzięki takim działaniom będzie 

zdrowsze. 

Strategia Europa 

2020 

Strategia Europa 2020 jest to zmodyfikowany 

dokument strategii lizbońskiej obowiązującej w latach 

2000-2010. Została przyjęta i zatwierdzona przez 

Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 roku. Jej 

głównym celem jest zapewnienie krajom Unii 

Europejskiej jak najlepszych warunków w celu 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz 

długotrwałego wzrostu gospodarczego. Ma się ona 

przejawiać w budowie gospodarki opartej na wiedzy, 

gospodarowaniu zasobami oraz promowaniu 

technologii przyjaznych dla środowiska. 

Zgodnie z Strategią Europa 2020 niezmiernie istotne 

jest działanie w kierunku inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym 

wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu. W 

dokumencie przedstawia się kierunki działań w 

zakresie mobilności, takie jak podejmowanie inwestycji 

w zakresie niskoemisyjnego transportu poprzez zakup 

odpowiedniego taboru, modernizowanie infrastruktury, 

co pozwoli osiągnąć inne cele z powyższego 

dokumentu, takie jak redukcja emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery, a także ograniczenie udziału 

transportu samochodowego. Istotne jest również 

dążenie do odpowiedniego wykorzystaniu zasobów 

oraz transformacji w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej, przy wykorzystaniu OZE. 

W kierunku nowej 

kultury mobilności w 

mieście 

Mobilność w mieście uznaje się za ważny czynnik 

sprzyjający wzrostowi i zatrudnieniu o ogromnym 

wpływie na zrównoważony rozwój w UE. W związku z 

tym Komisja podjęła decyzję o przedstawieniu Zielonej 

Księgi w sprawie mobilności w mieście w celu 

określenia, czy i jak może ona stanowić wartość 

dodaną dla działań podejmowanych na szczeblu 

lokalnym. Polityka UE w wielu dziedzinach od lat 

obejmuje kwestie związane z transportem miejskim. 

Biorąc pod uwagę zapisy powyższego dokumentu 

bardzo ważne jest stałe udoskonalanie jakości ruchu w 

miastach, w tym jego płynności, a także poprawa 

dostępności transportu miejskiego i poziom jej jakości. 

Równie istotne powinno być zapewnienie wysokiego 

bezpieczeństwa i niezawodności transportu 

miejskiego, a także nadzorowanie i ograniczanie 

negatywnych skutków funkcjonowania i rozwoju 

transportu w miastach. W związku z czym występuje 

konieczność realizowania inwestycji w infrastrukturę 

transportu miejskiego i pojazdy transportowe, ale 

równie ważne są działania instytucjonalne jak 

zarządzanie mobilnością, działania w kierunku 

wprowadzenia systemów ITS, a także badanie 

zachowań użytkowników transportu, co pozwala na 

wprowadzenie działań korygujących i stale 

udoskonalających system transportowy. 

Plan Działania na 

rzecz Mobilności w 

Miastach 

Dokument został zatwierdzony przez Parlament 

Europejski z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu 

działania na rzecz mobilności w mieście. W Planie 

Działań na rzecz Mobilności w Miastach stworzono 

program działania wspierający mobilność w miastach 

zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Biorąc pod uwagę zapisy Planu Działania na rzecz 

Mobilności w Miastach istotne jest realizacja działań z 

zakresu tematu 3: bardziej ekologiczny transport 

miejski, działania te uwzględniają wzmocnienie 

systemów transportowych, a także infrastruktury 

finansowej. Ponadto istotne jest również wzmocnienie 

finansowania sektora transportowego, m.in. poprzez 

pozyskiwanie dotacji unijnych. 

Zrównoważona 

przyszłość 

transportu: w 

kierunku 

zintegrowanego, 

zaawansowanego 

technologicznie i 

przyjaznego 

Dokument stanowi podsumowanie wyników 

zakrojonych na szeroką skalę konsultacji (komunikat 

Komisji Europejskiej z dnia 17.06.2019 r.). Jedna z 

części dotyczy najnowszych zmian w europejskiej 

polityce transportowej i kwestii, które pozostają 

nierozstrzygnięte. Następna z części dokumentów 

skupia się na przyszłości, wskazując tendencje w 

zakresie wskaźników transportowych i 

Istotnym z punktu widzenia zrównoważonej 

przyszłości transportu jest podejmowanie działań w 

kierunku dobrego utrzymywania i pełnej integracji 

sieci, a także zapewnienie społeczeństwu transportu 

wysokiej jakości zapewniającej ochronę i 

bezpieczeństwo w trakcie podróży. Dlatego należy 

podejmować działania w tym kierunku, m.in. 
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Nazwa 

dokumentu 
Opis Wpływ na Miasto Ostróda 

użytkownikowi 

systemu 

prawdopodobne wyzwania, jakie mogą stanąć przed 

społeczeństwem. W przedostatniej części 

przedstawiono cele pośrednie polityki transportowej, 

które należałoby realizować, aby stawić czoła 

pojawiającym się wyzwaniom w sektorze transportu. W 

ostatniej części opisano niektóre dostępne instrumenty 

oraz możliwe kierunki działań, umożliwiających 

osiągnięcie nakreślonych celów. 

poprawiając stan BRD na sieci drogowej oraz 

udoskonalać posiadaną infrastrukturę transportową. 

Pakiet mobilności 

miejskiej 

Pakiet mobilności miejskiej, przyjęty w grudniu 2013 r. 

przez Komisję Europejską (stanowi uszczegółowienie 

problematyki zawartej w Białej Księdze z 2011 roku), 

stanowił wyraz wsparcia dla miast w zakresie 

podejmowania wyzwań związanych z mobilnością w 

miastach – uwzględniał konieczność koordynacji 

działań na szczeblu państw członkowskich i regionów. 

W odniesieniu do planów zrównoważonej mobilności 

miejskiej w dokumencie stwierdza się m.in., że 

„Komisja aktywnie promuje koncepcję wieloletnich 

planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami 

zrównoważonego rozwoju”. Podkreślono, m.in. 

konieczność kompleksowego ujmowania zagadnień 

mobilności, wpisanej w szerszy kontekst strategii 

rozwoju, obejmującej zagadnienia transportu, 

zagospodarowania przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, ochrony środowiska, polityki 

społecznej i zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju 

gospodarczego. Planowanie mobilności powinno 

dotyczyć funkcjonalnego obszaru miejskiego i 

zakładać włączenie działań z zakresu mobilności w 

szerzej zakrojoną strategię ich rozwoju. Ponadto 

wskazane zostały „szczególne” obszary wymagające 

koordynacji działań sektora publicznego i prywatnego. 

Najistotniejszym punktem pakietu mobilności miejskiej 

jest wprowadzanie do funkcjonowania obszaru 

skoordynowanych miejskich inteligentnych systemów 

transportowych, które znacząco udoskonalą 

funkcjonowanie transportu publicznego na 

obsługiwanym terenie. 

Zrównoważona 

Europa 2030 

Rada przyjęła konkluzje o wdrażaniu przez UE 

oenzetowskiej agendy na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030 i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju 

(dzień przyjęcia 9 kwietnia 2019 r). Są one 

nieodzowne, by wyeliminować ubóstwo i zapewnić 

obecnym i przyszłym pokoleniom życie w pokoju, 

zdrowiu i bezpieczeństwie. Rada podkreśliła, że aby 

zrealizować wizję i cele agendy 2030, należy 

przyspieszyć działania zarówno w UE, jak i w innych 

częściach świata. 

Dokument „Zrównoważona Europa 2030” 

ukierunkowany jest przede wszystkim na 

zrównoważony rozwój poprzez m.in. ramy prawne. 

Aby wdrożyć takowy rozwój uwzględniając czynniki 

środowiskowe, społeczne oraz gospodarcze i 

ekonomiczne należy podjąć szereg działań. Z 

perspektywy niniejszego dokumentu zwraca się 

uwagę na inwestycje transportowe takie jak: 

zapewnienie nowoczesnego taboru do obsługi 

podróży mieszkańców, a także udoskonalanie 

posiadanej infrastruktury transportowej. 

Plan utworzenia 

jednolitego 

europejskiego 

obszaru transportu 

– dążenie do 

osiągnięcia 

konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego 

systemu transportu 

Komisja europejska 28 marca 2011 roku. 

Opublikowała Plan utworzenia jednolitego 

europejskiego obszaru transportu – dążenie do 

osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego 

systemu transportu. Dokument zawiera propozycje w 

sprawie przyszłego kierunku rozwoju polityki 

transportowej w Unii Europejskiej i dotyczy różnych 

gałęzi transportu, w tym także transportu lotniczego. 

Dokument zaleca: rozwój i wprowadzenie nowych 

paliw i systemów napędowych zgodnych z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, optymalizacja działania 

multimodalnych łańcuchów logistycznych, m.in. 

poprzez większe wykorzystanie bardziej 

energooszczędnych środków transportu, Wzrost 

efektywności korzystania z transportu i infrastruktury 

dzięki systemom informacji i zachętom rynkowym. 
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Nazwa 

dokumentu 
Opis Wpływ na Miasto Ostróda 

Szczebel krajowy 

Strategia na rzecz 

odpowiedzialnego 

rozwoju 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

przyjęta została przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 

2017 roku. Jest nadrzędnym dokumentem w zakresie 

średnio- i długofalowej polityki gospodarczej i stanowi 

strategiczny instrument zarządzania polityką rozwoju 

realizowaną przez instytucje państwa. Głównym celem 

Strategii jest „tworzenie warunków dla wzrostu 

dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym 

wzroście spójności w wymiarze społecznym, 

ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”. 

Z punktu widzenia niniejszego dokumentu 

najważniejszym jest obszar Transportu, którego 

diagnoza wykazała m.in. negatywne oddziaływanie na 

środowisko naturalne, nieoptymalny sposób 

funkcjonowania systemów transportu zbiorowego w 

miastach, niedostateczną dostępność transportową 

oraz niski poziom rozwoju infrastruktury (głównie na 

obszarach wiejskich). Wobec tego podejmowane 

działania interwencyjne powinny obejmować 

zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawę 

warunków świadczenia usług związanych z 

przewozem osób i ładunków. Chodzi tu także o 

wsparcie rozwoju sektora elektrycznych środków 

transportu publicznego oraz kształtowanie 

nowoczesnej infrastruktury, służącej potrzebom 

gospodarczym i jakości życia dla podwyższenia 

pozycji konkurencyjnej kraju.  

Krajowa Strategia 

Rozwoju 

Regionalnego 2030 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 17 

września 2019 r. Dokument ten jest punktem 

odniesienia dla Umowy Partnerstwa, która podkreśla 

znaczenie dopasowania interwencji do potencjałów i 

potrzeb określonych terytoriów. Przygotowanie 

Umowy Partnerstwa wynika z potrzeby określenia 

strategii wykorzystania środków polityki spójności i 

koordynacji w zakresie określenia obszaru wsparcia. 

Założenia Umowy Partnerstwa stanowią natomiast 

uzasadnienie dla kierunków przyszłych interwencji. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Założeniach, jednym 

z celów rozwojowych kraju jest budowa bardziej 

przyjaznej dla środowiska Europy, co oznacza 

wsparcie indywidualnej i zbiorowej mobilności o niskiej 

lub zerowej emisyjności, rozwój infrastruktury 

transportu zbiorowego zachęcającej do korzystania z 

komunikacji zbiorowej, wsparcie ruchu pieszego i 

rowerowego. 

Rekomenduje się realizowanie działań pozwalających 

na osiągnięcie wyżej wymienionych celów, zwłaszcza 

w zakresie celu 1 tj. zwiększenia spójności rozwoju w 

wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym, m.in. poprzez 

realizacje inwestycji pozwalających na osiągnięcie 

rozwoju we wszystkich wskazanych obszarach, np. 

unowocześnianie taboru transportowego 

(niskoemisyjne pojazdy), co pozwoli osiągnąć korzyści 

społeczne, środowiskowe i gospodarcze. 

Strategia 

Zrównoważonego 

Rozwoju Transportu 

do roku 2030 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu 

została przyjęta Uchwałą Rady Ministrów w dniu 24 

września 2019 r. W dokumencie zdefiniowany został 

cel krajowej polityki transportowej, polegający na 

zwiększeniu dostępności transportowej kraju oraz 

poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i 

efektywności sektora transportowego, który zrealizuje 

się poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, 

innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu 

transportowego (na poziomie krajowym, europejskim i 

globalnym). 

W nawiązaniu do Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Transportu do roku 2030 rekomenduje się podążanie 

za wyznaczonymi kierunkami szczególnie w zakresie 

budowania zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci 

transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce, a 

także stałej poprawie sposobu organizacji i 

zarządzania systemem transportowym, a także 

poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz 

przewożonych towarów. Realizując wyznaczone 

kierunki działań niewątpliwie osiągnie się dynamiczny 

rozwój całego obszaru funkcjonalnego, co pozwoli na 

osiągnięcie korzyści gospodarczych, społecznych, a 

także środowiskowych. 

Umowa Partnerstwa 

na lata 2021-2027 

Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię 

wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk 

W kontekście niniejszego dokumentu rekomenduje się 

pozyskiwanie środków na społecznie potrzebne 
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Nazwa 

dokumentu 
Opis Wpływ na Miasto Ostróda 

unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki 

rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.  

projekty umożliwiające zrównoważony rozwój, tj. 

unowocześnianie taboru transportowego, wspieranie 

mobilności miejskiej, zieloną i niebieską infrastrukturę 

itp.  

Krajowa Polityka 

Miejska 2023 

Krajowa Polityka Miejska 2023 została przyjęta przez 

Radę Ministrów 20 października 2015 r. Celem 

strategicznym jest wzmocnienie zdolności miast i 

miejskich obszarów funkcjonalnych do tworzenia 

zrównoważonego rozwoju, miejsc pracy i poprawy 

jakości życia mieszkańców. W ramach celu głównego 

wyszczególnionych zostało pięć celów 

szczegółowych, które wskazują na przyjętą wizję 

rozwoju, tj. tworzenie miasta sprawnego, zwartego i 

zrównoważonego, spójnego, konkurencyjnego i 

silnego. 

Rekomenduje się podejmowanie działań 

ukierunkowanych na wypełnianie wskazanych  celów 

szczegółowych, zwłaszcza w  zakresie realizacji 

inwestycji umożliwiających stworzenie warunków 

skutecznego, efektywnego i partnerskiego 

zarządzania rozwojem w obszarach miejskich. 

Polityka 

Transportowa 

Państwa na lata 

2006-2025 

˝Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025˝, 

została przyjęta przez Radę Ministrów 29 czerwca 

2005 r. Celem Polityki Transportowej Państwa jest 

spełnienie racjonalnych oczekiwań społeczeństwa 

wywołanych wzrostem mobilności, co oznacza wzrost 

zapotrzebowania na dostępność transportową, 

uwzględniając przy tym wieloletnie niedoinwestowanie 

systemu transportu oraz następujące czynniki: tempo 

wzrostu gospodarczego, przekraczające obecnie 5% 

PKB rocznie, które spowoduje dalszy wzrost 

zapotrzebowania na transport, przekształcenia 

przestrzenne oraz zmiany stylu życia, które będą 

powodowały wydłużanie podróży, konieczność 

zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu 

na środowisko przyrodnicze i warunki życia. 

Zgodnie z dokumentem zaleca się: poprawę 

dostępności transportowej i jakości transportu jako 

czynnik poprawy warunków życia i usuwania barier 

rozwojowych gospodarki, 

Długookresowa 

Strategia Rozwoju 

Kraju. Polska 2030. 

Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. 

Trzecia Fala Nowoczesności została przyjęta Uchwała 

Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. Jest to 

dokument określający główne trendy, wyzwania i 

scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 

oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania 

kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego 

rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. 

W kontekście niniejszego dokumentu rekomenduje się  

tworzenie warunków dla dyfuzji: wyrównywanie szans 

edukacyjnych, zwiększanie dostępu do usług 

publicznych, zwiększanie dostępności transportowej 

każdego miejsca w  kraju, likwidowanie groźby 

wykluczenia cyfrowego, ale również wspierania 

biegunów wzrostu (metropolie i ośrodki regionalne). 

Ponadto, wyzwaniem jest też budowanie 

endogenicznych potencjałów (wykorzystanie zasobów 

wewnętrznych) wzrostu w ośrodkach peryferyjnych, 

również po to, aby zwiększyć możliwości absorpcji 

przez nie impulsów rozwojowych płynących z 

biegunów wzrostu. 

Narodowy program 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

2021-2030 

Narodowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 

2021-2030 stanowi krajową strategię w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w której dokonano 

podsumowania oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Dokument  został przygotowany w 

oparciu o doświadczenia dotychczasowych 

programów prewencyjnych, z uwzględnieniem 

najnowszych trendów i najskuteczniejszych 

Dokument rekomenduje zastosowanie 

najskuteczniejszych metod ograniczania problemu 

prędkości z interwencjami w  obszarze infrastruktury 

drogowej. Usprawnienie działań służb ratunkowych, 

stworzenie optymalnych rozwiązań w zakresie funkcji 

zarządzania instytucjonalnego, w tym: koordynacji, 

rozwiązań legislacyjnych, mechanizmów 

finansowania, kompleksowej promocji, narzędzi 

monitoringu i efektywności interwencji, a także 
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Nazwa 

dokumentu 
Opis Wpływ na Miasto Ostróda 

rozwiązań, a przede wszystkim w oparciu o jasno 

zdefiniowaną wizję oraz zasady realizacji. 

transferu najnowszej wiedzy naukowej w  odniesieniu 

do problematyki wypadków drogowych i  

najskuteczniejszych sposobów ograniczania ich 

konsekwencji 

Szczebel wojewódzki 

Strategia rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

Warmińsko-

Mazurskie 2030 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 

Warmińsko-Mazurskie 2030 została uchwalona 18 

lutego 2020 r. przez Sejmik Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Strategia Warmińsko-Mazurskie 2030, 

należy do czwartej generacji dokumentów 

strategicznych, która stanowi rozwinięcie i pewną 

modyfikację dotychczasowego podejścia do procesów 

rozwoju, jest odpowiedzią na zmieniające się 

otoczenie województwa. Do kluczowych zmian należy 

zaliczyć: kryzysy dotykające Unię Europejską, 

Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, prace 

nad nowym budżetem Unii Europejskiej, z których 

wyłaniają się nie tylko priorytety na lata 2021-2027, ale 

również kierunki koncentracji interwencji – wyraźnie 

zmieniające dotychczasowe przyzwyczajenia do 

wykorzystywania środków europejskich przez 

samorządy. 

Miasto Ostróda, według tego dokumentu jest objęte 

obszarem strategicznej interwencji Niebieski Zachód 

oraz obszarem strategicznej interwencji Tygrys 

warmińsko-mazurski. Dla zapewnienia mieszkańcom 

oczekiwanego poziomu życia należałoby mi.in. 

wprowadzić następujące działania: ukształtowanie 

systemu dróg ekspresowych – w szczególności 

budowa drogi S5 (granica województwa kujawsko-

pomorskiego – Ostróda). 

Plan 

zrównoważonego 

rozwoju publicznego 

transportu 

zbiorowego dla 

Województwa 

Warmińsko-

Mazurskiego 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Województwa Warmińsko-

Mazurskiego został przyjęty uchwałą nr XXX/582/13 

sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 

24 września 2013 r. Podstawowy cel opracowania 

planu transportowego to poprawa jakości systemu 

transportowego i jego rozwój zgodny z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Jakość systemu 

transportowego będzie bowiem decydującym 

czynnikiem, warunkującym jakość życia mieszkańców 

i rozwój gospodarczy obszaru objętego planem 

transportowym.  

Dokument zakłada, że Ostróda stanowią istotne 

punkty przesiadkowe o znaczeniu regionalnym, co 

powoduje, iż miasto powinno wpięte zarówno w 

wojewódzką sieć połączeń kolejowych (relacja 

wschód-zachód) jak i autobusowych (relacja wschód-

zachód oraz północ-południe).  

Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

województwa 

warmińsko-

mazurskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

warmińsko-mazurskiego został przyjęty uchwałą nr 

XXXIX/832/18 sejmiku województwa warmińsko-

mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. Dokument jest 

narzędziem do realizacji jednego z ważniejszych 

zadań samorządu województwa, jakim jest 

kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w 

województwie. W oparciu o ocenę przestrzennych 

uwarunkowań rozwoju formułuje on kierunki polityki 

przestrzennej oraz zasady organizacji przestrzennej 

na poziomie struktur regionalnych. W systemie 

sterowania rozwojem plan województwa pełni trzy 

funkcje: informacyjną, koordynacyjną oraz stanowiącą.  

Zgodnie z dokumentem zaleca się wzmacnianie 

znaczenia ośrodków ponadlokalnych w hierarchii sieci 

osadniczej województwa: rozwój ośrodków 

osadniczych wspomagających strukturę 

policentryczną, rozwój struktur bipolarnych oraz 

wzmacnianie rozwoju ośrodków gospodarczych o 

znaczeniu: regionalnym: II stopnia. Rozwój turystyki 

zdrowotnej i  rozwój turystyki w miastach 

turystycznych. W dokumencie zapisano budowę drogi 

nr S5: granica województwa kujawsko-pomorskiego – 

Ostróda. W dokumencie został zdefiniowany 

Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny. 

źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2.3. Przegląd dokumentów szczebla lokalnego 

Nazwa dokumentu Charakterystyka 

Strategia Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego 

Miasta Ostróda na lata 2015-

2025 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015-2025 została przyjęta 

uchwałą nr XIII/81/2015 przez rade miejską w Ostródzie dnia 27 października 2015 roku. Strategia ma 

służyć uzyskaniu wiedzy dotyczącej możliwości i najbardziej optymalnych dla Ostródy kierunków 

rozwoju w dłuższym horyzoncie czasowym. Zgodnie z dokumentem zaleca się stymulowanie napływu 

ludności do Ostródy oraz działania na tworzenie wysokiej jakości zamieszkania, tworzenie wysokiej 

jakości kapitału społecznego poprzez działania nastawione na zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

budowanie więzi społecznych, rozwój zasobów ludzkich i wsparcie grup defaworyzowanych, budowę 

ładu przestrzennego i racjonalne wykorzystanie tkanki miasta oraz tworzenie warunków rozwoju 

przedsiębiorczości. 

Zintegrowana Strategia 

Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Ostródzko-

Iławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 

2015-2025 

Podstawą tworzenia obszarów funkcjonalnych są zapisy strategicznych dokumentów krajowych, w 

szczególności Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Aby osiągnąć korzyści 

związane z funkcjonowaniem w ramach obszaru funkcjonalnego, 4 listopada 2013 roku przedstawiciele 

Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Miejskiej Iława, Gminy Ostróda, Gminy Iława, Gminy Miłomłyn, Gminy 

Morąg, Powiatu Ostródzkiego oraz partnerów wspierających (organizacji pozarządowych) podpisali 

umowę partnerstwa w sprawie utworzenia Ostródzko- Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument 

rekomenduje restrukturyzację i rewitalizację dla Miasta Ostróda, działania służące usprawnieniu 

procesów budowania zrównoważonego rozwoju poprzez: pobudzanie przedsiębiorczości, poprawę 

warunków inwestowania, wspieranie rozwoju osobistego mieszkańców, pobudzenie ruchu 

turystycznego i podnoszenie standardu życia. 

Plan zrównoważonego 

rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla  

Powiatu Ostródzkiego 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla  Powiatu Ostródzkiego został 

przyjęty uchwałą Nr XI/91/2015 przez Radę Powiatu w Ostródzie w dniu 28 października 2015 r. Plan 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (plan transportowy) to dokument 

planistyczny, którego celem jest organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowy. Plan 

transportowy pozwala zaplanować sieć przewozów o charakterze użyteczności publicznej, określenie 

standardów oraz potrzebnych środków do realizacji w oparciu o ocenę oraz prognozę potrzeb 

społeczności w zakresie transportu publicznego. Według dokumentu rekomenduje się aby operator 

realizujący przewozy był zobowiązany dostosować pojazdy: pod względem pojemności do potoków 

przewidywanych na określonej linii komunikacyjnej, do przewozu osób niepełnosprawnych i osób o 

ograniczonej zdolności ruchowej oraz do norm ochrony środowiska, tj. zgodności z europejskimi 

standardami emisji spalin. Plan zakłada również utworzenie nowych linii komunikacyjnych. 

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Zmiana studium sporządzona została na podstawie uchwały Nr LIII/278/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie 

z dnia 8 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda. Dokument sporządzany dla całego 

obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. 

Na tle przyjętej przez organy samorządowe strategii rozwoju miasta ustalono następujące cele polityki 

przestrzennej miasta Ostróda: 

▪ rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki w mieście Ostróda, 

▪ rozwój infrastruktury dla turystyki pieszej, rowerowej i zmotoryzowanej, 

▪ rozwój funkcji ponadlokalnego centrum szkoleniowo – konferencyjnego, 

▪ zniesienie barier rozwoju w postaci utrudnionej dostępności komunikacyjnej różnych części 

miasta, 

▪ zapewnienie pełnej realizacji funkcji obsługowej systemu komunikacji w mieście względem 

zagospodarowania układu przestrzennego, 

▪ rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Ostróda, 

▪ stworzenie we współpracy z gminą Ostróda warunków dla powstania ponadlokalnego 

centrum obsługującego transport na przebiegających przez miasto trasach drogowych, a w 

dalszej perspektywie utworzenie regionalnego centrum dystrybucyjnego/logistycznego, 

▪ zapewnienie rozwoju ponadlokalnej funkcji miasta jako ośrodka różnorodnych usług, 

rewitalizacja miasta, 

▪ stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, 

▪ rozwój infrastruktury sieciowej na potrzeby harmonijnego rozwoju miasta. 
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Nazwa dokumentu Charakterystyka 

Program ochrony środowiska Program został przyjęty uchwałą Nr XL/289/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2017r. 

Opracowanie Programu pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym 

w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony 

środowiska Miasta Ostróda, utrzymania stanu środowiska na dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań 

monitoringu środowiska oraz kontynuowania działań, które zmierzają do jego poprawy, w sektorach, 

gdzie standardy jakości środowiska są nadal przekraczane. Najważniejszymi kwestiami, są inwestycje i 

czynności administracyjno-organizacyjne w zakresie: 

▪ zmniejszenia oddziaływania hałasu na środowisko, m.in. poprzez zmiany organizacji ruchu, 

rozbudowę ścieżek rowerowych i modernizację systemu komunikacyjnego, 

▪ rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu poprawy jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem propozycji  Ministerstwa Środowiska o 

zatrzymaniu wód deszczowych i powolnym ich oddawaniu środowisku, a także objęcia 

wszystkim mieszkańców aglomeracji kanalizacyjnej zbiorczą siecią kanalizacyjną, 

▪ wymiana źródeł ogrzewania, termomodernizacji budynków, wprowadzania energii 

odnawialnej, rozwoju sieci gazowej, modernizacji systemu komunikacyjnego, 

upowszechnianie transportu zbiorowego w celu poprawy jakości powietrza i dotrzymania 

dopuszczalnych norm powietrza, 

▪ rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w związku z ciągłym 

dostosowywaniem nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

do warunków lokalnych. 

Projekt nowego systemu 

komunikacyjnego 

komunikacji miejskiej dla 

Miasta i Gminy Ostróda 

Zgodnie z opracowanym „Projektem nowego systemu komunikacyjnego komunikacji miejskiej dla Miasta 

i Gminy Ostróda” zaplanowano zakup 12 niskoemisyjnych. Infrastrukturą towarzyszącą dla zakupionych 

autobusów będą wiaty przystankowe, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i umożliwią schronienie 

przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz urządzenie do ładowania baterii w autobusach 

elektrycznych. Projekt przewiduje także budowę ścieżki rowerowe, oraz wymianę 18 opraw 

oświetleniowych na energooszczędne. Projekt poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę ścieżki rowerowej oraz modernizację oświetlenia ulicznego 

przyczynił się do poprawy zrównoważonej mobilności miejskiej mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda 

oraz Gminy Ostróda. Projekt miał na celu poprawę: jakości powietrza atmosferycznego, 

bezpieczeństwa, komfortu podróży oraz zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego. 

źródło: opracowanie własne 

Dokumenty szczebla lokalnego powinny być tworzone w zgodzie z polityką zrównoważonej 

mobilności. Kluczowe dokumenty kształtujące strategiczne podejście gminy do rozwoju to strategia 

rozwoju gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Każdy z 

tych dokumentów został poddany analizie pod kątem zgodności z ideą zrównoważonej mobilności 

miejskiej. Okazało się, że oba z nich spełniają tylko częściowo założenia zgodne z nimi. Przemyślane 

planowanie przestrzenno-funkcjonalne powinno uwzględniać współzależność rozwoju systemu 

transportowego i struktury miasta. 

Analiza przede wszystkim pozwoliła zdiagnozować zjawisko nadmiernego skupienia się na 

rozwoju infrastruktury drogowej kosztem pozostałych podsystemów transportowych, kwestia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego najczęściej sprowadzała się do postulatu budowy lub remontu dróg. 

Nie w każdym dokumencie wskazywano na konieczność poprawy jakości oraz dostępności transportu 

publicznego pomimo oczywistych zdiagnozowanych braków. Brak poruszenia kwestii organizacji 

transportu publicznego powodował również, iż w dokumentach strategicznych nie ujmowano kwestii 

poprawy dojazdów transportem zbiorowym do szkół czy miejsc pracy. Istotnym, często powielanym 
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błędem było traktowanie dróg rowerowych jako infrastruktury tylko i wyłącznie turystyczno-rekreacyjnej. 

Należy zaznaczyć, iż nieuwzględnianie w dokumentach koncepcji TOD1 sprzyja m.in.:  

▪ zjawisku suburbanizacji,  

▪ nadpodarzy terenów przemysłowy,  

▪ niedostosowaniu szeroko rozumianej sfery usług publicznych do potrzeb lokalnych 

społeczności. 

Rekomenduje się aby po uchwaleniu PZMM nowopowstałe lub aktualizowane dokumenty 

szczebla lokalnego były tworzone w taki sposób, aby wpisywały się w założenia koncepcji 

Transit Oriented Development oraz powinny uwzględniać odwróconą piramidę mobilności (ruch 

pieszy i dostępność piesza > ruch rowerowy > transport publiczny > ruch indywidualny > ruch lotniczy). 

W szczególności należy m.in.: 

▪ zadbać o to, aby zwiększyć nacisk na kwestię organizacji i funkcjonowania transportu 

zbiorowego,  

▪ odejść od idei traktowania podróży rowerem jako podróży tylko i wyłącznie o charakterze 

rekreacyjnym,    

▪ uwypuklić kwestię poprawy dojazdów transportem zbiorowym do szkół czy miejsc pracy, 

▪ dążyć do dostosowania poziomu obsługi komunikacyjnej gminy (nie tylko transportem 

indywidualnym) do potrzeb mieszkańców, 

▪ uwzględniać rozwój wszystkich podsystemów transportowych w planowaniu rozwoju 

przestrzennego gminy. 

Tabela 2.4. Ocena zgodności dokumentów z ideą zrównoważonej mobilności miejskiej 

Nazwa 

dokumentu 

Ocena zgodności z ideą 

zrównoważonej mobilności 

miejskiej 

Uzasadnienie 

Strategia Rozwoju 

Społeczno-

Gospodarczego 

Miasta Ostróda na 

lata 2015-2025 

zgodność częściowa Dokument nadmiernie skupia się na kierunkach 

rozwoju infrastruktury drogowej nie mniej jednak w 

kierunkach rozwoju transportu została uwzględniona: 

budowa nowych ścieżek rowerowych oraz zakup 

taboru niskoemisyjnego 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

zgodność częściowa Dokument nadmiernie skupia się na kierunkach 

rozwoju infrastruktury drogowej nie mniej jednak w 

kierunkach rozwoju transportu została uwzględniona: 

modernizacja dworca kolejowego oraz modernizacja 

linii komunikacyjnej 353 na odcinku Poznań-Skadwa 

źródło: opracowanie własne 

Analiza faktycznej realizacji wcześniejszych dokumentów strategicznych  

W ostatnich latach, w horyzoncie czasowym obejmującym opisane powyżej dokumenty, 

zrealizowano szereg działań  dotyczących szeroko pojętej zrównoważonej mobilności. Jako 

najważniejsze z nich należy wymienić: 

▪ projekt Zrównoważony transport miejski w Ostródzie: 

 
1 Termin Transit Oriented Development (TOD) można przetłumaczyć jako rozwój lub planowanie skoncentrowane na optymalnym 
wykorzystaniu dostępności transportu zbiorowego, szczególnie o dużej zdolności przewozowej, takich jak transport szynowy. 
Należy zaznaczyć, iż nie uwzględnianie w dokumentach koncepcji TOD sprzyja m.in.: zjawisku suburbanizacji, nadpodarzy 
terenów przemysłowy, nie dostosowaniu szeroko rozumianej sfery usług publicznych do potrzeb lokalnych społeczności. 
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− zakup 12 niskoemisyjnych autobusów, 

− wymiana 35 wiat przystankowych, 

− budowa 3,16 km dróg dla rowerów, 

− wymiana 18 lamp sodowych na lampy LED." 

▪ wprowadzenie nowego systemu umożliwiającego sprzedaż biletów na komunikację publiczną 

w formie elektronicznej, 

▪ zakup 27 biletomatów autobusowych i 7 biletomatów wolnostojących (stacjonarnych), 

▪ budowę bezkolizyjnej przeprawy nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Drwęckiej, 

▪ wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Ostróda, 

▪ budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Szosa Elbląska, 

▪ budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jaracza, 

▪ budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Chrobrego, Żeromskiego, Pułaskiego oraz Drwęckiej, 

▪ projekt Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart 

Cities. 

Powyższe działania wpisywały się cele wyznaczone przez dokumenty strategiczne obowiązujące w 

Gminie Miejskiej Ostróda. Miały niewątpliwie wpływ na poprawę jakości i komfortu korzystania z 

transportu zbiorowego, pozytywnie oddziaływały na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w 

szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz przyczyniły się do zmniejszenia 

zatłoczenie komunikacyjnego. 
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3. Obszary strategiczne 

3.1.  Obszar 1: Planowanie przestrzenne zorientowane na transport oraz 

redukcja zapotrzebowania na transport 

3.1.1.  Analiza lokalizacji miejsc zamieszkania oraz podstawowych miejsc zatrudnienia, szkół, 

osiedli, przedsiębiorstw, stref aktywności gospodarczej, sklepów 

wielkopowierzchniowych i kompleksów handlowych, targowisk), wraz z planowanymi w 

dokumentach strategicznych lokalizacjami perspektywicznymi, w tym analiza 

zapotrzebowania na transport 

W ramach prac nad przygotowaniem niniejszego dokumentu dokonano inwentaryzacji generatorów 

ruchu. W inwentaryzacji wzięto pod uwagę placówki edukacyjne, wskazano także największe obiekty 

handlowe (centra handlowe, dyskonty spożywcze oraz targowiska miejskie), największe 

przedsiębiorstwa, placówki medyczne oraz urzędy. Analiza została również przedstawiona na mapach 

dołączonych do opracowania – rysunek 3.1. oraz mapa w większym formacie dołączona w wersji 

elektronicznej. Szczegółowe wyniki inwentaryzacji zawiera Załącznik A. 

Głównym skupiskiem ludności badanego obszaru jest centrum miasta Ostróda oraz północne brzegi 

jeziora Drwęckiego. Poza centrum, na obszarze funkcjonalnym zabudowa mieszkaniowa koncertuje się 

wzdłuż historycznie wyznaczonych ciągów drogowych. Kluczowe przedsiębiorstwa  również mieszczą 

się na obszarze Gminy Miejskiej Ostróda. 

Wszystkie z grupy obiektów związanych z administracją publiczną znajdują się w centrum Ostródy. 

Jest to związane z pełnieniem przez miasto funkcji siedziby gminy jak również i powiatu. Wszystkie 

placówki medyczne znajdują się w centrum Ostródy. Dostęp do usług, w tym szczególnie usług 

medycznych, zwłaszcza z terenów wiejskich wymaga zwiększenia zaangażowania stosowania 

transportu publicznego. Zdecydowana większość usług dostępna jest wyłącznie transportem 

indywidualnym, co szczególnie dotyczy nocnej opieki medycznej. Niska, tj. niezadowalająca dostępność 

przestrzenna (i przede wszystkim czasowa) podstawowych usług medycznych może przyczynić do 

ogólnego obniżenia poziomu zdrowia mieszkańców obszaru, a w konsekwencji do zwiększenia 

nakładów na usługi specjalistyczne. 

Obiekty oświatowe zlokalizowane są w centrum oraz niektórych miejscowościach w obszarze 

funkcjonalnym, ale poza centrum Ostródy. Lokalizacja szkół związana jest z rejonizacją uczniów, tym 

samym można zauważyć, że lokowane są one stosunkowo równomiernie, przez co wzrasta ich 

efektywność obsługi lokalnych społeczności. 

Obiekty handlowo-usługowe oraz obiekty sportu i rekreacji podobnie jak pozostałe grupy obiektów 

mieszczą się w zasadzie tylko i wyłącznie na terenie Miasta Ostróda.  

Lokalizacje perspektywiczne określone są poprzez prowadzoną przez gminy politykę przestrzenną. 

MPZP wskazuje, które tereny gminy przeznaczone są m.in. pod zabudowę mieszkaniową lub lokalizację 

przedsiębiorstw. Należy dbać o to, aby dokumenty, zwłaszcza te planistyczne były opracowane w 

taki sposób, aby wpisywały się w założenia koncepcji Transit Oriented Development, tj. 

planowanie powinno być skoncentrowane na optymalnym wykorzystaniu dostępności 

transportu zbiorowego. 
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Analiza zapotrzebowania na transport 

Zapotrzebowanie na transport najlepiej obrazują badania ankietowe wykonane we wrześniu 2020 r. 

techniką CAPI. Zgodnie z wynikami tych badań typowy mieszkaniec Ostródy wykonuje średnio 1,43 

podróży na dobę. Wskaźnik ten jest nieco wyższy u mężczyzn (1,55) niż u kobiet (1,32).   

Wśród podróży niepieszych największy udział mają podróże wykonywane samochodem osobowym 

jako kierowca (37,3%) oraz samochodem osobowym jako pasażer (12,4%). Autobusem miejskim 

przemieszcza się ponad 9% badanych, natomiast rowerem niespełna 9%. Pozostałe środki transportu 

wybierane są zdecydowanie rzadziej. 

W kontekście oceny transportu zbiorowego badania wskazały, że najważniejszym dla potencjalnych 

użytkowników aspektem rozwoju transportu autobusowego jest przyśpieszenie kursowania pojazdów. 

Z badań jasno wynika, że obecnie największe zapotrzebowania zgłaszane jest na transport 

samochodowy, ponieważ jest to główny środek transportu dla mieszkańców obszaru objętego 

opracowaniem. Sytuacja taka jest stanem wyjątkowo niepożądanym dlatego należy podejmować 

działania, które wpłyną na zmianę tego niekorzystnego zjawiska. Należy wsłuchiwać się głęboko w głos 

mieszkańców, którzy jasno wskazali, że czynnikami mogącymi wpłynąć na zapotrzebowanie na 

transport są: przyśpieszenie autobusów, rozbudowa przystanków autobusowych oraz zwiększenie 

częstotliwości kursowania autobusów. 
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Rysunek 3.1. Inwentaryzacja generatorów ruchu 

 

źródło: opracowanie własne 
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3.1.2.  Analiza przesłanek rozwoju przestrzennego oraz decyzji podejmowanych przez 

inwestorów mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych 

Polityka przestrzenna definiowana jest jako świadoma i celowa działalność władz, która polega na 

racjonalnym kształtowaniu zagospodarowania przez właściwe użytkowanie przestrzeni zapewniające 

utrzymanie ładu przestrzennego i umożliwienie prawidłowego, efektywnego funkcjonowania systemu 

społeczno-gospodarczego danej jednostki terytorialnej. Podmiotem polityki przestrzennej są organy 

władzy państwowej i administracji rządowej, a przede wszystkim samorządy regionalne i lokalne oraz 

jednostki gospodarcze i mieszkańcy – to one odpowiadają za kształtowanie polityki przestrzennej. 

Przedmiot polityki przestrzennej to natomiast przestrzeń, jej jakość z punktu widzenia ładu 

przestrzennego oraz zasoby wykorzystywane w procesie kształtowania zagospodarowania 

przestrzennego jednostki terytorialnej.  

Najważniejszymi opracowaniami potrzebnymi przy realizacji celów założonych w polityce 

przestrzennej są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

wynikające ze studium miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wieloletni plan 

inwestycyjny oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Przesłanki determinujące rozwój przestrzenny danej gminy możemy podzielić na przesłanki o 

charakterze endogenicznym (charakter wewnętrzny) oraz przesłanki o charakterze egzogenicznym 

(charakter zewnętrzny) – por. tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Przesłanki endogeniczne i egzogeniczne determinujące rozwój przestrzenny 

Przesłanki endogeniczne 

Polityka planowania 

przestrzennego prowadzona 

przez gminę 

Rozwój przestrzenny gmin podyktowany jest prowadzoną przez władze 

gminy polityką przestrzenną, która realizowana poprzez studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wieloletnie plany 

inwestycyjne oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu.  

Kształtowanie tzw. ładu przestrzennego należy do zadań własnych gminy, 

która posiada autonomię w realizacji polityki przestrzennej o ile założenia tej 

polityki są zgodne z dokumentami wyższego rzędu (tj. dokumentami 

szczebla województwa oraz kraju). 

Ukształtowanie terenu Determinantą wpływającą na rozwój przestrzenny gminy jest niewątpliwie 

uksztaltowanie terenu danej gminy.  

Nizinny charakter obszaru m.in. ułatwia trasowanie nowych szlaków 

komunikacyjnych czy lokalizację nowych funkcji obszarów w dokumentach 

strategicznych. Istotną barierą rozwoju przestrzennego są liczne jeziora 

otaczające miasto. 

Lokalne uwarunkowania Polityka przestrzenna gmin winna uwzględniać utrzymanie porządku 

urbanistycznego i ładu przestrzennego, które osiąga się w szczególności 

poprzez kontynuację istniejącej linii zabudowy na danym terenie, w 

szczególności nawiązanie do zlokalizowanych już na nim obiektów 

budowlanych 

Innym ważnym elementem są dzieła architektoniczne, które są trwałymi 

elementami środowiska kulturowego i ich istnienie wywiera znaczący wpływ 

na sposób organizowania przestrzeni wokół nich. Wymagania związane z 

nowymi funkcjami gminy czy nawet pojedynczego obiektu mogą być trudne 

do pogodzenia z dotychczasowym kształtem i wyposażeniem 

poszczególnych dzieł architektury. 
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Ważny elementem, które mogą determinować  rozwój przestrzenny są formy 

ochrony przyrody. Dokumenty planistyczne muszą uwzględniać 

ograniczenia wynikające z ustanowienia form ochrony przyrody i ich otulin. 

Zjawiska demograficzne w 

gminie 

Dynamika zjawisk demograficznych nie pozostaje bez wpływu na rozwój 

przestrzenny gminy.  

Obserwowane zmiany demograficzne sprzyjają zjawisku suburbanizacji, tj. 

wyludnianiu się centrum miasta i rozwoju stref peryferyjnych i podmiejskich. 

Zjawisko to niesie za sobą wiele problemów: 

▪ wzrost emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń w wyniku 

wzmożonych podróży samochodem i ogrzewania domów, 

▪ utrata siedlisk organizmów, a następnie zmniejszenie 

różnorodności biologicznej, 

▪ zanikanie terenów zieleni, które wcześniej były argumentem 

przenoszenia się na tereny podmiejskie, 

▪ mieszkańcy takich obszarów są na ogół bardziej narażeni na śmierć 

w wypadku samochodowym, a piesi są bardziej zagrożeni niż ci na 

obszarach miast, 

▪ opóźnienia w czasach reakcji służb ratunkowych związane z ich 

dojazdem, 

▪ brak zaplanowanych przestrzeni publicznych stanowiących miejsca 

spotkań/ integracji skutkuje osłabieniem więzi społecznych, 

▪ chaos związany z rozproszeniem zabudowy oraz zaburzeniem 

układu kompozycyjno-funkcjonalnego struktur miejskich. Osiedla to 

monokultury, miejskie sypialnie, zupełnie nie stworzone do życia 

tracące walory estetyczno-krajobrazowe. 

Przesłanki egzogeniczne 

Polityka przestrzenna na 

poziomie ponad gminnym 

Polityka przestrzenna gminy musi uwzględniać obowiązujący stan prawny 

oraz zapisu dokumentów wyższego rzędu. System planowania 

przestrzennego jest hierarchiczny, treści zawarte w projektach wyższego 

szczebla powinny być uwzględniane w dokumentach szczebli niższych. 

Lokalizacja ciągów 

komunikacyjnych o znaczeniu 

ponadlokalnym 

Gminy muszą uwzględniać w rozwoju przestrzennym istniejące ciągi 

komunikacyjne o znaczenie ponad lokalnym (np. droga ekspresowa S7) oraz 

inwestycje planowane, takie jak np. inwestycje kolejowe realizowane w 

ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

źródło: opracowanie własne 

Rozwój przestrzenny gminy powinien być rozwojem zrównoważonym, niestety obowiązuję w Polsce 

regulacja prawne w znaczącym stopniu utrudniają prowadzenie gminom zrównoważonego rozwoju 

przestrzennego. Gmina Miejska Ostróda jest praktycznie całkowicie objęta miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, ale już w gminach sąsiednich pokrycie MPZM jest niewielkie, a to 

z kolej sprawia, że inwestor ubiegający się o pozwolenie na budowę zmuszony jest starać się o decyzję 

o warunkach zabudowy, która w polskim systemie prawnym nie musi być zgodna z zapisami SUIKZP. 

Nawet jeśli Studium mówi o jakiejś funkcji, teoretycznie możliwe jest złożenie WZ o inną funkcję i jej 

realizacja. W praktyce oznacza to, że na terenach na których nie ma obowiązujących MPZP rozwój 

przestrzenny nie jest realizowany w sposób spójny i przemyślany, i co gorsza może stać w sprzeczności 

z przyjętymi przez gminę zapisami Studium. 

Przesłanki do podjęcia decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji przez inwestorów mieszkaniowych, 

produkcyjnych i usługowych nie są identyczne i często są indywidualną sprawą podmiotu lub osoby 

podejmującej decyzję. Tym samym lista poniższych przesłanek nie powinna być traktowana jako lista 

zamknięta. 
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Kryteria podejmowania decyzji przez inwestorów mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych 

zawiera tabela 3.2. 

Tabela 3.2. Przesłanki podejmowania decyzji przez inwestorów mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych 

Podmiot Przesłanki podejmowania decyzji 

Przedsiębiorca produkcyjny Przesłanki uniwersalne: 

▪ dostęp do dróg, często istotny jest dostęp do dróg szybkiego ruchu 

i autostrad – przekłada się na koszty transportu, 

▪ niskie koszty pracy – na obszarach wiejskich na terenach z 

większym bezrobociem przedsiębiorca może ponosić mniejsze 

koszty pracy niż na terenach gdzie jest dużo miejsc pracy, 

▪ niskie podatki, opłaty lokalne, 

▪ bliskość dostawców, 

▪ dostępność i kwalifikacje siły roboczej, 

▪ bliskość uczelni i instytutów badawczych, 

▪ korzystna lokalizacja przystanków autobusowych lub kolejowych, 

Przesłanki opcjonalne: 

▪ dostęp do portu rzecznego, 

▪ dostęp do bocznicy kolejowej – istotny w przypadku dużych 

zakładów, wpływa na koszty transportu i czas, 

▪ bliskość lotniska cargo, 

▪ wspieranie działalności gospodarczej przez władze publiczne, 

jednostki obsługi biznesu, izby gospodarcze. 

Przedsiębiorca usługowy ▪ prestiż miejsca – zwłaszcza w przypadku usług koncepcyjnych 

(prawnych, consultingowych), 

▪ bliskość ośrodków  centralnych – lokalizacja w centrum miasta w 

miejscu z intensywnym ruchem pieszym (dot. zwłaszcza usług 

finansowych), 

▪ odległość od zabudowy mieszkaniowej – w przypadku usług 

świadczonych w domu klienta (np. usługi budowlano-remontowe, 

mobilne usługi kosmetyczne), 

▪ popyt – zwłaszcza dot. usług handlowych świadczonych na rzecz 

klienta w danym miejscu lokalizacji (sklepy, butiki, siłownie, salony 

fryzjerskie, kosmetyczne itp.), 

▪ niskie podatki, opłaty lokalne, 

▪ bliskość szkół wyższych – zwłaszcza dot. korporacji (firmy 

konsultingowe, audytorskie), 

▪ dostępność i kwalifikacje siły roboczej, 

▪ obecność zaplecza medycznego – zwłaszcza w przypadku 

prywatnych placówek świadczących usługi ochrony zdrowia, 

▪ liczba konkurujących przedsiębiorstw z branży. 

Inwestor mieszkaniowy Przesłanki kluczowe: 

▪ cena za 1 m2; 

▪ lokalizacja, wielkość i kształt działki, 

▪ uzbrojenie terenu; 

▪ dostęp do drogi publicznej; 

Przesłanki drugorzędne: 

▪ stan zagospodarowania przestrzennego, np. zapis MPZP, lub brak 

MPZP i konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy itp. 

▪ obecność podstawowych miejsc związanych z życiem codziennym: 

żłobków, przedszkoli, szkół, sklepów spożywczych; 

▪ bliskość miejsc pracy; 

▪ dostęp do transportu publicznego (autobus, tramwaj, kolej); 
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Podmiot Przesłanki podejmowania decyzji 

▪ dostęp do terenów zielonych (np. lasy). 

źródło: opracowanie własne 

W powyższej tabeli starano się dokonać gradacji poszczególnych przesłanek. W przypadku 

inwestora mieszkaniowego wskazano, że kluczowe znaczenie ma cena za 1 m2, lokalizacja działki i 

wielkość (które są pochodną jej ceny), kształt działki (działki o nieregularnych kształtach są mnie 

atrakcyjne z punktu widzenia inwestora). Kształt działki wynika z typowo rolniczego charakteru. 

Efektywne i uporządkowane lokowanie nowych zespołów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz 

terenów aktywności gospodarczej powinno wymagać scalania gruntów i parcelacji umożliwiającej 

zagospodarowanie o charakterze miejskim. Niestety w praktyce takie rozwiązania spotkałyby się z 

olbrzymim oporem społecznym. Dla inwestora mieszkaniowego znaczenie mają również uzbrojenie 

terenu oraz dostęp do drogi publicznej. 

 

 Dobre praktyki 

Miasto-ogród w Książenicach (Polska) 

Koncepcja urbanistyczna osiedla nawiązuje do założeń miast-ogrodów, które łączą zalety życia w 

mieście z korzyściami, jakie daje mieszkanie na wsi: bliskość natury, cisza, spokój oraz niższe koszty 

życia. Pomysłodawcą i wykonawcą tego przyjaznego mieszkańcom miejsca jest Mazowieckie 

Towarzystwo Gospodarcze Agri-Rol S.A. Projekt osiedla zakłada niską, luźną zabudowę umiejętnie 

wkomponowaną w przepiękny las okalający parcelę. Oprócz strefy mieszkalnej przewidziano w nim 

bogate zaplecze handlowo-usługowe. Inwestor zadbał także o precyzyjne rozplanowanie i wykonanie 

dróg, chodników oraz miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o lokalizacje to jest ono bardzo dobrze 

skomunikowane z Warszawą, w której można się znaleźć  w ciągu 20 minut. Do pobliskiego 

Grodziska Mazowieckiego można dostać się dwoma liniami autobusowymi. Większa część domów 

na osiedlu powstała z bloków wapienno-piaskowych, które efektywniej ogrzewają pomieszczenia, co 

przyczynia się do mniejszych opłat za rachunki. 
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Galleria Liljeholmstorget (Szwecja) 

Liljeholmstorget Galleria jest przykładem dobrej praktyki w zakresie zarówno planowania 

przestrzennego, jak i zrównoważonego rozwoju. W dzielnicy Liljeholmen władze miasta wraz z 

deweloperem – firmą Citycon Oyj - stworzyły najbardziej przyjazne środowisku centrum handlowe w 

Europie. Jest pierwszym obiektem komercyjnym, w którym wdrożono tak wiele innowacji 

ekologicznych, dostępnych dla każdego. W ten sposób przyczyniono się do zrównoważonego 

rozwoju zarówno w aspekcie użytkowania terenu, jak i wydajności energetycznej, “zielonej” energii 

oraz wykorzystania naturalnych, lokalnych materiałów. Ponadto, wykorzystanie lokalizacji i 

połączenie jej z systemem transportu publicznego spowodowało, iż ponad 90% odwiedzających 

przybywa do galerii pieszo lub używa komunikacji miejskiej – nie wzrasta zatem zatłoczenie ulic ani 

zanieczyszczenie środowiska. 

 

 

Eko-osady, oddolne inicjatywy zrównoważonego mieszkalnictwa na terenach wiejskich 

(Szwecja) 

Pomysł eko-osady jest wdrażany w Europie od 20 lat. Jako alternatywne podejście w odniesieniu do 

oficjalnego planowania, pokazuje praktycznie, jak żyć w pełnym wymiarze zgodnie z kryteriami 

zrównoważonego rozwoju. Choć rzadko te inicjatywy zmieniły życie  rdzennej ludności, model eko- 

osady może być kopiowany w osadach, które już istnieją na obszarach wiejskich. Prócz społeczno-

ekonomicznych aspektów mieszkaniowych, eko-osady wdrażały koncepcje i narzędzia ochrony 

środowiska, takie jak: odnawialne źródła energii i oszczędność energii, obieg wody i oczyszczania 

ścieków, ekotoalety, urządzenia oszczędzające energię i wykorzystanie w budowie materiałów 

przyjaznych dla środowiska. Zupełnie nową inicjatywą jest trzeci typ eko-osad - "eko-unit". Jest to 

bardzo elastyczny i łatwy do aplikowania wzorzec, gdyż jest koncepcją zamiany osiedla/zabudowy o 

niskiej gęstości w małą eko-osadę. 
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3.2.  Obszar 2: Poprawa konkurencyjności transportu niezmotoryzowanego 

3.2.1.  Analiza przesłanek i barier wyboru poszczególnych środków transportu 

niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zróżnicowania grup docelowych 

Wybór środka transportu jest problemem decyzyjnym ukształtowanym przez zachowania 

komunikacyjne osób podróżujących. Zachowania te wskazują na stosunek społeczeństwa do 

przemieszczania różnymi środkami transportu i w różnych motywacjach (dom-praca, praca-dom, dom-

nauka, nauka-dom, dom-inne, inne-dom, podróże niezwiązane z domem). Występowanie różnych 

motywacji podróży zależy od czynników wymuszających potrzebę przemieszczania się, np. aktualnych  

obowiązków, ukształtowanych przyzwyczajeń oraz czynników socjo-demograficznych jak np.: wiek, 

płeć, posiadanie prawo jazdy, status zatrudnienia, liczba dzieci, przychody i posiadanie samochodu2. 

Wybory transportowe osób wynikają m.in. z: 

▪ aktualnych możliwości transportowych; 

▪ ograniczeń; 

▪ przyzwyczajeń. 

Preferencje w zakresie wyboru środka transportu dostarczają wiedzy o tym, jakie zależności 

zachodzą między poszczególnymi rodzajami przemieszczania się, tzn. wskazują na stopień 

konkurencyjność środków transportu zbiorowego między sobą (autobus, tramwaj, kolej), a także w 

stosunku do transportu indywidualnego zmotoryzowanego (samochód osobowy, motorower, motocykl) 

i transportu indywidualnego niezmotoryzowanego (podróże piesze, rower, inne urządzenia transportu 

 
2 źródło: Sierpiński G., Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, Prace Naukowe 
Politechniki Warszawskiej, z. 84, 2012 
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osobistego). Ocena każdego ze środków transportu dokonywana jest przez podróżującego 

indywidualnie i nosi znamiona subiektywności. 

Szczególną rolę w realizacji potrzeb transportowych mieszkańców pełnią przemieszczania 

niezmotoryzowane, których trzon w obszarze funkcjonalnym Ostródy stanowią przejazdy rowerowe i 

przemieszczenia piesze. Obie grupy przemieszczeń są jednak mocno zdeterminowane przez czynniki 

zewnętrzne, takie jak np.: 

▪ odległość podróży; 

▪ czas podróży; 

▪ warunki atmosferyczne; 

▪ dostępna infrastruktura; 

▪ pora dnia; 

▪ pora roku. 

W celu poznania preferencji transportowych mieszkańców Ostródy i okolicznych miejscowości, na 

potrzeby niniejszego opracowania zrealizowane zostało badanie ankietowe (uzupełnione później 

wnioskami z badań jakościowych). Wyniki badania pozwalają dotrzeć do nawyków transportowych 

poszczególnych grup docelowych, wyodrębnionych na podstawie czterech kryteriów: wiek, płeć, 

wykształcenie, status zawodowy. Skłonność wyboru transportu niezmotoryzowanego, tj. przemieszczeń 

pieszych i rowerowych, z uwzględnieniem zróżnicowania grup docelowych przedstawiono poniżej. 

Transport rowerowy 

Transport rowerowy stosunkowo najczęściej wybierają następujące grupy mieszkańców: 

▪ pod względem wieku: osoby do 19 lat; 

▪ pod względem płci: mężczyźni; 

▪ pod względem wykształcenia: osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym; 

▪ pod względem statusu zawodowego: osoby pobierające naukę (uczniowie i studenci). 
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Przemieszczenia piesze 

Przemieszczenia piesze stosunkowo najczęściej wybierają następujące grupy mieszkańców: 

▪ pod względem wieku: osoby do 19 lat oraz od 50 do 64 lat; 

▪ pod względem płci: mężczyźni; 

▪ pod względem wykształcenia: osoby z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym; 

▪ pod względem statusu zawodowego: emeryci i renciści oraz osoby pobierające naukę 

(uczniowie i studenci). 
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Badania ilościowe i jakościowe umożliwiają poznanie motywatorów i barier wyboru przemieszczeń 

niezmotoryzowanych w obszarze funkcjonalnym Ostródy. Odpowiednie wnioski z badań zawarte 

zostały w tabeli 3.3. 

Tabela 3.3. Przesłanki i bariery wyboru środków transportu niezmotoryzowanego 

Przesłanki wyboru Bariery wyboru 

Rower 

✓ bliskość celu podróży 

✓ dobra kondycja fizyczna 

✓ możliwość decydowania o trasie przejazdu 

✓ brak odpowiedniej oferty komunikacji 

zbiorowej 

✓ niski koszt przejazdu 

✓ niezawodność 

✓ troska o środowisko naturalne 

✓ brak dostępu do samochodu 

 brak infrastruktury rowerowej, zwłaszcza w 

centrum miasta 

 miejscowo nieodpowiedni stan infrastruktury 

rowerowej 

 nieciągłość infrastruktury rowerowej 

 brak miejsc w sąsiedztwie osiedli 

mieszkaniowych, w których można by 

bezpiecznie pozostawić rower 

 brak odseparowania ruchu rowerowego od 

innych pojazdów 

 długi czas podróży 

 niski poziom bezpieczeństwa w przypadku 

braku dróg dla rowerów 

 niekomfortowy w przypadku większych 

odległości 

 brak możliwości dojazdu do przystanków 

transportu zbiorowego 

 brak możliwość zwiększenia zasięgu 

podróży dzięki łączeniu przejazdów 

 uzależnienie od warunków atmosferycznych 

Przemieszczenia piesze 

✓ możliwość decydowania o trasie przejścia 

✓ bliskość celu podróży 

✓ niski koszt podróży 

✓ możliwość obserwacji otoczenia 

✓ zapewnia utrzymanie dobrej kondycji 

fizycznej 

✓ troska o środowisko naturalne 

 miejscowo niezadawalający stan 

infrastruktury pieszej lub jej brak 

 zastawienie chodników przez parkujące 

pojazdy 

 niebezpieczne zachowania kierowców 

 długi czas podróży 

 niski poziom bezpieczeństwa w przypadku 

konieczności poruszania się poboczem lub 

nieodseparowania ruchu pieszego od 

rowerowego 

 niekomfortowe w przypadku większych 

odległości 

 uzależnienie od warunków atmosferycznych 

 brak miejsc wypoczynku na trasie (np. ławki) 

źródło: opracowanie własne 

Do popularyzacji, a tym samym zwiększenia udziału podróży niezmotoryzowanych (rowerowych i 

pieszych) w obszarze funkcjonalnym Ostródy konieczne jest wdrożenie szeregu zmian o charakterze 

inwestycyjnym i organizacyjnym. Do najważniejszych z nich zaliczyć trzeba: 

▪ uzupełnienie infrastruktury pieszej, rowerowej lub pieszo-rowerowej; 
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▪ utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury (bieżąca konserwacja 

infrastruktury); 

▪ odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od innych pojazdów; 

▪ uniemożliwienie pozostawienie pojazdów samochodowych na ciągach przeznaczonych dla 

pieszych i rowerzystów; 

▪ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród niechronionych uczestników ruchu; 

▪ zapewnienie integracji transportu rowerowego z transportem zbiorowym; 

▪ wdrożenie rozwiązań umożliwiających bezpieczne pozostawienie roweru (parkingi rowerowe, 

wiaty rowerowe); 

▪ dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności; 

▪ prowadzenie działań edukacyjnych wśród pieszych i rowerzystów. 

 

3.2.2.  Analiza ruchu pieszego: intermodalności, bezpieczeństwa ruchu, dostosowania do 

potrzeb osób o ograniczonej mobilności wraz ze wskazaniem punktów problemowych 

Infrastrukturą przeznaczoną dla ruchu pieszego w obszarze funkcjonalnym Ostródy stanowią: 

▪ drogi dla pieszych: 

− chodniki; 

− ścieżki dla pieszych; 

▪ drogi dla pieszych i rowerów, 

▪ inne elementy dróg: 

− jezdnie; 

− pobocza. 

Podstawowym problemem, z którym borykają się miejscowości skupione w obszarze funkcjonalnym 

Ostródy jest miejscowo niezadawalający stan infrastruktury pieszej lub jej całkowity brak. Brak ciągów 

pieszych zauważalny jest w Ostródzie (np. na ul. Garnizonowej, 11-go Listopada – część w kierunku 

Iławy) oraz poza granicami administracyjnymi miasta. Niedobór chodników uniemożliwia bezpieczne 

przejścia piesze w obrębie poszczególnych miejscowości i między sąsiadującymi miejscowościami. 

W ramach inwestycji związanych z przebudową i remontem dróg często nie uwzględnia się 

infrastruktury na obszarach zabudowanych poza miastem. Nie powstają nowe odcinki chodników i 

ścieżek rowerowych, a piesi i rowerzyści muszą poruszać się po poboczach. Odcinki te – szczególnie 

w mniejszych ośrodkach – mają charakter głównych ciągów komunikacyjnych. 

Wiele dróg (szczególnie na obszarach wiejskich) nie posiada pobocza, co wymusza poruszanie się 

pieszych skrajem jezdni, obok ruchu samochodowego. Z kolei zły stan nawierzchni znacząco wpływa 

na komfort podróżowania i może stanowić zagrożenie np. poprzez potknięcie się o wybój i odniesienie 

urazu. Zdarza się również, że ciągi, po których poruszają się piesi mają nawierzchnię z 

kruszywa/kamienia lub są to drogi gruntowe, co jest wysoce niekomfortowe (np. drogi o nawierzchni 

gruntowej na os. Plebiscytowym). Wszystkie te elementy stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia 

pieszych, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że podróże piesze służą obsłudze centrów lokalnych. 

W wielu lokalizacjach brakuje bezpiecznych przejść dla pieszych (np. Plac Tysiąclecia, ul. 

Grunwaldzka). Ruch pieszych odbywa się wówczas w sąsiedztwie poruszających się ze znacznymi 

prędkościami samochodów osobowych i ciężarowych. 

Wątpliwości budzi także stan infrastruktury okołoprzystankowej. O ile poza Ostródą często brakuje 

wiat przystankowych (np. w miejscowości Skarpa w gminie Miłomłyn), o tyle w samej Ostródzie 

większość punktów wymiany pasażerów posiada zadaszenie (a wszystkie perony przystankowe są 
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utwardzone), lecz problemem są niedostosowane zatoki autobusowe – czasem za krótkie wjazdy 

uniemożliwiają odpowiedni zbliżenie pojazdu do krawędzi przystanku. Problemem jest również 

dostępność przestrzeni niezbędnej do lokowania infrastruktury, szczególnie w najstarszej części miasta 

(okolice ul. Mickiewicza). 

W przestrzeni pieszej wciąż występują przeszkody dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej, 

głównie:  

▪ wysokie krawężniki i stopnie schodów; 

▪ zaparkowane pojazdy na chodnikach; 

▪ ubytki i nierówności nawierzchni; 

▪ brak odpowiedniej szerokości chodników;  

▪ brak ramp i pochylni ułatwiających poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. 

Na terenie analizowanego obszaru w miarę możliwości podejmowane są działania na rzecz 

dostosowania przestrzeni do ruchu pieszego (z uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności), które 

są odpowiedzią na miejscowo niezadawalający stan dróg dla pieszych, przyczyniający się do spadku 

poziomu bezpieczeństwa; różna jest jedynie ich skala i intensywność wdrażania. Do powszechnie 

stosowanych rozwiązań zaliczyć można: 

▪ zachowanie odpowiedniej szerokości chodników i przejść dla pieszych; 

▪ stosowanie wygodnych i trwałych nawierzchni; 

▪ stosowanie obniżonych progów na przejściach dla pieszych; 

▪ stosowanie aktywnych przejść dla pieszych; 

▪ montaż pochylni i poręczy w miejscach trudniej dostępnych; 

▪ usuwanie przeszkód z przestrzeni przeznaczonych dla pieszych. 

Działania na rzecz uspokojenia ruchu najszerzej w obszarze funkcjonalnym podejmuje Gmina 

Miejska Ostróda. Realizowane są one poprzez wprowadzanie zakazu ruchu pojazdów oraz 

wyznaczanie stref zamieszkania. W strefach zamieszkania obowiązuje prawo pieszego do korzystania 

z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami, możliwość korzystania z drogi przez dziecko 

w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej, a także ograniczenie dopuszczalnej prędkości pojazdów do 

20 km/h. 

W kwestii bezpieczeństwa osób pieszych należy zwrócić uwagę na fakt, że w latach 2019-2021 brali 

oni udział w 45 spośród 1 365 zdarzeń drogowych. W 25 przypadkach winę ponosił kierujący, w 

pozostałych 20 zaś – pieszy. Łącznie w zdarzeniach tych 13 osób zostało rannych, a 2 poniosły śmierć. 

Gdy sprawcą zdarzenia był kierujący pojazdem, to przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa 

pieszemu. W zdecydowanej większości przypadków nieustąpienie pierwszeństwa odbywało się na 

przejściu dla pieszych, zdecydowanie rzadziej przy skręcaniu w drogę poprzeczną oraz w innych 

okolicznościach (por. rysunek 3.2.). 
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Rysunek 3.2. Przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, gdy sprawcą był kierujący 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych KWP w Olsztynie 

W sytuacji odwrotnej, tzn. gdy winę za zdarzenie drogowe ponosił pieszy, w co drugim przypadku 

przyczyną było nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem. Rzadziej występowały 

zdarzenia związane z przekraczaniem jezdni w miejscu niedozwolonym, a pozostałe przyczyny miały 

charakter sporadyczny (por. rysunek 3.3.). 

Rysunek 3.3. Przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, gdy sprawcą był pieszy 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych KWP w Olsztynie 
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Miasto Ostróda nie posiada dokumentu, który zawierałby wskazówki w zakresie dostosowania 

przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego (np. w formie katalogu dobrych praktyk), celem zwiększenia 

bezpieczeństwa ruchu, dostosowania do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i eliminacji punktów 

problemowych. Obecnie jednak Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace nad przygotowaniem 

standardów projektowania dróg na poziomie ogólnokrajowym. W ramach zbioru standardów 

przewidziane będą również rozwiązania dla ruchu pieszego. Wytyczne dla ruchu pieszego zawierać 

będą podstawowe zasady projektowania urządzeń infrastruktury liniowej tras dla pieszych w pasach 

dróg publicznych i poza tymi pasami, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego (m.in. 

zasady dotyczące: projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych, projektowania obszarów obsługi i 

dostępu do obiektów dla pieszych, projektowania obiektów i urządzeń towarzyszących, ułatwiających 

korzystanie z dróg dla pieszych, oceny i utrzymania dróg dla pieszych). Nadrzędnym celem wytycznych 

będzie ujednolicenie zasad projektowania, wykonywania i utrzymania obiektów oraz urządzeń liniowej 

infrastruktury dla pieszych. 

 

3.2.3.  Analiza sieci dróg rowerowych i innej infrastruktury rowerowej na terenie objętym 

planem wraz z planowanymi w dokumentach strategicznych lokalizacjami 

perspektywicznymi 

Rozpatrując infrastrukturę rowerową na terenie obszaru funkcjonalnego można stwierdzić, że na 

chwilę obecną  jest ona dość fragmentaryczna, brakuje pewnych kluczowych odcinków szczególnie w 

rejonie centrum Ostródy, gdzie rowerzyści są zmuszeni poruszać się w ruchu ogólnym – por. rysunek 

3.4. Przebiegi dróg rowerowych na terenie miasta Ostróda wyznaczane były  w ostatnim czasie z 

uwzględnieniem szerokiej partycypacji społecznej, w ramach projektu Human Smart Cities. 

Rysunek 3.4. Sieć rowerowa na terenie obszaru funkcjonalnego Ostródy 

 

źródło: opracowanie własne 
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Sieć rowerowa na terenie obszaru opracowania, posiada możliwości rozbudowy, ponieważ nie łączy 

ze sobą wszystkich najważniejszych celów podróży. Obecnie infrastruktura rowerowa występuje na 

terenie miasta Ostróda oraz wsi Kajkowo i Szafranki. Drogi rowerowe nie są obecnie wyznaczone na 

terenie miasta Miłomłyn. Największe zagęszczenie dróg rowerowych znajduje się w południowo-

zachodniej części miasta Ostróda oraz w okolicach jeziora Drwęckiego. Trasy rowerowe występują 

także wschodniej części miasta w ciągu ulic Grunwaldzkiej oraz Drwęckiej przez wiadukt kolejowy. 

Największe braki znajdują się w centrum miasta, gdzie jest duże zagęszczenie zabudowy. Szczególnie 

dotkliwy jest brak ścieżki łączącej ul. Mickiewicza z ul. Drwęcką, która mogłaby połączyć wschodnią 

część miasta z dworcem kolejowym, tworząc wspólną całość. Przyłączenie do niej od zachodu poprzez 

przedłużenie ścieżki biegnącej wzdłuż Szosy Elbląskiej oraz od wschodu wydłużenie ścieżki na ul. 

Plebiscytowej, spowoduje utworzenie systemu dróg, który będzie łączyć wszystkie części miasta.  

Kolejna ścieżka, która powinna zostać przedłożona, w celu utworzenia spójnego systemu dróg znajduje 

się na ul. Grunwaldzkiej. Poprzez wybudowanie fragmentu drogi, który biegnie wzdłuż południowej 

granicy miasta Ostróda, udałoby się połączyć trzy miejscowości, która już posiadają infrastruktura 

rowerową – Ostróda, Szafranki oraz Kajkowo. Infrastruktura byłaby zachętą dla mieszkańców obszaru 

funkcjonalnego do korzystania ze ścieżek rowerowych oraz zmiany obecnych nawyków. W Ostródzie 

działają trzy wypożyczalnie rowerowe. Jedna znajduję się na ul. Słowackiego 40, gdzie bezpłatnie 

można wypożyczyć rowery trójkołowe. Druga jest zorganizowana przez Odział Rejonowy PCK na ul. 

Jana III Sobieskiego 9/205, a trzecia na ulicy 3 Maja 17. Natomiast w mieście brakuje systemu rowerów 

miejskich, który według opinii respondentów podczas badań jakościowych mógłby jeszcze bardziej 

zachęcić mieszkańców do korzystania z tej alternatywnej formy transportu. Rozwój infrastruktury 

rowerowej powinien obejmować także elementy z nią komplementarne, takie jak: zadaszone wiaty 

rowerowe, stojaki rowerowe, samoobsługowe stacji naprawy rowerów, podpórki dla rowerzystów 

(zlokalizowanych przy przejazdach dla rowerzystów), pełne wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów 

wzdłuż ciągów rowerowych. 

Lata 2019-2021 obfitowały w realizację kilku przedsięwzięć, wzbogacających infrastrukturę 

rowerową w następujących miejscach: 

▪ ul. Szosa Elbląska; 

▪ ul. Jaracza; 

▪ ul. Grunwaldzka; 

▪ ul. Chrobrego; 

▪ ul. Żeromskiego; 

▪ ul. Drwęcka; 

▪ ul. Piaskowa; 

▪ ul. Pułaskiego. 

Projekty skupiały się na rozbudowie sieci infrastruktury rowerowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Dążeniem miasta jest utworzenie systemu ścieżek rowerowych, który umożliwi 

korzystanie z nich każdej osobie. Planowana jest rozbudowa sieci w spójny system umożliwiający 

dotarcie rowerem z domu do miejsca pracy lub nauki. 

 Nowe ścieżki rozwinęły już istniejącą infrastrukturę, a także stworzyły łączniki istniejących oraz 

planowanych ścieżek. W ramach projektów powstało około 15 km nowych tras rowerowych, co 

zwiększyło ich łączną długość w mieście kilkukrotnie. Oprócz samej budowy ścieżek rowerowych 

założono zakup i montaż elementów infrastruktury towarzyszącej ułatwiającej korzystanie z atrakcji 

turystycznych z użyciem roweru, takich jak: wiaty rowerowe i stojaki rowerowe (przy dworcu kolejowym, 

przy zamku krzyżackim, przy amfiteatrze, przy kąpieliskach), wiaty rekreacyjne wokół Jeziora Sajmino, 

podpórki dla rowerzystów, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, oświetlenie części tras (przy 

Jeziorze Sajmino oraz zamku krzyżackim). 
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Rysunek 3.5. Długość dróg dla rowerów na terenie obszaru funkcjonalnego Ostródy na przestrzeni lat 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Miasto Ostróda w 2021 roku przeprowadziło ankietę, aby zbadać potrzeby i problemy związane z 

dalszym rozwojem infrastruktury rowerowej. Z analizy badań wynika, że najważniejszą kwestią w 

rozwoju ruchu rowerowego w mieście Ostróda jest wybudowanie spójnego, bezpiecznego, 

komfortowego systemu sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj.: parkingi rowerowe, 

przechowalnie rowerowe, wypożyczalnie rowerów). W ramach kształtowania polityki zrównoważonej 

mobilności oraz polityki rowerowej istotne jest ograniczenie ruchu samochodowego (wprowadzenie np. 

stref wolnych od samochodów), wprowadzenie stref uspokojonego ruchu. Korzystnym rozwiązaniem 

zwiększające niskim kosztem bezpieczeństwo pieszych jest strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. 

Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczne poruszanie się rowerzystów w ruchu ogólnym, bez 

konieczności tworzenia wydzielonej infrastruktury. Warunkiem koniecznym jest jednak 

wyegzekwowanie tej prędkości u kierujących samochodami osobowymi, stosując m. in. odpowiedni 

przekrój jezdni. Ponadto w ramach modernizacji, budowy nowych odcinków dróg dla rowerów  zaleca 

się rozważyć zastosowanie nawierzchni asfaltową (rekomendowaną przez krajowych i 

międzynarodowych ekspertów ds. rozwoju infrastruktury rowerowej) i wykluczyć stosowanie 

nawierzchni z kostki (fazowanej i niefazowanej) – tak jak ma to miejsce w miastach, które tworzą spójne 

systemy tras rowerowych w Polsce i są uznawane za liderów w tym aspekcie (np. Gdańsk, Kraków, 

Wrocław, Warszawa). Dla miasta niezwykle istotna byłaby budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy 

Czarneckiego w centrum miasta. Jest to jednak inwestycja wymagająca, która bez ingerencji w 

przestrzeń (np. drzewa) wiązałaby się ze znacznym ograniczeniem ruchu na tej ulicy, np. poprzez 

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Miasto jednak nie rezygnuje z koncepcji, a zespół ds. Smart 

City zamierza przygotować możliwe rozwiązania. 

Ponadto podczas spotkań konsultacyjnych mieszkańcy zdiagnozowali następujące 

problemy/wnioski w temacie stanu infrastruktury rowerowej: 

▪ brak rozwiązania komunikacji rowerowej na ul. 21 Stycznia; 

▪ potrzebę budowy trasy rowerowej do miejscowości Kajkowo; 

▪ potrzebę uspokojenia ruchu na ulicy Czarneckiego w celu ułatwienia poruszania się rowerem w 

ruchu ogólnym; 

4,4

8,4

25,4

22,4

0 0

1,6 1,6

0

5

10

15

20

25

30

2017 2018 2019 2020

Ostróda miasto Ostróda gmina



 

 

 

Raport Diagnostyczno-Strategiczny Strona 40 

 

▪ konieczność powstania parkingów rowerowych, miejsc bezpiecznego zostawienia roweru 

posiadających zadaszenie przy osiedlach. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że przechowywanie 

rowerów w piwnicy jest niekomfortowe; 

▪ brak bezpiecznego postoju (dopuszczalny płatny) przy dworcu kolejowym; 

▪ konieczność naprawy istniejących stacji naprawy rowerów, obecna ilość jest wystarczająca; 

▪ wprowadzenie zamykanych szafek rowerowych udostępniane rowerzystom na godziny bądź 

dłuższe okresy przechowywania za pomocą abonamentu. 

Przykładowe rozwiązania: 

Rysunek 3.6. Wiata rowerowa przy zamku w Ostródzie 

 

źródło: https://smart.ostroda.pl  

Rysunek 3.7. Rozdzielone ciągi piesze i rowerowe 

 

źródło: https://smart.ostroda.pl  
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Rysunek 3.8. Przejazdy rowerowe wyznaczone na wszystkich wlotach ronda Solidarności w Ostródzie 

 

źródło: https://maps.google.pl  

Tematyka infrastruktury rowerowej często była poruszana w dokumentach strategicznych 

obejmujących obszar funkcjonalny Ostródy. Był ona uwzględniana zarówno w dokumentach szczebla 

miejskiego/gminnego jak i obejmujących swym zasięgiem powiat. W poniższej tabeli przedstawiono 

zadania związane z rozwojem tego rodzaju transportu. 

Tabela 3.4. Zadania powiązane z rozwojem infrastruktury rowerowej w dokumentach strategicznych 

Dokument strategiczny Zadania powiązane z rozwojem infrastruktury rowerowej 

Projekt nowego systemu komunikacji miejskiej 

dla Miasta i Gminy Ostróda 

▪ budowa ścieżki rowerowej o łącznej długości około 3,2 

km, która połączy Miasto Ostróda z Gminą Ostróda 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla  Powiatu 

Ostródzkiego 

▪ 2,49 km dróg rowerowych stanowiących łączniki 

istniejących ścieżek rowerowych 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Miasta Ostróda na lata 2015-2025 

▪ modernizacja infrastruktury drogowej, budowa ścieżek 

rowerowych 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 

▪ rozbudowa infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej 

▪ budowa nowych i przebudowa istniejących ścieżek i 

dróg rowerowych 

▪ tworzenie i przebudowa rowerowych szlaków 

turystycznych 

▪ stworzenie planu rozbudowy ścieżek rowerowych 

umożliwiających mieszkańcom i turystom 

przemieszczanie się po subregionie 

▪ łączenie ścieżek i dróg rowerowych oraz rowerowych 

szlaków turystycznych poszczególnych gmin obszaru 

▪ budowa rowerowej infrastruktury towarzyszącej 

(miejsca postojowe, ławki wzdłuż ścieżek) 

Program Ochrony Środowiska dla miasta 

Ostródy na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 

2024 r. 

▪ utworzenie spójnego systemu tras rowerowych 

▪ budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

źródło: opracowanie własne  
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3.2.4.  Identyfikacja kluczowych miejsc nieprzyjaznych pieszym oraz rowerzystom 

Ruch rowerowy prowadzony jest w obszarze funkcjonalnym Ostródy nie tylko po drogach dla 

rowerów, ale także po poboczach, jezdniach i chodnikach. Dominującą funkcją transportu rowerowego 

– co wykazały przeprowadzone badania jakościowe – jest funkcja rekreacyjna, związana z przejazdami 

w celach turystycznych. Mimo że funkcja komunikacyjna, obejmująca przejazdy m.in. do miejsc pracy 

lub placówek oświaty, ustępuje funkcji rekreacyjnej, to w ostatnich latach jej udział (tj. funkcji 

komunikacyjnej) stale rośnie.  

Z kolei podróże piesze są podstawowym sposobem przemieszczania się na krótkie odległości. Ruch 

pieszy stanowi także uzupełnienie przejazdów realizowanych transportem zbiorowym, pojazdami 

samochodowymi czy też wreszcie rowerami, a przez to pełni ważną rolę w całym procesie 

transportowym w mieście. 

Przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania badania ilościowe i jakościowe pozwoliły na 

identyfikację najważniejszych mankamentów systemu tras rowerowych i pieszych w obszarze 

funkcjonalnym Ostródy, które stanowią o kluczowych miejscach nieprzyjaznych odpowiednio 

rowerzystom i pieszym. Z perspektywy użytkownika infrastruktury rowerowej podstawowym miejscem 

nieprzyjaznym rowerzystom jest każda pozbawiona ciągłością droga, na której dopuszczony jest ruch 

rowerów – 68,9% ogółu odpowiedzi3. Drugim bardzo często wskazywanym czynnikiem nieprzyjaznym 

rowerzystom jest brak wydzielonych (odseparowanych) dróg dla rowerów – 44,3% ogółu odpowiedzi. 

Miejsca, w których rowerzysta nie jest odseparowany od ruchu pojazdów są lokalizacjami, w których 

rowerzyści mogą odczuwać zagrożenie z uwagi na poruszające się, często z nadmierną prędkością, 

pojazdy lub ze względu na niezachowanie bezpiecznej odległości od rowerzysty podczas wyprzedzania 

(odpowiednio 37,7% i 41,0% ogółu odpowiedzi). Na rysunku 3.9. wskazano główne mankamenty tras 

rowerowych, wynikające z badań ankietowych. 

Rysunek 3.9. Mankamenty tras rowerowych w świetle badań ankietowych 

 

źródło: opracowanie własne 

 
3 Była to również główna trudność dla prowadzenia ruchu rowerowego w Ostródzie, zdiagnozowana w ramach przeprowadzonych 
badań ankietowych preferencji użytkownika roweru na potrzeby opracowania pn.: Koncepcja budowy systemu dróg rowerowych 
w Ostródzie. 
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Jak zauważono wyżej główną przeszkodą w kreowaniu przyjaznej rowerzystom przestrzeni jest brak 

ciągłości dróg dla rowerów. Zapewnienie spójności jest jednym z pięciu (obok bezpośredniości, 

atrakcyjności, bezpieczeństwa, wygody) wymogów infrastruktury rowerowej, zaproponowanymi przez 

holenderską organizację standaryzacyjną CROW4. Spójność infrastruktury oznacza, że poszczególne 

trasy zachowują ciągłość, a sieć tras rowerowych obejmuje 100% źródeł i celów podróży. Istotnym 

problemem dla możliwości prowadzenia bezpiecznego ruchu rowerowego jest także brak wydzielonych 

dróg dla rowerów poza Ostródą. Szczegółowe informacje o kluczowych miejscach nieprzyjaznych 

rowerzystom zebrano w tabeli 3.5. Lokalizację tych miejsc przedstawiono na rysunku 3.11. 

Tabela 3.5. Kluczowe miejsca nieprzyjazne rowerzystom 

Lokalizacja Problem/zagrożenie 

Ostróda – ul. Czarnieckiego brak drogi dla rowerów 

Ostróda – ul. 11-go Listopada brak drogi dla rowerów 

Ostróda – ul. Stępowskiego brak drogi dla rowerów 

Ostróda – ul. Pułaskiego brak drogi dla rowerów 

Ostróda – ul. Jagiełły brak drogi dla rowerów 

Ostróda – ul. 21-go Stycznia brak drogi dla rowerów 

Ostróda – ul. Chrobrego brak drogi dla rowerów 

Ostróda – ul. Olsztyńska brak drogi dla rowerów 

Ostróda – ul. Grunwaldzka brak drogi dla rowerów 

Ostróda – tereny wzdłuż torów kolejowych brak drogi dla rowerów i przejazdu dla rowerów 

Ostróda – tereny wokół jeziora Sajmino 

▪ brak odpowiedniego oświetlenia 

▪ miejscowo niezadawalający stan infrastruktury 

rowerowej lub jej brak 

Ostróda – ul. Mickiewicza  

▪ niezadawalający stan infrastruktury rowerowej lub 

jej brak 

▪ brak przejazdów przez jezdnię  

Ostróda – ul. Zamkowa brak zjazdu dla rowerzystów 

Ostróda – ul. Reymonta brak kontrapasu rowerowego 

Ostróda – ul. Słowackiego  
niebezpieczeństwo dla rowerzystów ze względu na 

duży ruch pojazdów 

Miłomłyn brak połączenia rowerowego z Ostródą 

Miłomłyn – centrum/Rynek brak drogi dla rowerów 

źródło: opracowanie własne na podstawie badań jakościowych, ilościowych oraz wyników projektu Human Smart Cities Ostróda 

W przypadku przemieszczeń pieszych kluczową niedogodnością wyłonioną z przeprowadzonych 

badań okazało się zastawienie chodników przez parkujące pojazdy – 32,8% odpowiedzi. Z punktu 

widzenia pieszego równie nieprzyjaznymi miejscami do przemieszczeń pieszych są wszystkie 

lokalizacje odznaczające się brakiem bieżącego utrzymania, kolidujące z ruchem rowerowym, narażone 

na niebezpieczne zachowania ze strony kierowców, cechujące się złym stanem nawierzchni oraz 

pozbawione miejsc wypoczynku na trasie – każda cecha zyskała powyżej 20% odpowiedzi. Wszystkie 

mankamenty ciągów pieszych, wynikające z badań ankietowych, wraz z ich udziałem procentowym 

przedstawiono na rysunku 3.10. 

 

 

 
4 www.crow.nl   
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Rysunek 3.10. Mankamenty ciągów pieszych w świetle badań ankietowych 

 

źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe informacje o dokładnej lokalizacji kluczowych miejsca nieprzyjaznych osobom 

podróżującym pieszo zebrano w tabeli 3.6. Rozmieszczenie tych miejsc przedstawiono na rysunku 3.12. 

Tabela 3.6. Kluczowe miejsca nieprzyjazne pieszym 

Lokalizacja Problem/zagrożenie 

Ostróda – skrzyżowanie ul. Jagiełły z ul. 

Pieniężnego 

niebezpieczeństwo wynikające z częstych potrąceń 

pieszych (skrzyżowanie wykorzystywane jest przez 

uczniów przechodzących do szkoły) 

Ostróda – skrzyżowanie ul. Czarnieckiego z ul. 

Chrobrego 
zbyt wczesne wyłączanie się sygnalizacji 

Ostróda – przejście dla pieszych na skrzyżowaniu 

ul. Kościuszki z ul. Pieniężnego 

ograniczona widoczność ze względu na parkujące 

samochody 

Ostróda – Plac Tysiąclecia 

▪ przejścia dla pieszych na placu są niewidoczne 

▪ brak przejść dla pieszych (np. na wysokości dojścia 

do kościoła) 

Ostróda – ul. 11-go Listopada 
▪ brak infrastruktury dla pieszych 

▪ słabo oświetlone przejście dla pieszych 

Ostróda – ul. Czarnieckiego 

▪ brak przejścia dla pieszych na wysokości ul. 

Przedszkolnej  

▪ zaparkowane samochody na chodniku 

Ostróda – ul. Drwęcka 

▪ brak ciągu pieszego na ul. Drwęckiej po zejściu z 

mostu w stronę południową 

▪ słabo oświetlone przejście dla pieszych 

Ostróda – ul. Jagiełły  

▪ zbyt mała liczba przejść dla pieszych, szczególnie 

przy osiedlach mieszkaniowych i markecie 

▪ brak oświetlenia 

Ostróda – ul. Olsztyńska słabo oświetlone przejście dla pieszych 

2,2%

3,7%

6,0%

7,5%

8,2%

14,2%

16,4%

20,9%

21,6%

21,6%

23,9%

25,4%

32,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

inne

zbyt wysokie krawężniki

niewystarczająca liczba przejść dla pieszych

uciążliwy ruch kołowy (np. ciężkie i/lub hałaśliwe samochody)

niekorzystne ustawienia sygnalizacji świetlnej

brak chodników i konieczność poruszania się jezdnią/…

niewłaściwe oświetlenie ciągów pieszych

brak miejsc wypoczynku na trasie (np. ławki, zieleń)

zły stan nawierzchni chodników

niebezpieczne zachowania kierowców

zagrożenia ze strony rowerzystów poruszających się…

brak bieżącego utrzymania czystości/ odśnieżania

zastawianie chodników przez parkujące samochody

udział [%]
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Lokalizacja Problem/zagrożenie 

Ostróda – ul. Grunwaldzka 

▪ słaba widoczność przejść dla pieszych 

wymalowanych na kostce (szczególnie 

niebezpieczne jest przejście dla pieszych na 

wysokości internatu – przy skrzyżowaniu ul. 

Grunwaldzkiej z ul. Kopernika) 

▪ brak przejścia dla pieszych po jednej ze stron przy 

skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Herdera 

Ostróda – ul. Chrobrego  

na zakręcie ruchliwej drogi wielu mieszkańców 

przechodzi przez ulicę, mimo że nie ma tam przejścia 

dla pieszych 

Ostróda – ul. Olsztyńska  
▪ nieoświetlone przejście dla pieszych 

▪ zbyt wysokie prędkości rozwijane przez kierowców  

Ostróda – ul. Plebiscytowa słabo oświetlone przejście dla pieszych 

Ostróda – ul. Piastowska  
kierowcy omijają progi spowalniające jadąc po 

chodniku, co powoduje zagrożenie dla ruchu pieszego 

Ostróda – ul. Garnizonowa  brak infrastruktury dla pieszych 

Ostróda – ul. Jana Pawła II zaparkowane samochody na chodniku 

Ostróda – ul. Wojska Polskiego zaparkowane samochody na chodniku 

Miłomłyn – centrum/Rynek 
niezadawalający stan infrastruktury przeznaczonej dla 

pieszych 

źródło: opracowanie własne na podstawie badań jakościowych, ilościowych oraz wyników projektu Human Smart Cities Ostróda 
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Rysunek 3.11. Lokalizacja miejsc nieprzyjaznych rowerzystom 

 

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 3.12. Lokalizacja miejsc nieprzyjaznych pieszym 

 

źródło: opracowanie własne 
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 Dobre praktyki 

Ciclovia – ulice otwarte dla rowerów (Kolumbia) 

Ciclovia to rozwiązanie polegające na tymczasowym zamykaniu ulic dla samochodów i udostępnieniu 

ich dla innych użytkowników dróg np. rowerzystów i pieszych. Zamykanie ulic dla ruchu 

samochodowego najczęściej praktykowane jest wieczorami i w weekendy.  

Pomysł Ciclovia narodził się w Bogocie (Kolumbia) w latach 70. ubiegłego stulecia i z powodzeniem 

kontynuowany jest to dzisiaj. We wszystkie niedziele i święta w godzinach 7 – 14 zamykane są ulice 

dla ruchu samochodowego z przeznaczeniem na inne aktywności (jazdę na rowerze, spacery, jazdę 

na rolkach). W trakcie wydarzenia odbywają się liczne imprezy, które promują ruch i zdrowy styl życia. 

Głównym celem idei jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego transportem 

samochodowym oraz rozpowszechnienie jazdy na rowerze po mieście.  

Obecnie zamykanie ulic dla samochodów w wybrane dni tygodnia naśladowane jest w wielu 

miastach, nie tylko wielkich aglomeracjach, jak licząca ponad 7 mln mieszkańców Bogota, ale także 

w mniejszych ośrodkach, np.:  

▪ Paryż (Francja, ok. 2 mln mieszkańców);  

▪ Rosario (Argentyna, ok. 1 mln mieszkańców); 

▪ Vancouver (Kanada, ok. 675 tys. mieszkańców);  

▪ Lincoln (Stany Zjednoczone, ok. 260 tys. mieszkańców);  

▪ Bruksela (Belgia, ok. 175 tys. mieszkańców);  

▪ Pensacola (Stany Zjednoczone, ok. 50 tys. mieszkańców);  

▪ Waiheke (Nowa Zelandia, ok. 8 tys. mieszkańców).  

Ciclovia została nagrodzona na II Międzynarodowym Konkursie (2005) Zdrowe Miasta za wkład w 

rozwój alternatywnej i efektywnej aktywności fizycznej w mieście. 

 
źródło: https://forumviesmobiles.org/en/project/15582/emblematic-model-car-free-day-bogotas-ciclovia 

Velostrada w Jaworznie (Polska) 

Velostrada (autostrada rowerowa) to droga dla rowerów o wysokich parametrach projektowych, która 

umożliwia rozwijanie wysokich prędkości. Jej cechą szczególną jest brak miejsc kolizyjnych z 

pozostałymi drogami.  
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Velostrada w Jaworznie jest pierwszą tego rodzaju inwestycją w Polsce. Została oddana do użytku w 

2018 r. Długość całej trasy wynosi prawie 11 km, z czego 4 km to bezkolizyjna dwujezdniowa droga 

(z czterema pasami ruchu), przy czym każdy pas ma 1,25 m szerokości, co w rezultacie daje 5 m 

szerokości dla pasów rowerowych oraz dodatkowo 2 m dla chodnika. Pozostałe 7 kilometrów stanowi 

trasa jednojezdniowa z oddzielnymi pasami dla obu kierunków. Na Velostradzie rowerzyści mogą 

poruszać się z maksymalną prędkością wynoszącą 50 km/h. Różnice w wysokościach na całym 

odcinku długości trasy wynoszą łącznie 18 m, dzięki czemu z trasy może korzystać jak najwięcej 

rowerzystów.  

Velostrada zaczyna się na Osiedlu Stałym przy ul. Puszkina i prowadzi do ścisłego centrum biegnąc 

w okolicach Parku Podłęże czy Trasy Śródmiejskiej. Według wyliczeń w sąsiedztwie autostrady 

rowerowej mieszka 60% wszystkich mieszkańców Jaworzna. Na całej trasie Velostrady są zjazdy i 

wyjazdy do osiedli. Powstała też kładka nad drogą oraz tunel i chodniki dla pieszych.  

Za główne zalety Velostrady uważa się gwarancję bezpiecznych przemieszczeń rowerowych oraz 

umożliwienie realizacji potrzeb transportowych (praca, szkoła) przy wykorzystaniu roweru. 

 
źródło: https://inzynieria.com 

 

 

3.3.  Obszar 3: Poprawa konkurencyjności transportu publicznego 

3.3.1.  Analiza transportu zbiorowego, ruchu pieszego (w tym perspektywa osób o ograniczonej 

mobilności) i rowerowego; intermodalności, bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

transportu drogowego w tym usług mobilności współdzielonej, polityki parkingowej oraz 

logistyki miejskiej 

Systemy transportowe funkcjonujące w obszarze funkcjonalnym Ostródy zostały poddane analizom 

w pozostałych częściach opracowania. Analizie poddano następujące obszary: 

▪ transport drogowy; 

▪ bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

▪ transport kolejowy; 

▪ transport publiczny; 
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▪ transport rowerowy; 

▪ transport pieszy; 

▪ intermodalność transportu; 

▪ zarządzanie przestrzenią parkingową; 

▪ logistyka miejska 

Analiza systemu transportowego została dodatkowo poszerzona o analizę SWOT. 

Na podstawie całościowej analizy systemów transportowych występujących na terenie obszaru 

funkcjonalnego Ostródy można wyciągnąć następujące wnioski: 

▪ na terenie obszaru przenika się oraz wzajemnie oddziałuje wiele systemów transportowych, a 

zwłaszcza: transport drogowy, transport kolejowy, transport rowerowy, transport pieszy; 

▪ obszar posiada dostęp do infrastruktury drogowej o wysokich parametrach (drogi ekspresowej) 

oraz należącej do europejskiej sieci TEN-T; 

▪ realizacja bezkolizyjnej przeprawy drogowej miała duży wpływ na rozkład ruchu w sieci 

drogowej, jednak przejazdy w centrum miasta nadal stanowią „wąskie gardło” układu 

komunikacyjnego; 

▪ sieć drogowa cechuje się miejscami wymagającymi zmian pod kątem równoważenia mobilności 

miejskiej oraz zmniejszenia oddziaływania transportu drogowego na środowisko, zwłaszcza w 

centrum miasta; 

▪ przez analizowany obszar przebiega linia kolejowa w sposób równoleżnikowy, która zapewnia 

atrakcyjne połączenia regionalne do miasta wojewódzkiego, słabszą ofertę pociągów 

dalekobieżnych. Z przebiegiem związane są także utrudnienia związane z przekraczaniem linii 

kolejowej dla systemu transportu drogowego, rowerowego, pieszego; 

▪ transport zbiorowy o zasięgu obszaru funkcjonalnego opiera się głównie na przewozach 

autobusowych, kolej ma niewielkie znaczenie z punktu widzenia obszaru funkcjonalnego (na 

jego terenie zlokalizowana jest tylko 1 stacja kolejowa oraz 1 przystanek kolejowy); 

▪ tabor komunikacji miejskiej jest niskopodłogowy, dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną 

mobilnością, jednak infrastruktura przystankowa uniemożliwia pełne wykorzystanie tych 

udogodnień; 

▪ komunikacja autobusowa nie stanowi dla większości pasażerów atrakcyjnej formy 

podróżowania, ze względu na niską częstotliwość kursowania oraz niedostosowanie tras do 

potrzeb mieszkańców; 

▪ na terenie obszaru funkcjonalnego na chwilę obecną nie została wyznaczona strefa płatnego 

parkowania, co skutkuje niską rotacją pojazdów w centrum miasta; 

▪ codzienne przemieszczenia rowerowe są utrudnione ze względu na brak ciągłości dróg 

rowerowych oraz brak dogodnej infrastruktury w centrum Ostródy, brak poczucia 

bezpieczeństwa u rowerzystów w ruchu ogólnym, niewystarczające oświetlenie dróg 

rowerowych po zmroku, ten rodzaj transportu jest wykorzystywany głównie w celach 

rekreacyjnych; 

▪ aktualnie na terenie miasta brakuje przestrzeni z ograniczonym ruchem kołowym, 

przeznaczeniem dla pieszych (rynek, deptak, itd.); 

▪ obecnie transport wodny pełni jedynie funkcje turystyczne, nie stanowiąc konkurencji dla innych 

systemów transportowych; 

▪ komunikacja regionalna autobusowa jest realizowana wyłącznie na zasadach komercyjnych 

przez przewoźnika prywatnego na monopolistycznym rynku; 

▪ brak oficjalnych węzłów przesiadkowych na terenie miasta, zmiana środków transportu odbywa 

się w kilku punktach na terenie miasta, brak dworca autobusowego; 
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▪ realizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla 

pieszych (lepsze oznakowanie oraz oświetlenie); 

▪ przepływy logistyczne są realizowane w większości przez transport drogowy w sposób 

bezpośredni. 
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Rysunek 3.13. Sieć transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie obszaru funkcjonalnego Ostródy 

 

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 3.14. Sieć dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie obszaru funkcjonalnego 

 

źródło: opracowanie własne 
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3.3.2.  Analiza skuteczności dotychczasowych inwestycji 

W latach 2014 – 2022 wykonano szereg inwestycji związanych z promocją oraz implementacją 

rozwiązań dotyczących szeroko pojętej zrównoważonej mobilności, kluczowe inwestycje to: 

▪ zakup 12 niskoemisyjnych autobusów, 

▪ wymiana 36 wiat przystankowych, 

▪ budowa 15 km dróg dla rowerów, 

▪ wymiana 216 lamp sodowych na lampy LED, 

▪ wprowadzenie nowego systemu umożliwiającego sprzedaż biletów na komunikację publiczną 

w formie elektronicznej, 

▪ zakup 28 biletomatów autobusowych i 7 biletomatów wolnostojących (stacjonarnych), 

▪ budowa bezkolizyjnej przeprawy nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Drwęckiej, 

▪ wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Ostróda, 

▪ projekt Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart 

Cities, 

▪ budowa drogi dla rowerów wzdłuż: ul. Szosa Elbląska, ul. Jaracza, ul. Chrobrego, Żeromskiego, 

Pułaskiego oraz Drwęckiej, 

▪ wykonanie rowerowej infrastruktury towarzyszącej w postaci stojaków rowerowych, wiat 

rowerowych i stacji napraw rowerów.  

W niniejszym rozdziale podjęto próbę oceny skuteczności dotychczasowych inwestycji, przy czym 

jako skuteczność należy rozumieć wpływ inwestycji za poprawę funkcjonalną systemu transportowego 

oraz wpływ na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców. 

Niewątpliwie poprawa funkcjonalna systemu transportowego jest zauważalna, np. budowa 

bezkolizyjnej przeprawy nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Drwęckiej spowodowała likwidację 

przeprawy w poziomie szyn, co było wyjątkowo niekorzystane dla mieszkańców, gdyż tory przecinają 

miasto, dzieląc je na dwie części. Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Ostróda 

w sposób niepodważalny poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców, m.in. dzięki wyposażeniu przejść w 

czujniki wykrywające zbliżających się pieszych, włączające ostrzegawcze światła oraz ułożenie 

specjalnej antypoślizgowej nawierzchni. Zakup autobusów, wymiana wiat oraz zakup biletomatów 

wpłynął na komfort i wygodę podróżowania publicznym transportem zbiorowym a budowa dróg dla 

rowerów wpływa pozytywnie na funkcjonowanie transportu rowerowego.  

Kluczowe pozostaje pytanie czy wymienione powyżej inwestycje są skuteczne względem zmiany 

zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest niezwykle trudna. 

Należy pamiętać, iż inwestycje takie jak budowa nowej przeprawy nad torami kolejowymi mogą 

powodować postanawianie tzw. Paradoksu Braess’a, tj. wraz z poprawą przepustowości sieci drogowej 

wzrasta natężenie ruchu drogowego – czyli zamiast redukować ruch pojazdów indywidualnych, 

nieświadomie przyczyniamy się do zwiększenia natężenia ruchu. Zmiany zachowań komunikacyjnych 

są procesem długotrwałym i aby w pełni je uchwycić należy prowadzić regularne badania, które będą 

pozwalały oceniać na ile zrealizowane inwestycje wypływają na zmiany zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców. 

 

3.3.3.  Analiza elastyczności cenowej popytu na bilety transportu publicznego 

Mianem elastyczności cenowej popytu określa się stosunek względnej (procentowej) zmiany 

wielkości popytu do względnej (procentowej) zmiany czynnika, który tę zmianę wywołał, czyli zmiany 

ceny danego dobra bądź usługi.  
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Wzór na elastyczność popytu: 

-Ec=
-∆p

p
:
∆c

c
 

gdzie: 

Ec – współczynnik cenowej elastyczności popytu 

Δp – przyrost wielkości popytu na skutek zmiany ceny 

p – dotychczasowa wielkości popytu na dane dobro przy cenie c 

Δc – przyrost ceny danego dobra 

c – dotychczasowa cena danego dobra 

  

Wyróżnia się kilka rodzajów popytu ze względu na jego elastyczność cenową: 

▪ proporcjonalny, gdy procentowa zmiana popytu jest taka sama jak procentowa zmiana ceny 

Ec = 1; 

▪ elastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest większa od procentowej zmiany ceny Ec > 1; 

▪ nieelastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny 

0 < Ec  1; 

▪ całkowicie nieelastyczny (sztywny), gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny dobra 

Ec = 0; 

▪ doskonale elastyczny, gdy przy danej cenie wielkość popytu może przybierać dowolne 

rozmiary. 

Na poziom cenowej elastyczności cen mają wpływ rozmaite cenniki, wśród których do 

najważniejszych zalicza się: 

▪ charakter zaspokajanych potrzeb; 

▪ istnienie lub brak substytutów; 

▪ poziom ceny danego dobra; 

▪ struktura rynku (konkurencyjny lub monopolistyczny); 

▪ horyzont czasowy; 

▪ znaczenie dóbr. 

Wyróżnić można także pojęcie mieszanej elastyczności popytu. Informuje ona jak zmienia się 

wielkość popytu na dobry x pod wpływem zmiany ceny dobra y. Wartość mieszanej elastyczności popytu 

może być dodatnia lub ujemna. Dodatnia oznacza, że wzrost ceny jednego dobra zwiększa 

zapotrzebowanie na inne dobre. Taka sytuacja odnosi się głównie dla dóbr substytucyjnych, czyli takie 

które mogę się wzajemnie zastępować (np. przejazd samochodem/przejazd transportem zbiorowym). 

Ujemna mieszana elastyczność popytu charakteryzuje się z kolei tym, że wzrost cen jednego dobra 

powoduje spadek popytu na inne dobra. Sytuacja występuje w stosunku dla dóbr komplementarnych, 

czyli taki wzajemnie uzupełniających się, które są potrzebne do uzyskania końcowej wartości dla 

konsumenta (np. samochód i benzyna). 

Wzór na mieszaną elastyczność popytu: 

Edx(py)=±
∆da

da

:
∆Pb

Pb

 

gdzie: 

Edx(py) – mieszana elastyczność popytu 
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∆da

da

 – procentowa zmiana popytu na dobro a 

∆Pb

Pb

 – procentowa zmiana popytu na dobro b 

 

W przypadku transportu zbiorowego mamy do czynienia z niską elastycznością, która została 

oszacowana na 0,38 przez przedstawicieli UE Katowice w 2018 roku5. Oznacza to, że procentowa 

zmiana  popytu na korzystanie z komunikacji miejskiej jest mniejsza niż procentowa zmiana cen biletów. 

Wiąże się to z niewysokim ogólnym poziomem opłat, a więc samo dalsze obniżenie ceny nie będzie 

wystarczającym motywatorem przy utrzymaniu na stałym poziomie jakości usług. Tematyka 

elastyczności popytu na transport publiczny była poruszana także w opracowaniu Holmgrena6, który 

również zidentyfikował ją jako mało elastyczną. Wskazał przy tym, że cenowa elastyczność popytu 

wykazuje różnice w poszczególnych częściach świata. Elastyczność wzmaga się po przekroczeniu 

pewnej wartości granicznej, która sprawia, że korzystniejsze cenowo staje się korzystanie z 

samochodów indywidualnych. Ponadto na poziom właściwej elastyczności wpływają takie czynniki jak 

koszty alternatywne, do których zaliczają się koszty utraconego czasu oraz koszty uciążliwości, które 

są odczuwane w sposób subiektywny, zależny od cech kulturowych danego regionu. Rozważania 

zależności pomiędzy dochodami w gospodarstwach domowych a przemieszczaniem się po mieście 

komunikacją zbiorową lub samochodami osobowymi zostały podjęte przez Bąkowskiego w 2014 roku7. 

Przyjęto 3 kluczowe założenia: 

1) Gospodarstwo domowe ustala kwotę wydatków z budżetu domowego na przejazdy w ciągu 

miesiąca – oznacza to, że w zbiorze wydatków gospodarstwa domowego znajdują się kwoty 

przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z celowym przemieszczaniem się po mieście 

samochodem lub/i komunikacją zbiorową. Wielkość planowanych wydatków na odbywanie 

podróży determinowana jest przez dochody, jakie gospodarstwo domowe uzyskuje z tytułu pracy 

czy innej działalności gospodarczej. 

2) Ustalona kwota jest ceną, jaką należy zapłacić za przejazdy samochodem osobowym bądź 

komunikacją miejską w ciągu miesiąca – oznacza to przyjęcie kwoty wydatków miesięcznych 

jako przedpłaty, która dziennie pokrywa jednorazowe przejazdy po średniej cenie przez cały 

miesiąc. Proste przełożenie występuje w przypadku biletów miesięcznych, natomiast w 

przypadku biletów jednorazowych lub ceny użytkowania samochodu należy przyjąć średni 

ponoszony wydatek w skali miesiąca. 

3) Popyt dla danego miasta posiada skończoną wielkość, którą można uznać za maksymalną – 

założenie to oznacza, że następuje moment nasycenia potrzeby przemieszczania się osób 

różnymi środkami transportu, który oznacza brak możliwości nakłonienia mieszkańców do 

odbywania większej liczby podróży bez względu na czynniki cenowe. 

Bąkowski wskazuje, że na konkurencyjnym rynku popyt wyrażony poprzez potencjalną liczbę 

konsumentów – pasażerów jest determinowany poprzez ceny oraz jakość oferowanych produktów 

przez wielu dostawców. Natomiast rynek miejskiego transportu zbiorowego ciężko uznać za 

konkurencyjny ze względu na z reguły jednego organizatora komunikacji publicznej oferującego stałą 

cenę taryfową w komunikacji miejskiej, która nie jest powiązana z rzeczywistym popytem, a polityką 

transportową miasta. Autor tego opracowania podzielił także rynek na 3 segmenty: 

 
5 źródło: G. Dydkowski, R. Tomanek, A. Urbanek, Taryfy i systemy poboru opłat w miejskim transporcie zbiorowym, UE Katowice, 
2018 
6 źródło: J.Holmgren, Meta – analysis of public transport demand, Linköping 2007 
7 źródło: W. Bąkowski, Metodyka badania wpływu segmentów rynku na popyt w miejskim transporcie zbiorowym – ujęcie 
modelowe, Transport Miejski i Regionalny, 3/2014 
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1) S1 – grupa osób korzystająca wyłącznie z samochodów osobowych, niekorzystające z usług 

transportu zbiorowego. Odstępstwa występują na skutek wyjątkowych okoliczności, jednak i 

wówczas raczej wybierają taksówki zamiast transportu zbiorowego. Dochody tych osób 

pozwalają zaspokoić wszelkie koszty eksploatacji samochodu osobowego. Osoby te uznają 

transport zbiorowy za dobro niższego rzędy, zwłaszcza w mniejszych miastach nie 

posiadających ograniczeń w ruchu dla samochodów indywidualnych. W związku z tym zmiana 

ceny w tym segmencie nie będzie miała wpływu na wybór transportu publicznego. 

2) S2 – jest to grupa osób posiadająca samochód, lecz o dochodach niższych niż osoby z 

segmentu S1. Osoby te poruszają się zarówno transportem publicznym jak i samochodami 

osobowymi. Z reguły do tego segmentu zaliczają się gospodarstwa domowe wieloosobowe, 

posiadające jeden samochód osobowy na całą rodzinę. W związku z tym poszczególni 

członkowie gospodarstwa precyzyjnie i oszczędnie szacują koszty oraz limitują przejazdy 

własnym samochodem. Biorą pod uwagę substytut w postaci transportu zbiorowego, analizując 

opłacalność ekonomiczną oraz czynniki takie jak czas, pogoda, wielkość zakupów, odległość od 

przystanku. W tej grupie istnieje największa wrażliwość na cenę transportu zbiorowego, 

ponieważ przy atrakcyjnej ofercie przedstawiciele segmentu mogą częściej wybierać transport 

zbiorowy kosztem samochodu osobowego. 

3) S3 – ostatni segment stanowią osoby nie posiadające samochodu osobowego lub nie mające 

do niego dostępu (np. jeździ nim tylko głowa rodziny), preferujące podróż transportem 

zbiorowym z przyczyn osobistych upodobań czy poglądów, a także osoby o niskich dochodach, 

którzy samochód posiadają, ale korzystają sporadycznie (tzw. niedzielni kierowcy). Segment ten 

posiada stały, silny popyt na podróże transportem zbiorowym, bez względu na obowiązującą 

taryfę, więc jej zmiana nie będzie miała determinowała popytu. Dla tych osób jedynym 

substytutem może być podróż piesza czy rowerowa, które jednak nie jest w stanie spełnić 

wszystkich potrzeb transportowych mieszkańców. 

Na podstawie powyższego podziału również możemy zauważyć mało, a wręcz zupełnie nie wrażliwy 

popyt na transport publiczny ze względu na jego cenę. Jedyna grupa wykazująca odczuwalną 

wrażliwość na ten czynnik jest grupa S2, która nie precyzuje z góry w jaki sposób będzie się po mieście 

przemieszczać, a swoje decyzje zmienia płynnie pod wpływem różnorodnych  czynników. Autorzy 

opracowań tematycznych wskazują także, że większy wpływ na zwiększenie popytu na transport 

zbiorowy będzie stosowanie wyższych opłat za korzystanie z usług komplementarnych dla jeżdżących 

samochodami, takich jak opłaty za wjazd do centrum miasta, opłaty za parkowanie, egzekwowane oraz 

dotkliwe kary za nieprawidłowe parkowanie.  

Przeprowadzana wśród mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostródy ankieta wykazała, że cena 

biletów może być jednak dość istotnym czynnikiem decydującym o wyborze transportu publicznego.  

38,6 % respondentów wskazało, że jedną z przyczyn korzystania z transportu zbiorowego była niższa 

cena korzystania niż w przypadku innych środków transportu. Jednak z drugiej strony wśród osób nie 

używających transportu publicznego zaledwie co 5 osoba wskazała, że zniechęca ją wysoka cena 

biletów, zdecydowanie ważniejsza okazała się częstotliwość korzystania. 

 

3.3.4.  Analiza systemu finansowania publicznego transportu zbiorowego oraz przewozów 

szkolnych ze źródeł samorządowych i rządowych 

Na gruncie prawnym zasady finansowania publicznego transportu zbiorowego sprecyzowane 

zostały w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym8. Ustawa ta określa zasady organizacji i 

funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na 

 
8 Dz.U. 2022 poz. 1343 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej. Zasady te obejmują transport 

drogowy, kolejowy, inny szynowy, linowy, linowo-terenowy, morski oraz w żeglugę śródlądową. 

W szczególności Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wskazuje na zasady finansowania 

regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej. Sposób finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej może 

odbywać się na wiele sposobów, lecz w praktyce do najistotniejszych należą: 

▪ pobieranie przez operatora lub organizatora opłat w związku z realizacją usług świadczonych w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

▪ przekazanie operatorowi rekompensaty wynikającej z tytułu: 

− utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do 

ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub 

− utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze 

właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, lub 

− poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego; 

▪ udostępnianie operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację przewozów w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Wszystkie wskazane wyżej możliwości finansowania publicznego transportu zbiorowego mogą być 

stosowane łącznie, ale organizator może dopuścić stosowanie tylko niektórych z nich. Natomiast 

ustalanie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o 

charakterze użyteczności publicznej (tzw. cen maksymalnych) leży w gestii rady gminy (w gminnych 

przewozach pasażerskich), rady powiatu (w powiatowych przewozach pasażerskich) i sejmiku 

województwa (w wojewódzkich przewozach pasażerskich). 

Istotnym elementem systemu finansowania jest rekompensata, która przysługuje operatorowi, jeżeli 

wykaże on, że podstawą poniesionej straty z tytułu realizacji usług są utracone przychody i poniesione 

koszty. Składnikiem rekompensaty jest rozsądny zysk, czyli rynkowa stopa zwrotu z kapitału 

zaangażowanego w świadczenie usługi publicznej9. 

Główne źródła finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej stanowią: 

▪ środki własne jednostki samorządu terytorialnego; 

▪ środki pochodzące z budżetu państwa; 

▪ wpływy ze sprzedaży biletów i opłat pobieranych dodatkowo od pasażerów. 

Źródłami dochodów własnych gminy – w myśl Ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego10 – są m.in.: wpływy z podatków, opłat, dochody z majątku jednostki samorządu 

terytorialnego, spadki, zapisy i darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, dochody z kar 

pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, odsetki od pożyczek udzielanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od nieterminowo 

przekazywanych należności stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego, odsetki od 

środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej i inne. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są 

 
9 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług 
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 
1191/69 i (EWG) nr 1107/70 
10 Dz.U. 2021 poz. 1672 
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również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku 

dochodowego od osób prawnych (CIT). 

Stosunkowo nowym instrumentem finansowym jest Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, w 

ramach którego gminy i powiaty mogą uzyskać dofinansowanie realizacji zadań własnych 

organizatorów, dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w 

zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Fundusz utworzony został 

na mocy Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej11. 

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym 

funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. Środki 

zgromadzone w Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie zadań zapewnianiających 

funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem 

komunikacji miejskiej. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej 

linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Podział środków Funduszu w danym roku budżetowym na poszczególne województwa dokonywany 

jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu podziału 

środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 

dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach12. 

Wysokość dopłaty do końca 2023 r. została ustalona w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 

1 wozokilometra. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 1 zł do 1 

wozokilometra. Warunkiem uzyskania dopłaty jest: 

▪ sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej 

niż 10%; 

▪ zawarcie umowy oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Innym regułom finansowania podlegają przewozy szkolne. Ustawa Prawo oświatowe13 stanowi, że 

jeżeli droga dziecka przekracza odległość 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 

km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, to obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka 

środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 

7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Gmina może 

zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu także wtedy, gdy nie ma takiego 

obowiązku – tj. gdy odległość od domu dziecka (ucznia) do placówki szkolnej jest mniejsza niż 3 km (w 

przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) i 4 km (w przypadku uczniów klas V-VIII szkół 

podstawowych). Na organach gminnych ciążą również szczególne obowiązki, jeżeli chodzi o uczniów 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 

Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej zależy od decyzji władz gminy. Przewóz 

uczniów może być realizowany: 

▪ bezpośrednio przez gminy autobusami szkolnymi; 

▪ w ramach przewozów regularnych. 

 
11 Dz. U. z 2021 r. poz. 717, 802, 2165, z 2022 r. poz. 640. 
12 Dz.U. 2019 poz. 1406 
13 Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 
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Wobec coraz uboższej siatki połączeń ogólnodostępnych istnieją wyraźne przesłanki do 

transformacji zamkniętych przewozów szkolnych w przewozy o charakterze otwartym. Co prawda 

otwarte linie szkolne (dostępne także dla mieszkańców) nie zastąpią kompleksowo oferty połączeń 

realizowanych przez cały rok, w godzinach dopasowanych do potrzeb pracujących, ale mogą 

przynajmniej częściowo umożliwić realizację wielu spraw (np. wizytę w urzędzie lub ośrodku zdrowia, 

zakupy), a przez to oddalić ryzyko całkowitego wykluczenia komunikacyjnego wybranych obszarów. 

Usługi w zakresie transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym Ostródy realizowane są w formie 

przewozów kolejowych i drogowych. Ciężar organizowania i finansowania przewozów kolejowych 

spoczywa na Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Samorządy gminne najczęściej 

organizują przewozy autobusowe na linii lub sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach 

pasażerskich oraz na obszarze gmin, które zawarły porozumienia międzygminne (takie porozumienie 

zawarte zostało pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Gminą Ostróda – na jego mocy Gmina Ostróda 

powierzyła Gminie Miejskiej Ostróda wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie Gminy Ostróda). Publiczny transport zbiorowy na terenie obszaru odbywa się nie 

tylko w oparciu o umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ale 

również na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, wydawanego przewoźnikom, czyli 

przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób. 

Na rysunku 3.15. przedstawiono sposób organizacji komunikacji autobusowej w obszarze 

funkcjonalnym Ostródy. 

Rysunek 3.15. Sposób organizacji komunikacji autobusowej 

 

źródło: opracowanie własne 

W 2021 r. źródłem finansowania regularnych linii komunikacyjnych w Gminie Miejskiej Ostróda i w 

Gminie Ostróda były umowy o świadczenie usług publicznych. Gmina Miłomłyn nie ponosiła kosztów 

funkcjonowania transportu zbiorowego (ale w Gminie Ostróda i Gminie Miłomłyn działały przewozy 
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komercyjne). Żadna z gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego nie wykorzystywała 

dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Jeśli chodzi o nakłady na publiczny transport zbiorowy, to z informacji zawartych w sprawozdaniach 

z wykonania budżetów wynika, że łączne wydatki na funkcjonowanie transportu publicznego w 

analizowanym obszarze w 2021 r. zamknęły się w kwocie 4 365 314,20 zł14. Ponad 89% tej sumy 

stanowiły wydatki Gminy Miejskiej Ostróda (por. rysunek 3.16.).  

Rysunek 3.16. Wydatki na ogólnodostępny transport zbiorowy i dowóz uczniów do szkół w 2021 r. 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów gmin 

Jednocześnie na terenie miasta Ostróda odnotowane zostały najwyższe wydatki na transport 

zbiorowy per capita (120,33 zł – por. tabela 3.7.). Należy wspomnieć, że nakłady na dowóz uczniów do 

szkół w 2021 r. w trzech gminach wyniosły łącznie 2 079 586,44 zł. 

Tabela 3.7. Wydatki na transport zbiorowy w 2021 r. w gminach wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego 
Ostródy 

Gmina 
Wydatki na dowóz 

uczniów do szkół [zł] 

Wydatki na ogólnodostępny transport  

zbiorowy [zł] 

Ogółem Per capita 

Ostróda (gm. miejska) 150 039,32 3 903 416,60 120,33 

Ostróda (gm. wiejska) 1 542 211,80 461 897,60 28,74 

Miłomłyn 387 335,32 0,00 0,00 

źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów gmin 

Należy odnotować, że na terenie Gminy Miejskiej Ostróda obserwuje się systematyczny wzrost 

nakładów na lokalny transport zbiorowy. Na przestrzeni lat 2012-2021 wydatki na transport zbiorowy 

 
14 Ze względu na brak szczegółowych informacji w analizie uwzględniono wydatki na lokalny transport zbiorowy działający na 
terenie całej gminy wiejskiej Ostróda, mimo iż tylko niektóre miejscowości wchodzą w skład obszaru funkcjonalnego Ostródy. 
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wzrosły tu o ponad 87%, tj. z 2 084 724,76 zł do 3 903 416,60 zł. Dla porównania, w tym samym okresie 

w Gminie Ostróda odnotowano zaledwie 3% wzrost wydatków na lokalny transport zbiorowy, tj. 

447 520,68 zł do 461 897,60 zł (por. rysunek 3.17.). 

Rysunek 3.17. Wydatki na transport zbiorowy w latach 2012-2021 w gminach wchodzących w skład obszaru 
funkcjonalnego Ostródy 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów gmin 

 

3.3.5.  Analiza przesłanek i barier wyboru poszczególnych środków transportu publicznego (w 

tym car-sharing, UTO-sharing) z uwzględnieniem zróżnicowania grup docelowych 

Wybór środka transportu jest procesem trudnym. Pasażer stojąc przed takim wyborem musi wskazać 

najlepszą dla niego opcję, tzn. musi zapoznać się z rozkładami jazdy (przebiegami linii i godzinami 

odjazdów), sprawdzić atrakcyjność taryfy biletowej czy też dostępność środka transportu. Ostateczny 

wybór jest kwestią subiektywną i zależy również od poziomu satysfakcji pasażera z wcześniej 

realizowanych podróży. 

Zbiór podstawowych kryteriów wyboru środka transportu publicznego powszechnie stanowią: 

▪ czas podróży, czyli łączny czas potrzebny do realizacji podróży; czas podróży jest sumą różnych 

składników, np.: 

− czasu dojścia z punktu początkowego do miejsca parkingowego lub punktu wymiany 

pasażerów; 

− czasu oczekiwania na środek transportu; 

− czasu oczekiwania na inny środek transportu, w przypadku podróży łączonych (tj. z 

przesiadką); 
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− czasu właściwej jazdy środkiem transportu; 

− czasu dojścia do punktu docelowego z miejsca parkingowego lub punktu wymiany 

pasażerów. 

▪ koszt podróży, czyli łączne wydatki ponoszone na odbycie podróży; 

▪ dostępność, czyli łatwość, z jaką można osiągnąć cel podróży przy wykorzystaniu istniejącej 

infrastruktury i dostępnych usług transportowych; 

▪ niezawodność, czyli zdolność do zapewnienia możliwości podróżowania z miejsca 

początkowego do miejsca docelowego w określonym czasie i warunkach; 

▪ bezpieczeństwo, czyli gwarancja niezagrożenia dóbr w czasie trwania podróży; 

▪ wygoda, czyli łatwość zrealizowania podróży. 

Schemat wyboru środka transportu publicznego z wykorzystaniem wyżej wymienionych kryteriów 

przedstawiony został na rysunku 3.18. 

Rysunek 3.18. Schemat wyboru środka transportu 

 

źródło: opracowanie własne 
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Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Ostródy i sąsiednich miejscowości 

możliwe jest wskazanie preferowanych środków transportu do realizacji codziennych przemieszczeń 

przez poszczególne, uwzględnione w badaniu grupy docelowe – wyniki analiz zestawiono niżej. Należy 

jednak wspomnieć, że na wybór środka transportu wpływ ma skłonność mieszkańców obszaru 

funkcjonalnego do przemieszczeń. 

Wyniki ankiety wskazują, że transport zbiorowy stosunkowo najczęściej wybierają następujące grupy 

mieszkańców: 

▪ pod względem wieku: osoby od 19 do 27 lat; 

▪ pod względem płci: kobiety; 

▪ pod względem wykształcenia: osoby z wykształceniem średnim; 

▪ pod względem statusu zawodowego: osoby pobierające naukę (uczniowie i studenci). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Spośród wszystkich środków transportu zbiorowego największą popularnością cieszą się autobusy 

miejskie, wybierane przez 38% wszystkich użytkowników komunikacji publicznej. Na kolejnych 

miejscach plasują się kolej, autobusy komunikacji międzymiastowej oraz autobusy podmiejskie 

(wybierane odpowiednio przez 26%, 20% i 16% pasażerów) – por. rysunek 3.19. Należy wyjaśnić, że 

do grupy użytkowników wybierających autobusy podmiejskie zagregowano pasażerów korzystających 

z tzw. busów.  
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Rysunek 3.19. Preferencje wyboru poszczególnych środków transportu zbiorowego 

 

źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przeprowadzonych badań (ilościowych i jakościowych) sformułować można ogólne 

przesłanki i bariery wyboru poszczególnych środków transportu publicznego do realizacji codziennych 

przemieszczeń w obszarze funkcjonalnym Ostródy. Informacje te zestawiono w tabeli 3.8. 

Tabela 3.8. Przesłanki i bariery wyboru środków transportu publicznego 

Przesłanki wyboru Bariery wyboru 

✓ z reguły niższy koszt przejazdu niż w 

przypadku samochodu 

✓ łatwość zakupu biletu (w komunikacji 

miejskiej w Ostródzie) 

✓ wysoka punktualność 

✓ nowoczesny tabor (w komunikacji miejskiej 

w Ostródzie) 

✓ bliskie sąsiedztwo przystanku, szczególnie w 

centrum miasta 

✓ brak dostępu do samochodu 

✓ brak prawa jazdy 

✓ możliwość wykonywania innych czynności w 

trakcie przemieszczania 

✓ możliwość wypoczynku w trakcie jazdy 

 uzależnienie od rozkładu jazdy i siatki 

połączeń 

 zbyt niska częstotliwość kursowania 

 nieadekwatne do potrzeb godziny odjazdów 

środków transportu 

 niska prędkość podróżowania 

 brak odpowiednich połączeń lub całkowity 

brak połączeń w niektórych miejscowościach 

 brak skomunikowania z innymi środkami 

transportu 

 niski standard podróżowania (zwłaszcza u 

przewoźników prywatnych) 

 zbyt duża odległość od przystanku, w 

szczególności poza centrum Ostródy 

 niska jakość infrastruktury przystankowej 

 niekorzystna taryfa biletowa 

 niezadawalający dostęp do informacji (w 

zakresie skomunikowania poszczególnych 

linii, aktualnego rozkładu jazdy itp.) 

 niski poziom komfortu/wygody podróżowania 

 niewystarczające dostosowanie do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza w 

komunikacji pozamiejskiej) 

źródło: opracowanie własne 
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Analiza powyższych informacji pozwala na identyfikację czynników, które mogłyby wpłynąć na 

zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców obszaru funkcjonalnego na bardziej zrównoważone, 

czyli ukierunkowane na wykorzystanie transportu publicznego. Wśród najważniejszych z nich wskazać 

należy: 

▪ odpowiednia oferta transportu zbiorowego:  

− dogodne połączenia; 

− wysoka częstotliwość kursowania; 

− niezawodność; 

− łatwość zakupu biletu; 

− bliskość przystanków; 

− synchronizacja odjazdów; 

▪ niski koszt podróży, zapewniony przez atrakcyjną taryfę biletową; 

▪ dobre skomunikowanie z innymi środkami transportu; 

▪ zapewnienie możliwości łączenia przejazdów z wykorzystaniem rowerów dla zwiększenia 

zasięgu podróży; 

▪ wysoki standard podróżowania; 

▪ dobry dostęp do informacji (wdrożenie systemu informacji pasażerskiej na przystankach i w 

środkach transportowych); 

▪ odpowiedni standard infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej; 

▪ dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

 Dobre praktyki 

Kampania „Kocham Wrocław, wybieram rower” (Polska) 

W 2015 roku miasto przystąpiło do kampanii, która miała na celu promocji poruszania się na rowerze 

w codziennych podróżach. W ramach kampanii Wrocław uczestniczył w Europejskim Wyznawaniu 

Rowerowym, w ramach którego mieszkańcy przejechali blisko 335 tysięcy kilometrów. Uruchomiono 

też specjalny serwis, na którym znajdują się  stworzone przez wrocławian jeżdżących rowerem 

codziennie specjalnie z myślą o tych, którzy dopiero rozważają przesiadkę. Na chętnych czekały 

również zajęcia Wyższej Szkoły Rowerowej Jazdy, spot oraz liczne nagrody w konkursach. Oprócz 

serii artykułów i wskazówek, ze strony można ściągnąć również specjalnie przygotowanego e-booka 

z przystępnym omówieniem, co zrobić, aby przesiadka na jednoślad była komfortowa i bezpieczna. 

 
 

Elektryczne hulajnogi w miastach (Polska) 

Pierwsze elektryczne hulajnogi pojawiły się w Warszawie jesienią 2018 roku. Na początku nie było 

dużego wyboru, dziś rynek jest znacznie większy. Wszyscy operatorzy gwarantują podobną prędkość 

maksymalną, sięgającą 25 kilometrów na godzinę oraz zasięg wynoszący około 37 kilometrów przy 
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pełnym naładowaniu. Każdy z nich działa w oparciu o własną aplikację, którą musimy zainstalować 

na swoim smartfonie.  

Hulajnogi elektryczne mają wypełnić lukę pomiędzy zbiorowym transportem, ruchem rowerowym i 

samochodowym. Chodzi o te krótkie dystanse kilku przystanków, kiedy nie opłaca się jechać 

samochodem ani rowerem, ale występuje potrzeba pokonania ich szybciej niż pieszo. Hulajnogi 

sprawdzą się również, kiedy występuje chęć ominięcia korków. Nie trzeba mieć żadnych uprawnień, 

ani nawet kasku, żeby móc skorzystać z hulajnogi elektrycznej, dlatego próg wejścia jest dość niski. 

 
 

9-Euro-Ticket (Niemcy) 

Urząd Federalny Niemiec wprowadził ofertę umożliwiającą korzystne cenowo podróże transportem 

zbiorowym. Bilet w cenie zaledwie 9 Euro umożliwia podróżowanie przez okres jednego miesiąca 

wszystkimi środkami komunikacji miejskiej oraz transportem kolejowym ze wyjątkiem połączeń 

dalekobieżnych. Oferta jest ważna od czerwca do sierpnia, a każdy pasażer może wybrać ofertę na 

jeden z trzech miesięcy w promocyjnej cenie. Oferta okazała się sukcesem, ponieważ w pierwszym 

miesiącu, czerwcu z oferty skorzystało aż 20 mln osób, czyli około ¼ mieszkańców Niemiec. Bilet 

przyczynił się do zmniejszonego natężenia ruchu w 23 z 26 analizowanych miast, co zostało 

odnotowane w raporcie serwisu Tom – Tom. 
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3.4.  Obszar 4: Uspakajanie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

3.4.1.  Identyfikacja „czarnych punktów” oraz miejsc potencjalnie niebezpiecznych wraz ze 

wskazaniem błędów projektowych 

Pod pojęciem „czarnych punktów” rozumie się miejsca na drodze (lub wybrane odcinki drogi), na 

których dochodzi do największej liczby wypadków. Miejsca te często są one oznaczane specjalnymi 

znakami drogowymi, tj. niestandardowymi tablicami informacyjnymi. W Polsce, w latach 1999-2005 

„czarne punkty” wskazywane i oznaczane były przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

W celu zidentyfikowania czarnych punktów i miejsc niebezpiecznych w Ostródzie i jej obszarze 

funkcjonalnym wykorzystano dane statystyczne na temat zdarzeń drogowych, udostępnione przez  

Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie 

Uszeregowania wskazanych ulic od najbardziej niebezpiecznych do najmniej niebezpiecznych w 

skutkach dokonano na podstawie tzw. kosztów wypadków. Koszty wypadków opracowano zgodnie z 

metodologią przedstawioną w Niebieskiej Księdze15 i obejmują one: 

▪ koszty zabitych w wypadkach drogowych; 

▪ koszty rannych w wypadkach drogowych; 

▪ koszty ciężko rannych w wypadkach drogowych; 

▪ koszty strat materialnych (ponoszonych w wypadkach z udziałem rannych i/lub ofiar). 

Koszty ujęte w analizie dotyczą poniższych aspektów: spadek produktywności, koszty 

administracyjne i sądowe, straty materialne, koszty pracodawców, koszty hospitalizacji, koszty 

pogrzebowe, koszty rekompensat. Niematerialne koszty związane z bólem i cierpieniem ludzkim nie są 

ujęte. Całkowite koszty wypadków w latach 2019-2021 oszacowano bazując na wzorze przedstawionym 

w Niebieskiej Księdze: 

KW=(kzt∙azt)+(krt∙art)+(kmt∙amt) 

gdzie: 

KW – koszty wypadków i ofiar śmiertelnych poniesione w ciągu roku [PLN]; 

kzt – jednostkowe koszty zabitych w danym roku [PLN]; 

krt – jednostkowe koszty rannych w danym roku [PLN]; 

kmt – jednostkowe koszty strat materialnych w danym roku [PLN]; 

azt – liczba zabitych w danym roku; 

art – liczba rannych w danym roku; 

amt – liczba wypadków ze stratami materialnymi w danym roku. 

Koszty jednostkowe przytoczono z opracowanej przez CUPT aktualizacji tabel kosztów 

jednostkowych – por. tabela 3.9. 

Tabela 3.9. Jednostkowe koszty wypadków 

Wyszczególnienie 
Średni koszt w latach 

2019-2021 r. [PLN] 

Ofiara śmiertelna  2 501 411 

Ofiara ciężko ranna 3 460 489 

Ofiara lekko ranna  50 365 

 
15 Metoda ta jest stosowana w Analizie Kosztów i Korzyści projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych, 
uznana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
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Wyszczególnienie 
Średni koszt w latach 

2019-2021 r. [PLN] 

Ofiara ranna (średni koszt) 1 051 066 

Straty materialne 16 088 

źródło: Tablice kosztów jednostkowych CUPT – data aktualizacji: marzec 2022 r. 

W tabeli 3.10. zawarto informacje o 25 najbardziej niebezpiecznych punktach na sieci dróg 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Ostródy i jej obszaru funkcjonalnego16. 

Dodatkowo stworzono ranking najniebezpieczniejszych miejsc ze względu na skutki wypadków (koszty 

osób zabitych, rannych i strat materialnych). W przypadku gdy więcej niż jedna wartość miała taką samą 

pozycję to zwracano najwyższą pozycję zbioru ze liczby zdarzeń. Na rysunku 3.20. zwizualizowano 

miejsca niebezpieczne na mapie obszaru funkcjonalnego.

 
16 Niektóre miejsca występowały ex aequo.  
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Tabela 3.10. Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc w obszarze funkcjonalnym Ostródy w latach 2019-2021 

Lp. Gmina - obszar Miejscowość Ulica Nr drogi 
Liczba 

zdarzeń 

Liczba 

zabitych 

Liczba 

rannych 
Przyczyny 

Koszty 

wypadków 

[tys. zł] 

Pozycja w 

rankingu: 

liczba 

zdarzeń 

Pozycja w 

rankingu: 

koszty 

wypadków 

1. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Czarnieckiego P1243N 98 0 3 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 32 

Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 18 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 14 

Nieprawidłowe cofanie: 8 

Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu: 5 

Nieprawidłowe skręcanie: 3 

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na 

przejściu dla pieszych: 2 

Inne: 16 

3153,198 1 7 

2. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Grunwaldzka P3012N 89 0 5 Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 28 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 23 

Nieprawidłowe cofanie: 7 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 7 

Nieprawidłowe omijanie: 3 

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na 

przejściu dla pieszych: 2 

Nieprawidłowe skręcanie: 2 

Inne: 17 

5255,33 2 3 

3. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Olsztyńska P1230N 82 0 2 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 31 

Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 26 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 8 

Nieprawidłowe cofanie: 4 

Nieprawidłowe wyprzedzanie: 2 

Nieprawidłowe wymijanie: 2 

Nieprawidłowe omijanie: 2 

2102,132 3 10 
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Lp. Gmina - obszar Miejscowość Ulica Nr drogi 
Liczba 

zdarzeń 

Liczba 

zabitych 

Liczba 

rannych 
Przyczyny 

Koszty 

wypadków 

[tys. zł] 

Pozycja w 

rankingu: 

liczba 

zdarzeń 

Pozycja w 

rankingu: 

koszty 

wypadków 

Inne: 7 

4. Ostróda - Obszar wiejski Lubajny  P1230N 45 1 4 Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 16 

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej: 7 

Nieprawidłowe wymijanie: 5 

Nieprawidłowe wyprzedzanie: 3 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 2 

Nieprzestrzeganie znaków i innych sygnałów: 

2 

Inne przyczyny: 10 

6705,675 4 1 

5. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Mickiewicza P3029N 44 1 4 Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 13 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 7 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 7 

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na 

przejściu dla pieszych: 5 

Nieprawidłowe omijanie: 3 

Nieprawidłowe wyprzedzanie: 2 

Nieprawidłowe cofanie: 2 

Inne: 5 

6705,675 5 1 

6. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Piastowska  38 0 0 Nieprawidłowe cofanie: 17 

Nieprawidłowe omijanie: 7 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 4 

Inne przyczyny: 10 

0 6 20 

7. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda 11 Listopada P3032N 32 0 2 Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 8 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 7 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 6 

Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu: 2 

Nieprawidłowe omijanie: 2 

Nieprawidłowe cofanie: 2 

Inne: 5 

2102,132 7 10 
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Lp. Gmina - obszar Miejscowość Ulica Nr drogi 
Liczba 

zdarzeń 

Liczba 

zabitych 

Liczba 

rannych 
Przyczyny 

Koszty 

wypadków 

[tys. zł] 

Pozycja w 

rankingu: 

liczba 

zdarzeń 

Pozycja w 

rankingu: 

koszty 

wypadków 

8. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Pieniężnego P3035N 31 0 1 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 17 

Nieprawidłowe omijanie: 2 

Nieprawidłowe cofanie: 2 

Inne przyczyny: 10 

1051,066 8 15 

9. Ostróda - Obszar wiejski Tyrowo  K16 31 0 3 Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 12 

Nieprawidłowe wyprzedzanie: 4 

Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 3 

Inne przyczyny: 12 

3153,198 8 7 

10. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Drwęcka P3051N 30 0 0 Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 7 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 7 

Nieprawidłowe cofanie: 3 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 3 

Inne: 10 

0 10 20 

11. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Chrobrego P3005N 28 0 4 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 11 

Nieprawidłowe cofanie: 8 

Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 4 

Inne: 5 

4204,264 11 6 

12. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Wojska 

Polskiego 

G213083N 26 0 0 Nieprawidłowe cofanie: 16 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 5 

Inne: 5 

0 12 20 

13. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda  S7g 25 1 2 Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 6 

Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu: 3 

Inne przyczyny: 16 

4603,543 13 5 

14. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Jaracza P1961N 21 0 0 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 6 

Nieprawidłowe cofanie: 4 

Nieprawidłowe wymijanie: 2 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 2 

0 14 20 
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Lp. Gmina - obszar Miejscowość Ulica Nr drogi 
Liczba 

zdarzeń 

Liczba 

zabitych 

Liczba 

rannych 
Przyczyny 

Koszty 

wypadków 

[tys. zł] 

Pozycja w 

rankingu: 

liczba 

zdarzeń 

Pozycja w 

rankingu: 

koszty 

wypadków 

Inne: 7 

15. Miłomłyn - Obszar 

miejski 

Miłomłyn Twarda P1219N 18 0 3 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 4 

Nieprawidłowe skręcanie: 3 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 3 

Nieprawidłowe cofanie: 2 

Inne: 6 

3153,198 15 7 

16. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Szosa Elbląska P3053N 15 0 0 Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 3 

Inne przyczyny: 3 

Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 2 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 2 

Nieprawidłowe wyprzedzanie: 2 

Inne: 3 

0 16 20 

17. Ostróda - Obszar wiejski Morliny  K16g 14 0 2 Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 4 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 3 

Inne: 7 

2102,132 17 10 

18. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda  K16 14 0 0 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 5 

Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 4 

Nieprawidłowe wyprzedzanie: 2 

Inne: 3 

0 17 20 

19. Miłomłyn - Obszar 

miejski 

Miłomłyn  S7g 13 0 0 Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 2 

Inne przyczyny: 11 

0 19 20 

20. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda  K16g 13 0 1 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 5 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 3 

Inne: 5 

1051,066 19 15 

21. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Plebiscytowa P1245N 13 0 2 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 2 

Nieprawidłowe cofanie: 2 

2102,132 19 10 
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Lp. Gmina - obszar Miejscowość Ulica Nr drogi 
Liczba 

zdarzeń 

Liczba 

zabitych 

Liczba 

rannych 
Przyczyny 

Koszty 

wypadków 

[tys. zł] 

Pozycja w 

rankingu: 

liczba 

zdarzeń 

Pozycja w 

rankingu: 

koszty 

wypadków 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 2 

Inne przyczyny: 7 

22. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Jagiełły Droga 

gminna 

12 0 1 Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 4 

Inne: 8 

1051,066 22 15 

23. Ostróda - Obszar wiejski Kajkowo Świetlińska P1243N 12 0 2 Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 4 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 2 

Nieprawidłowe skręcanie: 2 

Inne: 4 

2102,132 22 10 

24. Miłomłyn - Obszar 

miejski 

Miłomłyn Pasłęcka G149534N 12 0 1 Nieprawidłowe wymijanie: 2 

Nieprawidłowe omijanie: 2 

Nieprawidłowe cofanie: 2 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 2 

Inne: 4 

1051,066 22 15 

25. Ostróda - Obszar wiejski Idzbark  K16 11 0 1 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 2 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 2 

Inne: 7 

1051,066 25 15 

26. Ostróda - Obszar wiejski Lubajny  K16 11 0 0 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 3 

Inne: 8 

0 25 20 

27. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda 11 Listopada K16 11 0 5 Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 3 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 2 

Inne: 6 

5255,33 25 3 

28. Ostróda - Obszar 

miejski 

Ostróda Jagiełły P3105N 11 0 0 Niezachowanie bezp. odleg. między 

pojazdami: 3 

Nieprawidłowe cofanie: 2 

Niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu: 2 

Inne: 4 

0 25 20 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych KWP w Olsztynie 
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Rysunek 3.20. Lokalizacja miejsc niebezpiecznych w obszarze funkcjonalnym Ostródy w latach 2019-2021 

 

źródło: opracowanie własne
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Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej niebezpiecznych miejsc pod 

względem liczby zdarzeń zlokalizowanych jest na terenie obszaru miejskiego Ostródy – ulice 

Czarnieckiego, Grunwaldzka, Olsztyńska, Mickiewicza, Piastowska, 11 Listopada, Pieniężnego, 

Drwęcka, Chrobrego, Wojska Polskiego, Jaracza, Szosa Elbląska, Plebiscytowa, Jagiełły oraz drogi  S7, 

DK16. 

Z kolei z punktu widzenia dotkliwości wypadków okazuje się, że największe koszty wypadków w 

latach 2019-2021 poniesione zostały w następujących miejscach: 

▪ Ostróda, droga powiatowa P3029N (ul. Mickiewicza) oraz Lubajny, droga powiatowa P1230N – 

w każdej lokalizacji w wypadkach śmierć poniosła 1 osoba, a 4 osoby zostały ranne (koszt 

wypadków wyniósł 6 706 tys. zł); 

▪ Ostróda, droga powiatowa P3012N (ul. Grunwaldzka) oraz Ostróda, droga krajowa DK16 (ul. 

11 Listopada) – w każdej lokalizacji w wypadkach 5 osób zostało rannych (koszt wypadków 

wyniósł 5 255 tys. zł); 

▪ Ostróda, droga krajowa S7 – w wypadkach śmierć poniosła 1 osoba, a 2 osoby zostały ranne 

(koszt wypadków wyniósł 4 604 tys. zł). 

Policyjne statystyki wskazują, iż najczęstszą przyczyną zdarzeń na terenie Ostródy i jej obszaru 

funkcjonalnego były kolejno: 

▪ nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu; 

▪ nieprawidłowe cofanie; 

▪ niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami; 

▪ niedostosowanie prędkości do warunków ruchu; 

▪ nieprawidłowe omijanie. 

Na obniżenie bezpieczeństwa na drogach wpływają błędy projektowe. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad w Instrukcji dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego17 wskazuje, że błędy 

projektowe, to jakiekolwiek części projektu, które po wykonaniu mogą istotnie zagrażać bezpieczeństwu 

ruchu drogowego. Błędy powodujące możliwość występowania zdarzeń drogowych z dużym 

prawdopodobieństwem i o znaczących skutkach wymagają bezwarunkowego wprowadzenia 

koniecznych zmian w projekcie, o ile są one możliwe, lub dyskwalifikują projekt, jeśli takie zmiany nie 

mogą być wprowadzone. 

Często zauważalny jest związek błędów planistycznych i projektowych z niewystarczającymi 

zapisami w przepisach techniczno-budowlanych lub z ich niewłaściwą interpretacją, albo też z 

lekceważeniem tych przepisów. Typowe błędy projektowe to18: 

▪ niedostateczna kontrola dostępności do dróg tranzytowych lub jej brak, co powoduje liczne 

kolizje ruchu lokalnego z tranzytowym; 

▪ błędy rozwiązań geometrycznych i oznakowania łuków poziomych – tj. zbyt małe promienie 

łuków po długich odcinkach prostych i niedostateczne oznakowanie, wąskie pasy ruchu na 

łukach (dot. przede wszystkim łuków na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej), 

niewystarczające pochylenia poprzeczne połączone z pojawiającą się ewentualną śliskością 

nawierzchni, 

 
17 źródło: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 roku w sprawie 
oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury 
drogowej 
18 źródło: Gaca S., Rola przepisów technicznych i promocja dobrej praktyki jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu, 
Drogownictwo 4/2012 
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▪ oznakowanie łuków poziomych niezapewniające pełnej informacji o rzeczywistym zagrożeniu 

ruchu – brak związku pomiędzy oznakowaniem łuków a konieczną redukcją prędkości przy 

bezpiecznym przejeździe przez łuk; 

▪ braki widoczności wynikające z ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego drogi, w tym brak 

ciągłości pola widzenia jezdni oraz występowanie wzrokowych złudzeń w identyfikacji geometrii 

drogi. Takie złudzenia mogą powodować niewłaściwe odczytywanie parametrów 

geometrycznych drogi i nieadekwatny do tych parametrów dobór prędkości; 

▪ błędy w zaprojektowanych rozwiązaniach dla skrzyżowań, zwłaszcza niedostosowanie ich 

geometrii do natężenia i struktury ruchu, ograniczona widoczność, zła organizacja ruchu, 

nieczytelne rozwiązania skrzyżowań w przypadkach załamania kierunku pierwszeństwa 

przejazdu, złe rozwiązania kanalizacji ruchu, podporządkowane wloty z 2 pasami ruchu); 

▪ na odcinkach miejskich projektowanie skrzyżowań z ulicami dojazdowymi, lub lokalnymi, słabo 

dostrzegalnymi przez kierowców z drogi nadrzędnej oraz ze znacznymi ograniczeniami 

widoczności przy włączaniu się do ruchu; 

▪ ograniczony zakres budowy chodników, najczęściej po jednej stronie drogi bez odpowiedniego 

powiązania z głównymi kierunkami ciążeń ruchu pieszego, przerwy ciągłości chodników oraz 

braki wydzielonych ciągów dla rowerzystów, szczególnie na odcinkach dojazdów do 

miejscowości i w ich obrębie; 

▪ niewystarczające zaprojektowanie zabezpieczeń dojść do szkoły, brak wydzielenia ciągów 

pieszych, brak zastosowania rozwiązań uniemożliwiających parkowanie pojazdów na 

odcinkach przekraczania dróg przez dzieci; 

▪ w miastach nieprawidłowe wyznaczanie lokalizacji miejsc postojowych lub dopuszczanie 

parkowania w rejonach dużej aktywności ruchu pieszych; 

▪ nieprawidłowo zaprojektowane lokalizacje przejść dla pieszych na odcinkach z ograniczeniami 

widoczności, na odcinkach z dużymi prędkościami lub przez więcej niż trzy pasy ruchu bez 

sygnalizacji świetlnej i bez wysp azylu; 

▪ niewłaściwie zaprojektowane pobocza, zaprojektowanie barier lub innych urządzeń 

ograniczających szerokość poboczy, (zły stan poboczy utrudniający ich wykorzystywanie przez 

pieszych i rowerzystów przez co korzystają z jezdni co powoduje dużo większe ryzyko 

wypadku); 

▪ niewłaściwie zaplanowane lokalizacje przystanków autobusowych i brak zabezpieczenia 

oczekujących pasażerów (brak powiązania przystanków z ciągami pieszymi, brak wydzielonych 

dojść do przystanków, ograniczenia widoczności miejsc lokalizacji przystanków); 

▪ na drogach poza obszarem zabudowanym wytyczenie przejść drogowych przez miejscowości 

sprzyjające przejazdom z dużymi prędkościami. 

Wskazana wyżej lista ma charakter otwarty (nie wyczerpuje wszystkich możliwych przypadków). Na 

etapie projektowania jednym z ważniejszych błędów jest niewłaściwy dobór klasy drogi i prędkości 

projektowej do założonych funkcji drogi, a także przyjmowanie minimalnej do danej klasy drogi 

prędkości projektowej bez uwzględniania prędkości dopuszczalnej oraz bez oceny prędkości 

miarodajnej i jej porównania do prędkości dopuszczalnych. 

Najistotniejszymi obszarami, w których popełniane są błędy projektowe są19: 

▪ wybór przekroju poprzecznego drogi – zaistniałe błędy dotyczą przede wszystkim projektów 

przebudowy dróg istniejących i stanowią najczęściej odstępstwa od warunków technicznych, 

tam gdzie zastosowanie prawidłowo ukształtowanych przekrojów natrafia na przeszkody 

przestrzenne i własnościowe. Przez taki stan ostatecznie zastosowane zostają niebezpieczne 

przekroje 1×4 lub 1×6 bez pasa dzielącego, rezygnuje się z budowy chodnika oraz dróg 

 
19 Ibidem  
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rowerowych, szerokość poboczy niedostosowana jest do potrzeb wynikających z ruchu 

pieszych, urządzenia bezpieczeństwa umieszczone są na poboczu ruchu kosztem przestrzeni 

dla ruchu pieszego i rowerowego, zawężane są pobocza przy wykonywaniu dodatkowych 

pasów ruchu; 

▪ wybór trasy i profilu drogi – najczęstszym błędem jest niezapewnienie odpowiednich warunków 

wizualnego spostrzegania drogi i warunków widoczności umożliwiających uczestnikom ruchu 

poprawną analizę sytuacji na drodze i dostatecznie wczesne podejmowanie decyzji. Do błędów 

w tym zakresie zalicza się także: brak możliwości wyprzedzania na długich odcinkach drogi, 

zastępowanie korekt planu sytuacyjnego i profilu w celu zapewnienia wymaganych warunków 

widoczności poprzez znaki ograniczeń prędkości, nieprzestrzeganie wymagań jednorodności w 

sekwencji sąsiednich łuków poziomych trasy, zbyt małe odległości między 

skrzyżowaniami/węzłami, zbyt duża dostępność lub niekorzystna lokalizacja punktów 

dostępności (w obrębie skrzyżowań, łuków pionowych i poziomych). 

▪ wybór rozwiązań dotyczących skrzyżowań – do najczęściej występujących błędów zalicza się: 

niewłaściwy dobór typu skrzyżowania do lokalnych uwarunkowań (tzn. poziomu natężenia i 

struktury ruchu), brak zastosowania skutecznych środków redukcji prędkości na wlotach, 

niewłaściwe zakończenia chodników i dróg rowerowych na skrzyżowaniu, zbyt szeroki 

wlot/wylot bez wyspy dzielącej, braki przejezdności niektórych relacji, zła percepcja wysp 

kanalizujących ruch z powodu braku oświetlenia lub zastosowania materiałów o barwie 

zlewającej się z otoczeniem, występowanie stałych przeszkód na wyspach kanalizujących 

skutkujących dużą ciężkością wypadków przy najeździe na wyspę, niepełne lub niespójne 

prowadzenie ciągów pieszych i rowerowych, niedostateczna widoczność wysp azyli na wlotach 

oraz ich zbyt mała powierzchnia (to ostatnie jest skutkiem pomijania przez projektanta analiz 

potrzebnej powierzchni z uwagi na liczbę oczekujących pieszych na azylu. 

 

3.4.2.  Analiza dotycząca zamykania ulic dla ruchu samochodowego oraz organizowanie ruchu 

jednokierunkowego, uspokojonego lub z pierwszeństwem pieszych 

Jednym z efektów rozwoju cywilizacyjnego jest rozwój sieci drogowej. Często jednak nie daje on 

wymiernych rezultatów, w szczególności poprawy warunków prowadzenia ruchu dla wszystkich 

uczestników systemu transportowego, a ponadto jest źródłem uciążliwości dla otoczenia. Wskazanie 

miejsc wymagających wyprowadzenia ruchu jest zadaniem złożonym, wieloaspektowym. Wyboru 

miejsc, w których zasadne jest uspokojenie ruchu dokonano za pomocą schematu obejmującego 

zmniejszenie zagrożenia wszystkich uczestników ruchu, ograniczenie oddziaływania na środowisko i 

poprawę jakości życia. A zatem do miejsc wymagających wyprowadzenia ruchu zakwalifikowano 

następujące lokalizacje: 

▪ odcinki sieci drogowej, na których pojazdy poruszają się z nadmierną prędkością, szczególnie 

w obszarach zabudowanych; 

▪ miejsca, na których występuje niepożądany ruch tranzytowy (np. osiedla, centra gmin); 

▪ miejsca intensywnie wykorzystywane przez niechronionych uczestników ruchu; 

▪ miejsca wymagające polepszenia przestrzeni publicznej; 

▪ miejsca wymagające ograniczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu; 

W toku przeprowadzonej analizy oraz na podstawie danych zebranych zidentyfikowanych zostało 

wiele miejsc wymagających zmian w zakresie sieci drogowej – ich szczegółowe zestawienie zawiera 

tabela poniżej. 
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Tabela 3.11. Miejsca wymagające zmian w sieci drogowej 

Lokalizacja Miejsca wymagające zmian w sieci drogowej 

Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego Postulowana jest wyłączenie obszary placu z ruchu 

samochodowego. 

ul. Zamkowa oraz Adolfa Tetzalaffa Postulowana jest wyłączenie ulic z ruchu samochodowego i 

stworzenie jednego ciągu pieszego łączącego Plac Tysiąclecia z 

bulwarem nad jeziorem Drwęckim. 

Od skrzyżowania ulic Jagiełły z 

Czarneckiego do skrzyżowania 

Olsztyńskiej z Mickiewicza 

Ograniczenia ruchu w centrum miasta jest zasadne oraz warte do 

rozważenia na obszarze od skrzyżowania ulic Jagiełły z 

Czarneckiego do skrzyżowania Olsztyńskiej z Mickiewicza. Zmiany 

powinny być ewolucyjne, nie radykalne, warto pokazać 

mieszkańcom alternatywy. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez jednostki samorządowe 

Proces skutecznego wyprowadzania ruchu w newralgicznych punktach badanego obszaru 

funkcjonalnego powinien uwzględniać nie tylko wdrożenie technicznych środków uspokojenia ruchu, ale 

także dokonanie hierarchizacji sieci drogowej, efektywne sterowanie dostępnością do sieci drogowej 

oraz strefowanie prędkości, co schematycznie przedstawiono na rysunku 3.21. 

Rysunek 3.21. Etapy wyprowadzania ruchu  

 

źródło: opracowanie własne 

• bezpieczne projektowanie dróg - droga powinna być przeznaczona 
tylko do realizacji jednej funkcji, a między uczestnikami ruchu nie 
powinny występować duże różnice prędkości. Geometria i 
oznakowanie drogi powinny ułatwiać dobór odpowiedniej prędkości

hierarchizacja sieci 
drogowej

• ograniczenie liczby  skrzyżowań i punktów dostępności na drogach o 
prędkości powyżej 30 km/h. Pożądanymi rozwiązaniami są np. ulice 
jednokierunkowe, zakazy wjazdu oraz zamykanie przejazdu

efektywne sterowanie 
dostępnością 

• zapewnienie zgodności pomiędzy funkcją, parametrami technicznymi i 
przeznaczeniem drogi z obowiązującą na niej dopuszczalną prędkością 
jazdy. W kontekst ten wpisują się wyraźnie wyodrębnione strefy i 
odcinki o jednolitej prędkości ruchu pojazdów.

strefowanie prędkości

•środki kontroli prędkości, np. progi zwalniające, wyniesione 
powierzchnie zwalniające, przejścia dla pieszych lub skrzyżowania, 
ronda, azyle, zmiany przekroju jezdni;

•środki kontroli dostępu, np. zakaz wjazdu, odcinki ruchu 
jednokierunkowego;

•środki kontroli ruchu, np. zatoki do parkowania, montaż słupków 
uniemożliwiających parkowanie, wydzielone pasy do skrętu, 
kontrapasy rowerowe;

•zmiana urządzenia pasa drogowego.

wdrożenie technicznych 
środków uspokojenia 

ruchu 
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Powszechnie wdrażane metody uspokojenia ruchu cechują się tym, że zawsze pozostawiają 

chociażby śladowe uciążliwości dla pieszych. Rozwiązaniem tych niedogodności jest utworzenie 

wyodrębnionych stref, całkowicie pozbawionych ruchu samochodowego, tzw. stref pieszych. Praktyka 

pokazuje, że w centrach miast wyeliminowanie przejazdów samochodowych jest trudne i nie zawsze 

zasadne (np. ze względu na konieczność zaopatrzenia placówek handlowych). Naturalną lokalizacją 

dla stref pieszych są przestrzenie miejskie, łączące w sobie funkcje handlowe, gastronomiczne, 

kulturalne i wypoczynkowe, skoncentrowane z reguły w ścisłym śródmieściu (lub centrach dzielnic w 

przypadku większych ośrodków). Miejsca takie występują w Ostródzie. 

Kwestią nadrzędną jest wybór lokalizacji dla potencjalnych stref pieszych. Lokalizacja ta bowiem  

powinna uwzględniać szereg wymagań funkcjonalnych, oddziałujących na wzrost roli i jakości 

transportu pieszego przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb transportowych osób o ograniczonej 

mobilności. Wymagania te powinny dotyczyć kwestii takich jak komfort użytkowania, bezpieczeństwo, 

realizacja funkcji socjalno-bytowych, estetyka. Opis wymagań funkcjonalnych stref pieszych dla obszaru 

funkcjonalnego przedstawiono na rysunku 3.22. 

Rysunek 3.22. Wymagania funkcjonalne stref pieszych 

 

źródło: opracowanie własne 

Przykładem potencjalnej lokalizacji dla strefy pieszej jest ciąg: Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

ul. Zamkowa oraz Adolfa Tetzalaffa w Ostródzie. W miejscu tym dochodzi do skumulowania ruchu 

pieszego i samochodowego. Wzdłuż placu usytuowane są punkty handlowo-usługowe. Należy 

podkreślić, że Plac Tysiąclecia bezpośrednio łączy się z Zamkiem Krzyżackim w Ostródzie oraz dalej 

przez ul. Zamkową oraz Adolfa Tetzalaffa z jeziorem Drwęckim. Potencjalna lokalizacja strefy pieszej w 

tym miejscu może stanowić atrakcyjną wizytówkę miasta. 

W warunkach krajowych powierzchnia stref zarezerwowanych wyłącznie dla pieszych jest w praktyce 

niewielka. W związku z tym możliwe jest stosowanie innych rozwiązań służących uspokojeniu ruchu i 

kameralizacji sieci drogowej. Dopuszczalne kierunki zmian w sieci drogowej obszaru funkcjonalnego z 

uwzględnieniem postulatów zwiększenia przestrzeni dostępnej dla pieszych i rowerzystów dotyczyć 

mogą np. wprowadzenia stref woonerf (w Polsce funkcjonują także zamiennie nazwy: podwórzec miejski 

oraz ulica do mieszkania), czyli przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni, która godzi interesy wielu 

użytkowników. Strefa woonerf skupia życie miejskie, a także poprawia jego jakość, umożliwia realizację 

potrzeb wypoczynkowych i przyczynia się do integracji mieszkańców. Strefą tą obejmuje się ciągi 

pełniące jednocześnie rolę ulicy i miejsc parkingowych, chodników, a także miejsc spotkań. Likwidacji 

• dostosowanie do motywacji podróży

• dostosowanie do natężenia ruchu

• likwidacja barier

komfort

• bezpieczne warunki przemieszczeń pieszych

• bezkolizyjność ruchu pieszego
bezpieczeństwo

• dostępność przestrzeni przeznaczonej na potrzeby handlu, 
gastronomii, kultury, wypoczynku

funkcje socjalno-bytowe

• uwypuklenie walorów estetycznych przestrzeni 

• odwołanie do wartości historycznych przestrzeni
estetyka
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ulega dotychczas zachowany sztywny podział na jezdnię i chodnik. W ślad za tym idzie szereg 

przeobrażeń architektonicznych – usuwane są krawężniki, instalowane są elementy uniemożliwiające 

rozwijanie dużych prędkości przez pojazdy i elementy małej architektury, a także pojawiają się nowe 

nasadzenia drzew i krzewów. Wprowadzone zmiany znacznie zwiększają bezpieczeństwo 

niechronionych uczestników ruchu. 

Strefa woonerf stanowi kompromis dla pieszych i kierowców samochodów. Bo choć przypomina 

deptak, to ruch samochodów nie jest wyprowadzony – odbywa się on jednak wolniej. Stąd też jest 

dobrym rozwiązaniem w rejonach obszaru funkcjonalnego, w których w szczególności: 

▪ skupione są punkty handlowe i usługowe (wymagające zaopatrzenia realizowanego pojazdami 

samochodowymi); 

▪ skupione są budynki mieszkaniowe (wymagające zachowania miejsc parkingowych); 

▪ konieczne jest zachowanie komunikacji zbiorowej. 

 

 Dobre praktyki 

Hierarchiczna sieć dróg jednofunkcyjnych, Holandia 

Kategoryzacja sieci dróg w Holandii jest wstępnym warunkiem koniecznym do spełnienia na etapie 

projektowania lub przeprojektowania dróg, co ma umożliwić odzwierciedlenie ich funkcji oraz 

wymuszenie pożądanych zachowań na drodze. Kategoryzacja prowadzona jest regionalne władze 

drogowe ściśle współpracujące z lokalnymi władzami drogowymi i sąsiednimi regionalnymi władzami 

drogowymi. 

W ramach kategoryzacji dróg dokonuje się ich przypisania do jednej z trzech kategorii (każda o 

odrębnej funkcji): 

▪ dróg tranzytowych; 

▪ dróg służących do przejazdów długodystansowych; 

▪ dróg dojazdowych oraz dróg rozprowadzających. 

Na drogach tranzytowych ze skrzyżowaniami bezkolizyjnymi prędkość dopuszczalna wynosi 100 lub  

120 km/h. Na drogach dojazdowych występuje wzajemne oddziaływanie pojazdów silnikowych i 

niechronionych uczestników ruchu drogowego, stąd prędkość pojazdów jest ograniczona do 30 km/h 

na obszarach miejskich i 60 km/h na obszarach miejskich. Na odcinkach dróg rozprowadzających 

zapewnione jest odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu samochodowego i dlatego 

pojazdy mogą rozwijać prędkość do 50 km/h w obszarach miejskich i do 80 km/h w obszarach 

wiejskich. 

Dla każdej kategorii drogi ustalone zostały typowe cechy konstrukcyjne i oznakowanie poziome. 

Wszystkie te działania przyczyniają się do zwiększenia dostosowania i przewidywalności sieci dróg, 

a tym samym do ograniczenia możliwości popełnienia przez człowieka błędu oraz do poprawy 

bezpieczeństwa. 
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Program Redukcji Wypadków Drogowych (Polska) 

Program realizuje potrzeby dokonywania szczegółowych kontroli, audytów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego miejsc niebezpiecznych. Za każdym razem po zdarzeniu drogowym, którego 

następstwem była śmierć lub ciężkie obrażenia uczestnika zdarzenia dokonywana jest surowa ocena  

obszaru infrastruktury, gdzie doszło do zdarzenia. Pod uwagę brany jest także protokół zdarzenia 

sporządzony przez policję oraz notatka służbowa ze wstępnych oględzin miejsca zdarzenia 

sporządzona przez pracownika służby liniowej. 

W dalszej kolejności wnioski i rekomendacje z kontroli podlegają analizie wraz z zarządcą drogi, co 

ma na celu: 

▪ wprowadzenie działań doraźnych w miejscu wystąpienia zdarzenia (w okresie kilku tygodni) 

lub 

▪ zaplanowanie ewentualnej przebudowy danego odcinka drogi (w okresie kilku najbliższych 

miesięcy/lat).  

Wprowadzone zmiany podlegają monitoringowi, z którego sporządzane są raporty po 6, 12 i 24 

miesiącach.  

Taka procedura powinna ograniczyć do minimum stopień ryzyka powtórzenia się analogicznego 

zdarzenia na uznanym za niebezpieczny odcinku drogi. 

 

  
DK48 – skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II w m. Kozienice 

przed wprowadzeniem Programu Redukcji Wypadków 

Drogowych 

DK48 – skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II w m. 

Kozienice po wprowadzeniu Programu Redukcji 

Wypadków Drogowych 
 

 



 

 

 

Raport Diagnostyczno-Strategiczny Strona 83 

 

3.5.  Obszar 5: Polityka parkingowa – analiza skuteczności prowadzonej polityki 

parkingowej pod względem zapewnienia odpowiedniej rotacji miejsc 

W obszarze funkcjonalnym Ostródy postój pojazdów samochodowych odbywa się na: 

▪ drogach publicznych w sposób zorganizowany, tzn. postój realizowany jest na wyznaczonych 

miejscach do parkowania oraz na wyznaczonych zorganizowanych parkingach 

wielostanowiskowych; 

▪ wyznaczonych miejscach w strefach zamieszkania. 

Kierując się powyższą systematyką parkingi funkcjonujące w analizowanym obszarze można 

podzielić na: 

▪ parkingi urządzone: 

− standardowe (strzeżone, niestrzeżone, itp.); 

− wyspecjalizowane (parkingi dla autokarów, parkingi dla samochodów ciężarowych i 

TIR); 

▪ parkingi nieurządzone. 

Szczegółowe zasady kształtowania miejsc parkingowych na terenie Ostródy wskazane zostały w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda20. Studium 

wskazuje sposób zapewnienia miejsc postojowych na obszarach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obszarach zabudowy usługowej, 

obszarach zabudowy usług publicznych, obszarach zabudowy usług sportu i turystyki oraz obszarach 

zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Wyciąg ze Studium w tym 

zakresie zawiera tabela 3.12. 

Tabela 3.12. Kształtowanie miejsc parkingowych na poszczególnych obszarach zabudowy Ostródy 

Rodzaj zabudowy Sposób zapewnienia miejsc postojowych 

mieszkaniowa jednorodzinna  w granicach własnych nieruchomości 

mieszkaniowa wielorodzinna w liczbie nie mniejszej niż 1,2 miejsca na lokal mieszkalny 

usługowa   w granicach własnych nieruchom. ości 

usług publicznych  
w granicach własnych nieruchomości, z dopuszczeniem ich lokalizacji 

w liniach rozgraniczających dróg 

usług sportu i turystyki dopuszcza się poza granicami własnymi nieruchomości 

obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów 
w granicach własnych nieruchomości 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda 

Na terenie Ostródy i wszystkich powiązanych z nią miejscowości zlokalizowane są ogólnodostępne 

miejsca postojowe, cechujące się jednak odmienną strukturą zarządczą. Oznacza to, że niektóre z nich 

znajdują się pod zarządem jednostek samorządu terytorialnego (takimi są np. miejsca przeznaczone na 

postój pojazdów w pobliżu instytucji użyteczności publicznej), pozostałe zaś są miejscami prywatnymi 

(np. miejsca parkingowe w sąsiedztwie placówek handlowych). Zasadniczo dostęp do miejsc 

parkingowych nie jest ograniczony. W Ostródzie nie ma natomiast miejsc wydzielonych w tzw. strefach 

płatnego parkowania, na których postój obciążony jest opłatą, a jej wysokość reguluje taryfikator. 

 
20 źródło: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.11.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda 



 

 

 

Raport Diagnostyczno-Strategiczny Strona 84 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych można stwierdzić, że na terenie Ostródy nie 

widać zasadności zwiększania liczby miejsc postojowych21,22, zachodzi jednak konieczność 

uporządkowania parkowania. Parkujące pojazdy zajmują przestrzeń publiczną (chodniki i tereny 

zielone) oraz zakłócają jej funkcjonowanie. W konsekwencji samochody pozostawiane są w 

przypadkowych miejscach (często z naruszeniem przepisów), a ponadto obniżają bezpieczeństwo 

niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych i rowerzystów. Koszty takiego parkowania 

ponosi sfera publiczna, a wyeliminowanie tego zjawiska jest trudne przy wykorzystaniu dostępnych 

narzędzi administracyjnych. W kwestii uporządkowania parkowania należy także zwrócić uwagę na 

racjonalizację usytuowania stanowisk parkingowych i ewentualną likwidację tych, które kolidują z 

ruchem pieszym bądź rowerowym (taka sytuacja występuje zwłaszcza w centrum Ostródy). W 

przytoczonych przypadkach zapewnienie możliwości nieograniczonego parkowania w przestrzeni 

publicznej jest bodźcem zachęcającym mieszkańców do korzystania z samochodów prywatnych, co nie 

jest w zgodne z koncepcją transportu zrównoważonego. 

Wysoki stopień zapełnienia przestrzeni parkingowej, obrazujący skalę zapotrzebowania na miejsca 

postojowe ma w Ostródzie charakter okresowy i stały; przyczynił się do tego systematyczny wzrost 

liczby zarejestrowanych pojazdów, odbijający się na płynności ruchu i problemach z dostępnością 

miejsc do parkowania. Okresowe zapotrzebowanie na miejsca do parkowania występuje np. w rejonie 

targowiska miejskiego (w dni targowe: wtorek, piątek) lub w sąsiedztwie jezior. Z kolei lokalizacjami, w 

których występuje stale kłopot ze znalezieniem wolnego miejsca postojowego są np. parking przy 

Zamku, Plac Tysiąclecia, ul. Grunwaldzka i Czarnieckiego, ul. Piastowska (przy sklepie Kaufland) i 

niektóre uliczki przy osiedlach mieszkaniowych (np. ul. Przedszkolna, 21 Stycznia).  

Spośród parkingów wyspecjalizowanych szczególną rolę w zakresie wdrażania zrównoważonej 

mobilności pełnią parkingi działające w systemie Park&Ride. Umożliwiają one łączenie podróży 

realizowanych środkami transportu indywidualnego z komunikacją zbiorową. Obecnie dostęp do 

parkingu funkcjonującego w formule Park&Ride ma tylko miasto Ostróda. Parking ten powstał w ramach 

zadania Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II, realizowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-202023. Do dyspozycji kierujących 

oddanych zostało 6 miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, PKS oraz pętli 

autobusowej komunikacji miejskiej, tworzących centrum przesiadkowe. Cały projekt ma na celu 

przyczynić się do poprawy zrównoważonej mobilności miejskiej mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda, 

a także jakości powietrza, bezpieczeństwa, komfortu podróży oraz zmniejszenia zatłoczenia 

komunikacyjnego. 

W Ostródzie brakuje wdrożenia koncepcji krótkich postojów samochodów przy centrach 

przesiadkowych, dworcach, przystankach i szkołach działających, tzw. Kiss&Ride, polegających na tym, 

że przy wspomnianych obiektach wyznacza się kilka miejsc do postoju samochodu na czas nie dłuższy 

niż 5 minut, przeznaczony wyłącznie do wysadzenia z pojazdu pasażera. Z założenia oferta dotyczy 

tych, którzy podwożą/odwożą osoby planujące kontynuować dalszą podróż środkiem transportu 

zbiorowego lub wysadzają pasażerów w pobliżu ich miejsca docelowego. Rozwiązanie to skierowane 

jest także dla rodziców dowożących dzieci do szkoły. Wskazane rozwiązanie daje się zaimplementować 

w Ostródzie w takich lokalizacjach, jak np. stacja kolejowa czy placówki oświatowe. 

W obszarze funkcjonalnym Ostródy można wdrożyć wiele rozwiązań organizacyjno-prawnych na 

terenach cechujących się deficytem miejsc postojowych przy jednoczesnym zwiększeniu rotacji 

pojazdów samochodowych (w celu umożliwienia korzystania z miejsc postojowych większej liczbie osób 

 
21 Obecnie na terenie Ostródy występuje ponad 17 tys. miejsc postojowych. 
22 Co nie oznacza, że nie oczekiwaliby tego mieszkańcy.  
23 źródło: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/864635/  
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przez krótszy czas). Do podstawowych instrumentów mogących uregulować politykę parkingową w 

mieście zaliczyć trzeba: 

▪ strefę płatnego parkowania; 

▪ strefę czystego transportu; 

▪ strefę ograniczonego ruchu; 

▪ strefę ulic wyłączonych z ruchu. 

Działanie strefy płatnego parkowania uregulowane zostało w ustawie o drogach publicznych24. Strefę 

tę ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli 

uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów 

samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia 

dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji 

zbiorowej. Opłatę za postój pojazdów samochodowych pobiera się w wyznaczonym miejscu, w 

określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Opłata za pierwszą godzinę postoju 

pojazdu samochodowego nie może przekraczać 0,15% minimalnego wynagrodzenia, w rozumieniu art. 

2 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę25. Ustalone stawki powinny zakładać 

progresywne narastanie opłat przez pierwsze 3 godziny postoju z zachowaniem zasady, że progresja 

nie może przekraczać powiększenia stawki o 20% w stosunku do opłat za poprzednią godzinę postoju 

Opłaty za czwartą oraz kolejną godzinę nie powinny przekraczać ceny ustalonej za pierwszą godzinę 

postoju. 

Za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania przemawiają następujące czynniki: 

▪ zwiększenie rotacji pojazdów; 

▪ zmniejszenie liczby przejazdów samochodowych przy jednoczesnym zwiększeniu liczby 

przejazdów innych niż samochodowe lub przejść pieszych; 

▪ zwolnienie miejsc postojowych; 

▪ zmniejszenie zatłoczenia na drogach; 

▪ redukcja strat czasu, wynikających z poszukiwania wolnego miejsca postojowego; 

▪ zwiększenie dostępu do miejsc postojowych usytuowanych bliżej celu podróży. 

Drugim potencjalnym rozwiązaniem dla zwiększenia skuteczności obecnie prowadzonej polityki 

parkingowej, wprowadzonym Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych26, jest utworzenie 

strefy czystego transportu, obejmującej drogi będące pod zarządem gminy, do których – w celu 

ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i 

środowisko – zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych innych niż elektryczne, napędzane 

wodorem, napędzane gazem ziemnym lub wyłączone na podstawie uchwały rady gminy. W warunkach 

rzeczywistych wprowadzanie strefy czystego transportu w Ostródzie może okazać się jednak zadaniem 

zbyt daleko idącym – powstałaby bowiem strefa, do której prawo wjazdu mieliby w zasadzie pojedynczy 

obywatele, posiadacze pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, stanowiący wciąż niewielki odsetek 

społeczeństwa.   

W przypadku strefy ograniczonego ruchu możliwe jest wyznaczenie obszaru wolnego od 

nadmiernego zatłoczenia i kongestii, z zachowanie preferencyjnych warunków dla mieszkańców. Dzięki 

tym zabiegom strefa ta jest jeszcze bardziej przyjazna dla pieszych oraz rowerzystów, co zachęca 

mieszkańców do podróżowania w sposób bardziej zrównoważony. Bardziej radykalnym rozwiązaniem 

 
24 Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655 
25 Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 
26 Dz. U. 2022 poz. 1083, 1260 
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jest uruchomienie strefy ulic wyłączonych z ruchu, całkowicie oddanych niezmotoryzowanym 

uczestnikom ruchu. 

 

 Dobre praktyki 

Żywa ulica w Dąbrowie Górniczej (Polska) 

W 2017 r. Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia postanowił 

zmienić charakter ulicy 3 Maja. Ulica ta w przeszłości stanowiła śródmiejski deptak handlowy, 

współcześnie zaś zdominowana została przez samochody, a w sąsiadujących lokalach dominowała 

działalność finansowa i prawna. 

W ramach projektu „Żywa ulica” (polegającego na testowaniu rzeczywistych zmian w przestrzeni 

miejskiej razem z jej użytkownikami, a następnie wdrażaniu niskokosztowych rozwiązań 

urbanistycznych) ulica 3 Maja została tymczasowo (na 3 tygodnie) objęta zakazem ruchu 

samochodowego, a przestrzeń wypełniły elementy małej architektury (ławki, donice z krzewami). Na 

każdym etapie realizacji projektu prowadzone były konsultacje z użytkownikami przestrzeni – 

wywiady z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Ciągłe zbieranie opinii pozwalało na bieżąco 

modyfikować wdrażane rozwiązania. 

Po zakończeniu projektu podjęto decyzję o wymianie tymczasowych elementów małej architektury 

na trwałe miejskie ławki i donice oraz docelowym przekształceniu ulicy w deptak pieszy lub strefę 

woonerf. 

 
źródło: https://pfrdlamiast.pl/baza-miejskichinnowacji/dabrowa-gornicza-zywa-ulica-prototypowanie-przestrzeni-miejskiej.html 

Zakaz parkowania na chodnikach (Szkocja) 

Szkocki parlament wprowadził ogólnokrajowy zakaz parkowania na chodnikach. Zgodnie z nowymi 

przepisami zabronione jest nawet częściowe parkowanie pojazdu na trakcie pieszym. Z zakazu 

zwolnione są pojazdy dostawcze, które mogą parkować na chodniku do 20 minut. 
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Podstawą wprowadzenia zakazu była chęć zapewnienia wszystkim pieszym równego dostępu do 

powierzchni chodnika. Na zmianach korzystają głównie osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z 

wózkami dziecięcymi i osoby starsze. Nowa zasada pomoże również zaoszczędzić władzom 

lokalnym środki budżetowe, które dotychczas wydawane były na remonty ciągów pieszych 

uszkadzanych przez samochody. 

Zakaz wszedł w życie w 2021 roku w ramach ustawy transportowej. Ustawa ta zawiera również 

postanowienia dotyczące utworzenia stref niskiej emisji w czterech szkockich miastach (Glasgow, 

Edynburg, Aberdeen i Dundee), a także ulepszone usługi autobusowe. 

 
źródło: https://www.livingstreets.org.uk/get-involved/campaign-with-us/ban-pavement-parking-in-scotland 

 

 

3.6.  Obszar 6: Logistyka miejska – wskazanie możliwych działań („dobrych 

praktyk”) w zakresie logistyki miejskiej 

Tereny zurbanizowane są największymi na świecie skupiskami zasobów gospodarczych oraz 

zawierają niezbędne środki do prowadzenia różnych rodzajów działalności. Powoduje to multiplikacje 

potrzeb transportowych ładunków i osób na ograniczonej powierzchni. Nadmierne oraz 

nieuporządkowane przemieszczanie prowadzi do wyczerpania przepustowości infrastruktury miejskiej 

sieci transportowej. Następuje wtedy spowolnienie ruchu zwane kongestią. Największą trudnością w 

uporządkowaniu przepływów jest ich losowość oraz zmienność w czasie.  

Obecnie logistyka ma zastosowanie w coraz większej liczbie obszarów życia. Jej 

interdyscyplinarność pozwala spojrzeć z innej perspektywy na dotychczas problematyczne kwestie i 

dostarczyć innowacyjnych rozwiązań. W przypadku miasta jej rola będzie się koncentrowała przede 

wszystkim na sprawnym przemieszczaniu osób oraz ładunków w jego granicach przy niewielkiej 

ingerencji w zagospodarowanie przestrzenne silnie zurbanizowanych terenów. Tereny takie są 

szczególnie wrażliwe na koszty zewnętrzne transportu, ponieważ są najgęściej zaludnione. Logistyka 

powinna, więc kształtować wewnątrzmiejskie przemieszczenia w taki sposób, aby były one jak najmniej 

uciążliwe przy jednoczesnej racjonalności ekonomicznej. Współczesne miasta borykają się z  wieloma 

problemami hamującymi ich rozwój. Logistyka ma zastosowanie przede wszystkim w przełamywaniu 

barier przestrzennych oraz infrastrukturalnych. 



 

 

 

Raport Diagnostyczno-Strategiczny Strona 88 

 

Istnieją różne koncepcje dotyczące zakresu zainteresowania logistyki miejskiej. Zakres ten może być 

rozpatrywany zarówno w sposób przestrzenny jak i przez pryzmat liczby obejmowanych systemów. Pod 

względem przestrzennym zakres może być ograniczony do samego śródmieścia, jako miejsca o 

szczególnie zogniskowanych potrzebach przemieszczania jak i  dotyczyć zarówno centrum jak oraz 

pozostałej części miasta w granicach administracyjnych, dołączając nawet powiązane funkcjonalnie 

otoczenie. W kwestii liczby obejmowanych systemów istnieje pogląd, że logistyka miejska interesuje się 

wyłącznie transportem jak i taki, że obejmuje ona również takie podsystemy miasta jak produkcja, 

handel, organizacja i inne. Jacek Szołtysek uwzględniając różne pojęcia logistyki miejskiej stworzył 

ogólną definicji, która brzmi następująco: "Logistyka miejska to ogół procesów zarządzania przepływami 

osób, ładunków i informacji wewnątrz systemu logistycznego miasta, zgodnie z  potrzebami i celami 

rozwojowymi miasta, z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, uwzględniając, że miasto jest 

organizacją społeczną, której nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb swoich użytkowników."27 

Po zdefiniowaniu logistyki miejskiej warto spojrzeć na nią jako na podsystem systemu 

gospodarczego miasta. Pojęcie systemowe jest szeroko opisywane w literaturze. System można 

pokrótce zdefiniować jako zbiór elementów, które konkretyzują się w procesie transformacji oraz 

zachodzą ścisłe powiązania pomiędzy tymi elementami. System jest więc pewnym wyodrębnionym z 

rzeczywistości obiektem, który opisywany jest za pomocą relacji pomiędzy elementami składowych 

danego obiektu. Identyfikacja systemów logistycznych polega na analizie całościowej cech 

funkcjonalnych oraz instrumentalnych, ich właściwości oraz skutków oddziaływania związanych z 

koncepcją zintegrowanych przepływów towarów, materiałów, informacji, czynności logistycznych, 

kapitałów. Na tej podstawie możemy przyjąć, że podsystem logistyczny składa się z następujących 

subsystemów: transportu dóbr materialnych, transportu i  składowania odpadów komunalnych, 

komunikacji zbiorowej i indywidualnej, składowania dóbr materialnych, sterowania przepływami dóbr 

materialnych i  osób. Występowanie konieczności przepływów wynika ze struktury oraz charakteru 

terenów zurbanizowanych. Są one miejscem, gdzie występuje największa koncentracja ludności. 

Sprawia to, że na tym obszarze mnożą się problemy o charakterze gospodarczym, społecznym, 

technicznym, przyrodniczym oraz administracyjno – gospodarczym.  

Logistyka miejska jest więc szerokim pojęciem, które uwzględnia planowanie, koordynowaniu i 

kontrolowaniu procesów związanych z odbywającym się w obrębie danego miasta lub aglomeracji 

przemieszczaniem osób i dóbr oraz informacji z nimi związanych w sposób optymalizujący koszty, 

minimalizujący kongestię i podnoszący jakość życia mieszkańców. Ze względu na szerokie analizy 

przemieszczeń osób w innych rozdziałach, analizie zostaną poddane przepływy dóbr (surowców, 

półproduktów, towarów, odpadów). 

Coraz większe znaczenie dla funkcjonowania obszarów funkcjonalnych na terenie całego kraju ma 

kwestia zorganizowania dostaw. Intensywność przemieszczania się kurierów od wielu lat rośnie. 

Nabrała ona szczególnej dynamiki od 2020 roku, gdy pandemia Covid – 19 sprawiła, że większy odsetek 

mieszkańców realizuje swoje zakupy w sposób zdalny, co zwiększyło udział handlu typu E - commerce. 

Należy przewidywać, że w kolejnych latach pomimo poprawy sytuacji epidemicznej ilość dostaw nadal 

będzie utrzymana na bardzo wysokim poziomie, ponieważ taki rodzaj zakupów wpisał się w 

przyzwyczajenia dużej części mieszkańców. Warto wspomnieć, że większa ilość produktów 

dostarczana bezpośrednio klientom wpływa na zmniejszenie mobilności poszczególnych osób, które 

nie muszą podróżować w celu dokonania zakupów. Dzięki temu może to zminimalizować kongestię oraz 

zmniejszyć zatłoczenie pojazdów komunikacji zbiorowej, co w ogólnym rozrachunku wpływa pozytywnie 

na założenia zrównoważonej mobilności, której jednym z założeń jest zmniejszenie liczby zbędnych 

przemieszczeń. Dostawy są ważnym elementem systemu transportowego zarówno w większych 

 
27 źródło: J. Szołtysek, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Katowice 2009 
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aglomeracjach jak i mniejszych ośrodkach miejskich. Logistyka miejska koncentruje się na zapewnieniu 

odpowiedniej jakości dostaw zgodnie z tzw. zasadą 7W (lub z ang. 7R). Oznacza ona: 

Rysunek 3.23. Zasada 7W 

 

źródło: opracowanie własne 

Głównym zadaniem logistyki jest dążenie do harmonijnej poprawy jakości w każdym z wymienionych 

obszarów, bez pomijania żadnej z części składowych 7W. Zaniedbanie nawet jednego elementu może 

powodować zakłócenia w całym łańcuchu dostaw i wtórnie oddziaływać na kolejne dostawy przez 

dłuższy czas, zakłócając harmonię całego systemu 

Jednym z najbardziej dotkliwych, powszechnie obserwowanych problemów  jest kwestia poruszania 

się pojazdów dostawczych. Z uwagi na napięty harmonogram pracy oraz nieodpowiednią infrastrukturę, 

która pomija kwestie związane z dedykowanymi miejscami dla pojazdów dostawczych/kurierów często 

zatrzymują oni swoje pojazdy w miejscach niedozwolonych, powodując zagrożenie bezpieczeństwa 

oraz utrudnienia w ruchu pieszych, rowerzystów oraz samochodów. W przypadku samochodów 

dostawczych problemy te są bardzo dotkliwe ze względu na gabaryty oraz masę. Wydaje się więc 

niezbędne zapewnienie dedykowanych miejsc krótkotrwałego postoju dla kurierów, którzy mogliby w 

takich miejscach bezpiecznie rozładować oraz dostarczyć towar. Liczba takich miejsc musi być jednak 

na tyle wysoka oraz dobrze rozplanowana, aby kurierzy nie mieli pokusy pozostawiania pojazdów w 

innych miejsc. Wartość dodana, uzyskiwana dzięki dostawom kurierskim jest na tyle znacząca, że 

zaleca się zapewnić im pewne udogodnienia w ruchu, takie jak możliwość wjazdu na ulice z 

ograniczonym ruchem w określonych godzinach czy specjalne miejsca postojowe. Czas na dostawy 

powinien uwzględniać specyfikę danego miejsca i być ustalony w taki sposób, aby nie zaburzał 

korzystania z danej przestrzeni przez dedykowanych jej uczestnikom ruchu. 

W centrum Ostródy, które cechuje się znacznie ograniczoną przestrzenią warto promować 

dostarczanie towarów alternatywnymi metodami, np. przy wykorzystaniu rowerów typu „cargo”. Są one 

efektywnym oraz wygodnym środkiem transportu na krótkie dystanse do około 3 km przy dostarczaniu 

przesyłek o niewielkich gabarytach i umiarkowanej wadze. W większych polskich miastach już obecnie 

7W
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rozwinięta infrastruktura rowerowa zachęca do takiej formy transportu, szczególnie jest ona 

preferowana wśród dostawców żywności. W przypadku miasta Ostróda promień 3 km obejmuje 

zdecydowaną większość terenu miasta, dlatego wraz z rozwojem infrastruktury rowerowej warto 

stosować tę formę dostaw na większą skalę. Dzięki obecnym na rynku rowerom o wspomaganiu 

elektrycznym możliwe jest przewożenie ładunków o wadze do 100 kg. 

Dla obszaru funkcjonalnego Ostródy warto również zorganizować platformę integrującą dostawców, 

dzięki czemu zarówno oni będą mogli dokonać oszczędności swoich kosztów jak i przyniesie to efekt 

dodany dla obszaru w postaci zmniejszonych negatywnych efektów transportu. Fakt możliwych 

oszczędności będzie na pewno elementem motywującym do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu dla 

przedsiębiorstw dostarczających przesyłki, którzy mogą mieć problemy z odpowiednim 

zoptymalizowaniem swoich dostaw.  Powinni oni dzięki temu zyskać możliwości bardziej elastycznego 

planowania dostaw, nawet do wymagających terenów. Powodzenie tego przedsięwzięcia będzie 

zależało od poziomu usług konfekcjonowania towarów w centrach dystrybucyjnych, gdzie będzie 

możliwość tworzenia zbiorczych przesyłek. 

W perspektywie przyszłych lat warto śledzić trendy związane z rozwojem technologii wykorzystania 

dronów do roznoszenia paczek. Na chwilę obecną rozwiązania te są dopiero na etapie pilotażu, będąc 

uzupełnieniem usług oraz ciekawostką, jednak można przypuszczać, że wraz z rozwojem tego środka 

transportu coraz więcej firm kurierskich zdecyduje się na ten rodzaj usług. Już dziś na terenie USA 

usługa ta jest stosowana w celu dostarczenia niedużych paczek o dość niskiej wadze, szczególnie w 

terenach trudno dostępnych, o niskiej gęstości zaludnienia. Pozwala to wyeliminować niedogodności 

związane z koniecznością pokonywania często wielu kilometrów samochodem w celu obsługi jednego 

punktu adresowego. Uwidacznia się tu problem ostatniej mili, który jest generatorem największych strat 

oraz niedogodności zarówno dla dostarczających towar kurierów jak i otoczenia zewnętrznego. Na 

terenie obszaru funkcjonalnego Ostródy, szczególnie na obszarze gminy wiejskiej Ostróda sporo jest 

obszarów o bardzo niskiej gęstości zaludnienia, których obsługa może być problematyczna dla kurierów 

ze względu na duże odległości pomiędzy gospodarstwami domowymi czy nienajlepszy stan dróg. Są 

one więc najmniej pożądanymi punktami dostaw dla kurierów. 

W kontekście naturalnego położenia Ostródy warto przeanalizować możliwość wykorzystania 

transportu wodnego w celach transportu towarowego, pomiędzy miejscowościami leżącymi w okolicach 

kanału elbląskiego. Koncepcja jest na chwilę obecną jedynie pewną propozycją, którą przed 

wdrożeniem trzeba dokładnie przeanalizować poprzez sporządzenie m.in. studium wykonalności czy 

analizy kosztów i korzyści. 

Rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej są niezwykle istotne dla obszarów funkcjonalnych, które 

charakteryzują się dynamicznym wzrostem wolumenów przesyłanych towarów. Stanowią wyzwanie dla 

sprawnego zarządzania mobilnością miejską, ponieważ brak odpowiedniej organizacji może znacząco 

obniżyć jakość życia mieszkańców. W celu wypracowania korzystnych sposobów rozwiązywania 

stojących przed logistykami problemów warto czerpać z dobrych praktyk miast zagranicznych oraz 

coraz częściej polskich, poradami ekspertów. Konieczne jest również partycypowanie w tym procesie 

przedsiębiorców, którzy posiadają praktyczny punkt widzenia oraz mieszkańców, będących często 

narażonych na negatywne skutki niezoptymalizowanej obsługi logistycznej danego obszaru. Dzięki 

temu możliwe będzie wypracowanie rozwiązań, często kompromisowych, które pozwolą na 

zadowolenie każdej ze stron uczestniczących w wymianie towarów. 
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 Dobre praktyki 

Pobliskie Strefy Dostaw we Francji – m. in. miasta Bordeaux, Rouen (Francja) 

We Francji od prawie 20 lat powstają tzw. Pobliskie Strefy Dostaw (ELP). Jest to wydzielony fragment 

ulicy, o długości około 30 m, który w ustalonych godzinach jest zarezerwowany wyłącznie dla 

pojazdów dostawczych. Miejsce to pozwala na przeładunek towarów na przyjazne dla środowiska 

oraz sprawdzające się w gęstej zabudowie niewielkie pojazdy elektryczne, wózki lub rowery cargo. 

Dzięki temu tzw. „ostatnia mili”, czyli dystrybucja końcowa realizowana jest środkami transportu 

adekwatnymi do otoczenia. System ten pozwala także na znaczne podwyższenie bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu, eliminując zbędne manewry w przestrzeni często uczęszczanej 

przez niechronionych użytkowników ruchu. We Francji implementacja tego rozwiązania była możliwa 

dzięki współpracy pomiędzy samorządami francuskich miast, firmami transportowymi oraz francuską 

Izbą Handlu. Podmioty te partycypują w kosztach systemu, a użytkownicy detaliczni są zwolnieni z 

opłat. 

 

 
 

 

Projekt Cargo Bikes in Urban Mobility realizowany w Gdyni (Polska) 

Projekt realizowany w Gdyni miał na celu promocję transportu rowerowego oraz ograniczenie ruchu 

pojazdów dostawczych oraz ciężarowych w centrum miasta. Dzięki realizacji oraz dofinansowaniu 

unijnemu Gdynia zakupiła 10 elektrycznych rowerów towarowych (tzw. e – cargo bikes), które były 

przeznaczone dla lokalnych przedsiębiorców, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Mogli oni 

bezpłatnie wypożyczyć rower na okres 28 dni kalendarzowych, w celu przetestowania w praktyczny 

sposób tego rodzaju transportu. W ramach przedsięwzięcia dostępne były następujące rodzaje 

rowerów cargo: 

▪ Rower 2 – kołowy z otwartą skrzynią towarową (Stork): ładowność skrzyni do 80 kg, napęd 

elektryczny, zasięg 60 – 90 km, ławka i pasy bezpieczeństwa dla 2 dzieci, namiot chroniący 

przed wiatrem i deszczem; 

▪ Rower 2 – kołowy z zamykaną skrzynią towarową (Babboe City-E Cargo): ładowność skrzyni 

do 80 kg, ładowność bagażnika do 20 kg, napęd elektryczny, zasięg 40 – 60 km; 

▪ Rower 3 – kołowy z otwartą skrzynią towarową (Babboe Big-E): ładowność skrzyni do 100 

kg, ładowność bagażnika do 25 kg, napęd elektryczny, zasięg 40 – 60 km, składane 2 ławki 

i pasy bezpieczeństwa dla 4 dzieci 

▪ Rower 3 – kołowy z otwartą skrzynią towarową i otwieraną ścianą przednią (Babboe Dog-E): 

ładowność skrzyni do 100 kg, ładowność bagażnika do 25 kg, napęd elektryczny, zasięg 40 

– 60 km, składana ławka i pasy bezpieczeństwa dla 2 dzieci 
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▪ Rower 3 – kołowy z zamykaną skrzynią towarową (Babboe Transporter – E): ładowność 

skrzyni do 100 kg, ładowność bagażnika do 25 kg, zasięg 40 – 60 km 

 
 

 

3.7.  Obszar 7: Zmniejszanie wpływu transportu na środowisko 

3.7.1.  Analiza wpływu transportu na środowisko – wskazanie kluczowych obszarów, w których 

następuje degradująca środowisko nadmierna emisja zanieczyszczeń, gazów 

cieplarnianych i hałasu oraz wysp ciepła i obszarów ze szczególnie zdegradowanym albo 

degradowanym w wyniku funkcjonowania transportu środowiskiem 

Transport stanowi jedną z największych uciążliwości w mieście oraz ich obszarach funkcjonalnych, 

która może realnie obniżać jakość życia. Wpływ na środowisko objawia się nie tylko poprzez emisję 

zanieczyszczeń czy gazów cieplarnianych. System transportowy jest także emitentem znacznego 

hałasu, podwyższa temperaturę powietrza, szczególnie w gęsto zaludnionych terenach. Ze względu na 

bardzo wysoki poziom terenochłonności może wpływać na degradację miejskich przestrzeni, 

sprawiając, że ich przeważającą rolą będzie pełnienie funkcji transportowych.  

Oddziaływanie sytemu transportowego m.in. na środowisko można określić mianem tzw. kosztów 

zewnętrznych transportu. Nazwa wzięła z faktu, że generowane koszty zużycia różnych środków 

potrzebnych do wytworzenia danej usługi transportowej nie są ponoszone bezpośrednio przez 

kupującego i wytwórcę, lecz przez podmiot trzeci, którym jest ogół społeczeństwa. Wyodrębnienie 

wszystkich kosztów zewnętrznych oddziaływania transportu na społeczeństwo jest dość subiektywne 

oraz nie posiada jasnych kryteriów podziału. Ogólny podział, który możemy znaleźć w literaturze 

naukowej związanej z transportem czy logistyką grupuje koszty wedle następujących kategorii28: 

▪ koszty związane z emisją hałasu i drgań; 

▪ koszty związane z zanieczyszczeniem środowiska; 

▪ koszty związane z wypadkowością i uszkodzeniem infrastruktury; 

▪ koszty związane z kongestią (zagęszczeniem, zatłoczeniem na drogach); 

▪ koszty związane z uciążliwością oddziaływania transportu. 

Koszty związane z emisją hałasu i drgań 

Transport jest jednym z najbardziej odczuwalnych źródeł hałasu w mieście, który emitowany jest 

przez całą dobę, zmieniając jedynie poziom natężenia proporcjonalnie do wielkości ruchu drogowego. 

 
28 źródło: Logistyka 4/2014, „Podział i internalizacja kosztów zewnętrznych transportu samochodowego”, R. Burdzik, M. Kabot, 
M. Cieśla 
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Hałas samochodowy pochodzi jednak z różnych źródeł. Są to zarówno dźwięki tarcia (kontaktu opony 

z podłożem), generowane przez pracę silnika, układu napędowego i wydechowego, a  także tzw. hałas 

aerodynamiczny i oporów toczenia. Proporcje oraz dominujące źródło hałasu są różne w zależności od 

prędkości pojazdu. Przy prędkości około 30 – 40 km/h następuje zrównanie hałasu emitowanego przez 

toczące się po nawierzchni opony z dźwiękami wydawanymi przez źródła mechaniczne w pojeździe. 

Przy prędkościach wyższych dominującym hałasem staje się ten wywoływany właśnie przez toczące 

się po nawierzchni opony.  W związku z tym jednym z narzędzi do walki z nadmiernym hałasem jest 

stosowanie stref ograniczonej prędkości do 30 km/h, które sprawiają, że uciążliwe dźwięki toczenia nie 

są przeważające. W przypadku pojazdów ciężarowych próg zrównania jest wyższy ze względu na 

głośną układu napędowego. Rozpatrywanie szkodliwości hałasu na każdym z odcinków dróg jest 

indywidualne i nie zależy wyłącznie od natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów. Kluczowe jest 

otoczenie drogi. Dla właściwego zobrazowania poziomu wpływu hałasu na mieszkańców potrzeba 

uwzględnić gęstość zaludnienia danego odcinka drogi oraz odległość zabudowy od skrajni pasa 

drogowego. W związku z tym ulica nawet o mniejszym natężeniu ruchu oraz dopuszczalnej prędkości 

w centrum miejscowości może okazać się bardziej uciążliwa od bardziej ruchliwej, umiejscowionej na 

obrzeżach miasta lub poza obszarem zabudowanym. 

Koszty związane z zanieczyszczeniem środowiska 

Zanieczyszczenie powietrza wynikające z funkcjonowania systemu transportowego jest wywołane 

emisją przede wszystkim następujących gazów: 

▪ dwutlenek węgla (CO2); 

▪ tlenki azotu (NOx); 

▪ wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA); 

▪ pył zawieszony (PM); 

▪ tlenek węgla (CO). 

Transport szczególnie jest odpowiedzialny za emisję tlenków azotu, będąc w Polsce ich głównym 

emitentem – odpowiada za około 40 % sumy emisji krajowej. W przypadku innych związków udział w 

sumie krajowej jest znacznie niższy, ponieważ odpowiada za około kilkanaście procent sumy emisji 

krajowej. Można więc zauważyć, że specyfika emisji w transporcie posiada inną specyfikę, strukturę od 

tej generowanej przez przemysł oraz gospodarkę komunalno-bytową. Transport to przede wszystkim 

emisja niska. Kumulację zanieczyszczeń można zaobserwować wzdłuż głównych szlaków drogowych 

o największym natężeniu ruchu. Z uwagi na liniowy charakter dróg zanieczyszczenia te poza terenami 

zabudowanymi posiadają wysokie stężenie jedynie w stosunkowo wąskim pasie i są łatwo rozpraszane. 

Zwiększone zanieczyszczenia są notowane także w glebach oraz wodach znajdujących się wzdłuż 

infrastruktury drogowej. Wyższe stężenie posiadają metale ciężkie, środki chemiczne stosowane do 

odladzania dróg okresie zimowym, sól drogowa, środki chwastobójcze używane do utrzymania 

infrastruktury.  

Zdecydowanie bardziej dotkliwy charakter zanieczyszczeń jest w przypadku przebiegów dróg o 

wysokim natężeniu ruchu przez centra miast z gęstą zabudową. Wtedy stężenie jest odczuwalne 

bezpośrednio przez np. pieszych lub rowerowych użytkowników ruchu. Centra miast są także częstym 

generatorem zatorów drogowych, które dodatkowo potęgują skalę emisji. Rozwiązaniem może być 

upłynnianie ruchu w sposób zmniejszający liczbę zatrzymań pojazdów. Ważne jednak, aby rozwiązania 

te nie stały one w sprzeczności z ideą zrównoważonej mobilności i wspierały nowoczesne wzorce 

transportowe. Należy więc unikać budowy kładek czy przejść podziemnych, stosując natomiast 

infrastrukturę upłynniającą ruch poprzez jego uspokojenie, jak ronda, wyniesione skrzyżowania czy 

zawężanie pasów ruchu. 

Koszty związane z wypadkowością i uszkodzeniem infrastruktury 
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Koszty związane z wypadkowością składają się z wielu części składowych. Można do nich zaliczyć: 

▪ koszty medyczne; 

▪ uszkodzenia własności osobistej; 

▪ koszty materialne oraz wypłacane odszkodowania dla ofiar wypadków i ich rodzin; 

▪ koszty ponoszone przez służby prawne, ubezpieczeniowe i ratownicze; 

▪ koszty związane z kategorią na podłożu psychologicznego bólu i cierpienia; 

▪ koszty ponownego przywrócenia osób do czynnego działania w społeczeństwie, tj. 

przenoszenia inwalidów do innych miejsc pracy oraz koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa 

związane z rekrutacją nowych pracowników; 

▪ wartości związane z życiem i stratami produkcyjnymi.       

Wysokość poniesionego kosztu zależy od charakteru zdarzenia drogowego (kolizja/wypadek) oraz 

skutkami. Sumarycznie stanowi jednak znaczne obciążenie dla budżetu Państwa. Wedle danych 

Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego za 2021 rok koszt wszystkich zdarzeń drogowych wyniósł 

39,3 mld, czyli około 1,5 % wartości PKB Polski. Był on jednak znacząco niższy, o 17,3 mld zł, aniżeli 

podczas ostatniego raportu KRBRD. Wtedy koszty te wyniosły aż 56,6 mld zł, stanowiąc 2,7 % wartości 

PKB. Średni jednostkowy koszt wypadku śmiertelnego w 2021 r. został oszacowany na około 2,7 mln 

zł, ofiary ciężko rannej na około 3,5 mln zł, ofiary lekko rannej na około 51 tyś. zł, a koszty kolizji opiewały 

na około 8 tyś. zł. Na terenie funkcjonalnego obszaru Ostródy w roku 2021 z powodu wypadków zginęła 

1 osoba, a 16 zostało rannych. 

Koszty dotyczące uszkodzeń infrastruktury są generowane głównie przez nadmierną eksploatację 

oraz zjawiska klimatyczne. Zdecydowanie szybciej zużywa się infrastruktura drogowa bez ograniczeń 

tonażowych, przenosząca ruch pojazdów ciężarowych. 

Koszty związane z kongestią (zagęszczeniem, zatłoczeniem na drogach) 

Kongestia drogowa nie tylko powoduje zmniejszenie prędkości przejazdu przez miasto, ale wiąże 

się z szeregiem niedogodności dla obszarów miejskich oraz ich mieszkańców. Straty czasu 

bezpośrednio przekładają się na straty ekonomiczne oraz negatywnie oddziałuje na środowisko, a  

także jakość życia, bezpieczeństwo, poziom stresu u kierowców i pasażerów transportu zbiorowego, 

komfort przemieszczeń niezmotoryzowanych, komfort zamieszkania w najbliższej okolicy drogi. Straty 

ponoszą przedsiębiorstwa zarówno korzystające z usług transportowych jak i te, które te usługi 

świadczą (firmy przewozowe, operatorzy, dostawcy logistyczni, firmy kurierskie, itp.). Konkurencyjność 

zbiorowego transportu autobusowego spada ze względu na jego potencjalne opóźnienia oraz 

wydłużanie rozkładowych czasów przejazdu. Obszary borykające się z dużym poziomem kongestii 

doświadczają spadku rentowności prowadzonej działalności gospodarczej, co może transfer inwestycji 

na tereny o lepszej dostępności. Przemieszczanie w warunkach zatłoczenia wzmaga także poziomy 

emisji szkodliwych substancji, które szczegółowo zostały opisane wcześniej. 

Koszty związane z uciążliwością oddziaływania transportu 

Ostatnia kategoria zawiera w sobie pozostałe, niewymienione wcześniej uciążliwości. Warto 

wspomnieć o problemie wyspy ciepła. Duża gęstość budynków, dróg, miejskiej infrastruktury gromadzą 

ciepło i powoli je emitują, co szczególnie jest odczuwalne w upalne dni. Zjawisko może potęgować 

niedobór powierzchni biologicznie czynnej. Zieleń w mieście pochłania ciepło i  przeciwdziała 

nadmiernej emisji temperatury. Zjawisko jest pogłębiane poprzez tzw. ciepło antropogeniczne, które 

produkowane jest poprzez ruch samochodowy, urządzenia grzewcze, przemysłowe. W największych 

miastach podczas godzin nocnych różnica pomiędzy temperaturą w centrum miasta, a tą notowaną na 

obrzeżach może osiągać 10 – 15 stopni.  
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Negatywne oddziaływanie transportu zaznacza się także w jego terenochłonności, czyli 

zarezerwowaniu znacznych części miasta wyłącznie pod cele komunikacyjne. We współczesnych 

polskich miastach z reguły nie sprzyja on zrównoważonej mobilności, ponieważ zdecydowana 

większość obszaru komunikacyjnego jest przeznaczana na transport samochodowy. Sprzyja to 

większej ilości przemieszczeń samochodowych, a więc wzmacnia negatywny wpływ opisywanych 

wcześniej czynników. 

Ostróda aktualnie posiada dość korzystną sytuację związaną ruchem tranzytowym, który dzięki 

obwodnicom południowym i wschodnim  o parametrach dróg ekspresowych nie musi przejeżdżać przez 

centrum miasta. Tranzyt jest dla miasta szczególnie uciążliwy ze względu na znaczny udział w nim 

pojazdów o DMC przekraczającej 3,5 t, których oddziaływanie na środowisko może być wielokrotnie 

większe niż samochodów osobowych. Pomimo wyprowadzenia tego rodzaju ruchu na obrzeża centrum 

miasta nie jest wolne od kongestii, czyli nadmiernego zatłoczenia ulic. Obecnie dominujący sposób 

przemieszczania się mieszkańców oraz znaczenie Ostródy jako lokalnego centrum administracyjnego 

(miasto powiatowe) skutkują wysokim natężeniem ruchu w centrum miasta. Sytuację potęguje także 

jeszcze nieukończony, docelowy przebieg drogi krajowej nr 16. Turystyczne walory miasta skutkują 

także dodatkowym potokiem ruchu w miesiącach wakacyjnych. Jest to odmienny trend w porównaniu 

np. do największych polskich miast, które w okresie wakacyjnym notują spadek natężenia ruchu. Taki 

rodzaj ruchu jest szczególnie uciążliwy ze względu na jego zmienność w czasie, brak równomierności 

oraz zależność od wielu czynników, takich jak np. pogoda w danym dniu. Transport samochodowy 

wedle opinii mieszkańców szczególnie uciążliwy jest na centralnych ulicach miasta takich jak 

Czerneckiego, Jana Pawła II, Mickiewicza, Pieniężnego, 21 Stycznia, Jagiełły, 11 Listopada, 

Słowackiego, Grunwaldzka. Wpływa to na obniżenie jakości przemieszczeń niesamochodowych oraz 

zniechęca do zmiany dotychczasowego środka transportu. Ze względu na niewielką powierzchnię 

miasta negatywne zjawiska się intensyfikują w gęsto zaludnionym obszarze, bez możliwości ich 

rozproszenia. Tereny komunikacyjne drogowe stanowią obecnie około 12,5% całkowitej powierzchni 

miasta29, co jest dość znaczącym odsetkiem, determinującym układ przestrzenny Ostródy. 

Przez Ostródę przebiega także linia kolejowa nr 353, która znacznie oddziałuje na strukturę 

funkcjonalno-przestrzenną miasta. Ze względu na swoją terenochłonność oraz ograniczenia w dostępie 

rejony te stanowią barierę funkcjonowania powiązań wewnętrznych. Sytuacja uległa poprawie dzięki 

bezkolizyjnemu przejazdowi przez tory w rejonie ulicy Drwęckiej dla ruchu samochodowego. Ruch 

pieszy jest jednak nadal znacznie utrudniony, ze względu na główną koncentrację przemieszczeń 

niesamochodowych w ścisłym centrum miasta, które w dalszym ciągu posiada wyłącznie kolizyjne 

przeprawy przez tory. Udział terenów komunikacyjnych kolejowych stanowi niecałe 3% całkowitej 

powierzchni miasta30. 

 

3.7.2.  Analiza efektywności i barier elektryfikacji transportu publicznego i indywidualnego 

Rozwój gospodarki uwarunkowany jest m.in. poprzez dynamiczny rozwój sektora transportu, który 

przyczynia się do sprawnego przewozu towarów. Z punktu widzenia społeczeństwa (i jego jakości życia) 

transport daje możliwość swobodnego przemieszczania się i spełniania potrzeb zarówno 

obligatoryjnych (np. podróże do szkoły, pracy), jak i fakultatywnych (np. podróże w celach 

rozrywkowych). Z drugiej strony sektor transportu jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych. 

Dekarbonizacja tego sektora wymaga podjęcia szeregu działań, głownie zaostrzenia norm emisji 

dwutlenku węgla, co pociąga za sobą rozwój elektromobilności i wykorzystywania paliw alternatywnych 

do pojazdów samochodowych. W Unii Europejskiej regulacje prawne związane ze zminimalizowaniem 

 
29 źródło: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostróda do roku 2023”, Ostróda 2018 
30 jw. 
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zależności od ropy naftowej oraz zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko zawarte zostały 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 

rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych31. Zgodnie z późniejszym stanowiskiem Komisji Europejskiej 

flota nowo zarejestrowanych samochodów musi zredukować emisje o 55% do 2030 r. i o 100% do 

2035 r. w porównaniu do 2021 r. (w przypadku nowych samochodów dostawczych cele redukcji 

wynoszą odpowiednio 50% i 100%)32. Przedstawione cele mają służyć osiągnięciu neutralności 

klimatycznej Europy w 2050 r. 

W Polsce zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE znalazły odwzorowanie 

w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Planie Rozwoju 

Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” oraz Ustawie o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych33. Na gruncie samorządowym polityczno-prawne kierunki rozwoju elektromobilności 

stanowią uchwały rady gmin w postaci Planów Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego oraz 

Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 

W obecnych uwarunkowaniach elektryfikacja pojazdów niesie za sobą szereg korzyści, a do 

najważniejszych z nich zaliczyć trzeba: 

▪ poprawa jakości życia w miastach; 

▪ brak emisji zanieczyszczeń (w miejscu użytkowania pojazdów); 

▪ lepsze parametry pracy; 

▪ możliwość współdzielenia infrastruktury między różnymi środkami transportowymi (np. 

pojazdami komunalnymi i autobusami); 

▪ większa funkcjonalność, w szczególności na terenach rekreacyjnych, historycznych itp.; 

▪ możliwość wjazdu do tzw. stref czystego transportu; 

▪ wzrost walorów miasta i jego otoczenia. 

Elektromobilność jest pojęciem związanym z transportem zbiorowym oraz indywidualnym. 

Rozwojowi elektromobilności służy szereg bodźców technologicznych i środowiskowych. W ostatnich 

latach daje się zauważyć mnogość rozwiązań odpowiadających za napęd pojazdów elektrycznych. 

Współczesne nośniki energii – baterie litowo-jonowe – zyskały odpowiednią pojemność, pozwalającą 

na stosowanie w pojazdach indywidualnych i drogowego transportu zbiorowego. Zastosowanie litu w 

bateriach pozwala na dużą liczbę cykli pracy (od setek do dziesiątek tysięcy), brak tzw. efektu pamięci 

(powodującego utratę pojemności akumulatora) oraz niewielkie możliwości samorozładowania. Obecnie 

na jednym pełnym ładowaniu samochód elektryczny może przejechać od 100 do 250 km. Z kolei w  

transporcie zbiorowym, przy zachowaniu takich czynników, jak odpowiedni stan pojazdu i baterii, 

zapewnienie infrastruktury ładowania i właściwego rozkładu jazdy, autobusy elektryczne mogą 

pokonywać drogę od 150 do 200 km dziennie w ruchu miejskim.  

Elektromobilność jest w stanie ograniczyć uciążliwości dla społeczeństwa wynikające z ruchu 

drogowego. Chodzi tu o ograniczenie nie tylko poziomu zanieczyszczenia powietrza w miastach, ale 

także hałasu, zwłaszcza w otoczeniu głównych arterii komunikacyjnych. Pojazdy wykorzystujące 

energię elektryczną nie emitują lokalnych emisji, co jest szczególnie ważne na obszarach o gęstej 

zabudowie oraz w centrach miast. 

W kwestii elektryfikacji transportu zbiorowego należy wyraźnie zauważyć, że Gmina Miejska Ostróda 

– jako gmina, której liczba mieszkańców nie przekracza 50 000 – nie podlega zapisom Ustawy o 

elektromomobilności i paliwach alternatywnych, które stanowią, że jednostka samorządu terytorialnego 

 
31 Dz.U. U.E. L 307/1 
32 źródło: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/od-2035-roku-bez-samochodow-spalinowych--77460.html  
33 Dz. U. 2022 poz. 1083, 1260 
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świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu Ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym34 podmiotom, które łącznie zapewnią udział autobusów zeroemisyjnych lub 

autobusów napędzanych biometanem we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki 

samorządu terytorialnego wynoszący co najmniej 30%. Mimo to, od 2019 r. w komunikacji miejskiej w 

Ostródzie eksploatowane są 2 autobusy klasy MIDI o napędzie elektrycznym (Solaris Urbino 8,9 LE). 

Tym samym udział autobusów elektrycznych w parku taborowym miejskiego przewoźnika (tj. Żegluga 

Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.) kształtuje się na poziomie ok. 8%. Pełną strukturę taborową pojazdów 

wykorzystywanych przez ŻOE w podziale na źródło zasilania przedstawiono na rysunku 3.24. 

Rysunek 3.24. Struktura taborowa Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej ze względu na źródło zasilania 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie https://phototrans.pl/  

Model obsługi sieci komunikacji miejskiej autobusami o napędzie elektrycznym w Ostródzie wymaga 

uregulowania szeregu kwestii o charakterze techniczno-logistyczno-eksploatacyjnym, a w 

szczególności: 

▪ wskazania linii przeznaczonych do obsługi autobusami elektrycznymi; 

▪ określenia lokalizacja punktu lub punktów ładowania; 

▪ wyboru strategii ładowania. 

Głównym celem dla linii obsługiwanych przez autobusy elektryczne jest utrzymanie lub wzrost 

wolumenu przewiezionych pasażerów oraz poprawa komfortu podróżowania. Ze względów 

ekonomicznych pojazdy elektryczne powinny pokonywać jak największą liczbę kilometrów i być 

przeznaczone do obsługi zadań całodziennych, całotygodniowych i całorocznych (pojazd transportu 

publicznego zarabia wtedy, kiedy jeździ)35. Ponadto powszechnie przyjęło się, że autobusy 

zeroemisyjne powinny kursować na liniach: 

▪ obsługujących obszary o intensywnej zabudowie wielorodzinnej; 

▪ o wysokiej gęstości przystanków; 

▪ których trasa przebiega po możliwie płaskim terenie; 

 
34 Dz. U. 2021 poz. 1371 i 2445 
35 źródło: Elektromobilność w transporcie publicznym – praktyczne aspekty wdrażania. Polskie Stowarzyszenie Paliw 
Alternatywnych. 
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▪ charakteryzujących się niskimi prędkościami technicznymi niewynikającymi z zatłoczenia na 

drogach (np. strefy Tempo 30); 

▪ podatnych na kongestię drogową. 

Komunikacja miejska w Ostródzie w dni robocze realizowana jest na 8 liniach komunikacyjnych, 

których charakterystykę przedstawiono w tabeli 3.13. Poszczególne linie różnią się między sobą 

szeregiem parametrów, zwłaszcza długością trasy, czasem przejazdu, liczbą wykonywanych kursów i 

wozokilometrów. Analiza danych zawartych w tabeli pokazuje, że w kontekście kryterium maksymalnej 

dziennej pracy przewozowej (wyrażonej w wozokilometrach), w pierwszej kolejności liniami 

przeznaczonymi do elektryfikacji powinny być odpowiednio linie 1, 4, 3 oraz 6.  

Tabela 3.13. Charakterystyka linii komunikacji miejskiej w Ostródzie 

Linia Trasa 

Długość trasy w 

wariancie podstawowym 

[km] 

Czas przejazdu w 

wariancie podstawowym 

[min] 

Liczba kursów 

ogółem w dniu 

roboczym 

Praca 

przewozowa  w 

dniu roboczym 

[wozokm] 

1 
Grunwaldzka  Wzgórze 

św. Franciszka 

4,01 

(kierunek: TAM) 

15 

(kierunek: TAM) 
47 258 

4,00 

(kierunek: POWRÓT) 

13 

(kierunek: POWRÓT) 

2 
Kajkowo  Wzgórze św. 

Franciszka 

3,62 

(kierunek: TAM) 

15 

(kierunek: TAM) 
34 163 

3,64 

(kierunek: POWRÓT) 

14 

(kierunek: POWRÓT) 

3 Nad Jarem  Międzylesie 

7,19 

(kierunek: TAM) 

25 

(kierunek: TAM) 
22 217 

7,66 

(kierunek: POWRÓT) 

26 

(kierunek: POWRÓT) 

4 Chrobrego  Międzylesie 

6,09 

(kierunek: TAM) 

19 

(kierunek: TAM) 
28 221 

6,78 

(kierunek: POWRÓT) 

23 

(kierunek: POWRÓT) 

6 Grunwaldzka  Wałdowo 

6,92 

(kierunek: TAM) 

23 

(kierunek: TAM) 
28 210 

7,37 

(kierunek: POWRÓT) 

24 

(kierunek: POWRÓT) 

7 Grunwaldzka  Tyrowo 

5,88 

(kierunek: TAM) 

22 

(kierunek: TAM) 
12 109 

5,88 

(kierunek: POWRÓT) 

21 

(kierunek: POWRÓT) 

9 Wałdowo  Nad Jarem 

6,11 

(kierunek: TAM) 

21 

(kierunek: TAM) 
28 177 

5,38 

(kierunek: POWRÓT) 

19 

(kierunek: POWRÓT) 

11 
Wzgórze św. Franciszka  

Nad Jarem 

3,68 

(kierunek: TAM) 

14 

(kierunek: TAM) 
32 176 

3,68 

(kierunek: POWRÓT) 

16 

(kierunek: POWRÓT) 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŻOE oraz modelu ruchu dla miasta Ostróda 
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Wybór linii i przydział autobusów elektrycznych do obsługi poszczególnych zadań przewozowych 

determinują wybór sposobu ładowania pojazdów. Współcześnie istnieje wiele technologii ładowania 

pojazdów, od stosunkowo prostych (w zajezdni, na przystankach krańcowych) po skomplikowane (np. 

ładowanie dwuprzewodowe w miastach, w których sieć tramwajowa pokrywa się z siecią autobusową). 

W przypadku Ostródy najlepszym rozwiązaniem jest ładowanie nocne w zajezdni. Taki sposób 

uzupełniania energii dedykowany jest do niewielkich sieci transportowych i na liniach o niewielkiej 

intensywności wykorzystania taboru (np. jedynie w okresie szczytów przewozowych). 

Głównymi barierami elektryfikacji transportu publicznego nie tylko w Ostródzie, ale także w całym 

kraju są koszty zakupu autobusów elektrycznych i zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. Ich ceny 

niejednokrotnie przekraczają możliwości finansowe samorządów gminnych. W Polsce cena autobusu z 

napędem elektrycznym jest wyższa od autobusu z silnikiem wysokoprężnym o ok. 150-250%. Głównym 

czynnikiem wpływającym na koszty zakupu są ceny baterii litowo-jonowych. Prognozuje się jednak, że 

wraz z upływem czasu ceny ogniw będą miały coraz mniejszy wpływ na koszty zakupu e-busów (por. 

rysunek 3.25.) – w 2030 r. cena baterii powinna stanowić 8% kosztu zakupu autobusu, podczas gdy w 

2016 r. było to 26%36. 

Rysunek 3.25. Średnie ceny baterii litowo-jonowych 

 

źródło: Elektromobilność w transporcie publicznym – praktyczne aspekty wdrażania. Polskie Stowarzyszenie Paliw 

Alternatywnych 

Inną barierą elektryfikacji transportu zbiorowego jest stosunkowo niewielki zasięg – do 200 km 

dziennie. Zasięg ten może być zwiększony np. poprzez zastosowanie ogrzewania paliwowego lub 

doładowanie pojazdu na przystankach krańcowych, co wymaga z jednej strony uwzględnienia czasu 

ładowania w zadaniach przewozowych, a z drugiej – zapewnienia odpowiedniej infrastruktury 

(ładowarek na ważniejszych pętlach autobusowych). 

W przypadku transportu prywatnego pojazdy o napędzie elektrycznym nie są w Ostródzie jeszcze 

zbyt popularne, ale należy spodziewać się, że zgodnie z panującymi trendami ich liczba sukcesywnie 

 
36 źródło: Elektromobilność w transporcie publicznym – praktyczne aspekty wdrażania. Polskie Stowarzyszenie Paliw 
Alternatywnych. 
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będzie rosnąć. Największą przeszkodą w transformacji prywatnych samochodów spalinowych na 

elektryczne jest wciąż wysoka cena zakupu (przy czym koszty zakupu i eksploatacji auta spalinowego i 

elektrycznego zrównują się po 10 latach37 – por. rysunek 3.26.). W tym kontekście należy wspomnieć, 

że od 12 lipca 2021 r. osoby fizyczne w ramach programu „Mój elektryk” mogą składać w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie zakupu samochodów 

zeroemisyjnych kategorii M1, N1, L1e-L7e38 – elektrycznych i wodorowych. Kwota dofinansowania 

będzie wynosić 18 750 zł lub 27 000 zł (wyższe wsparcie przeznaczone jest dla posiadaczy Karty Dużej 

Rodziny)39. Maksymalna wartość samochodu, do którego można uzyskać dofinansowanie to 225 000 zł 

brutto. Okres wdrażania zaplanowano na lata 2021 – 2026. W ten sposób poza efektem ekologicznym, 

Fundusz chce uzyskać także efekt społeczny, jakim jest upowszechnienie pojazdów elektrycznych w 

rodzinach wielodzietnych. 

Rysunek 3.26. Porównanie kosztów zakupu i eksploatacji auta spalinowego i elektrycznego 

 

źródło: Jak wspierać elektromobilność?, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019 

Innymi finansowo-prawnymi zachętami motywującymi do nabywania samochodów elektrycznych są: 

▪ możliwość korzystania z buspasów (do 2025 r.); 

▪ możliwość bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania (na podstawie lokalnych 

przepisów); 

▪ zwolnienie z akcyzy; 

▪ wyższy limit amortyzacji. 

 
37 źródło: Jak wspierać elektromobilność?, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019. 
38 M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy; 
N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t; 
L1e: motorowery dwukołowe; 
L2e: motorowery trójkołowe; 
L3e: motocykle dwukołowe bez bocznego wózka; 
L4e: motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem; 
L5e: motocykle trójkołowe; 
L6e: czterokołowce lekkie; 
L7e: czterokołowce. 
39 Dofinansowanie dla przedsiębiorców wynosi 70 tys. zł. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k
o

s
z
t 
[t

y
s
. 
z
ł]

rok

elektryczna Skoda Citigo-e Skoda Citigo Elegance



 

 

 

Raport Diagnostyczno-Strategiczny Strona 101 

 

 Warunkiem swobodnych przemieszczeń pojazdami elektrycznymi jest dobry dostęp do 

ogólnodostępnych punktów ładowania (obecnie na terenie obszaru funkcjonalnego działa tylko jeden 

punkt ładowania, zlokalizowany w Ostródzie na ul. Grunwaldzkiej; operatorem stacji jest GreenWay Sp. 

z o.o.). A zatem pożądana lokalizacja przyszłych, potencjalnych punktów ładowania powinna znajdować 

się w sąsiedztwie: 

▪ dużych osiedli mieszkaniowych; 

▪ centrów handlowych; 

▪ stacji paliw; 

▪ urzędów; 

▪ placówek kulturalnych oraz miejsc sportu i rekreacji; 

▪ dużych zakładów pracy. 

Syntetyczne podsumowanie korzyści i ograniczeń wynikających z elektryfikacji transportu 

zbiorowego i prywatnego zestawiono w tabeli 3.14. 

Tabela 3.14. Korzyści i ograniczenia elektryfikacji transportu w Ostródzie 

Transport zbiorowy Transport prywatny 

Korzyści 

▪ brak emisji zanieczyszczeń w miejscu 

użytkowania; 

▪ ograniczenie emisji hałasu; 

▪ zmniejszenie obciążenia ulic dla pozostałych 

użytkowników dróg; 

▪ lepsze parametry pracy i sprawność elektrycznych 

układów napędowych w autobusach; 

▪ większa funkcjonalność, zwłaszcza w gęstej 

zabudowie, na terenach rekreacyjnych, 

zabytkowych, wymagających ciszy; 

▪ w przypadku awarii lub kolizji drogowej znaczne 

ograniczenie wycieków paliw i olejów do 

środowiska; 

▪ poprawa komfortu podróży i poziomu życia 

mieszkańców; 

▪ poprawa oferty przewozowej w transporcie 

miejskim; 

▪ wzrost walorów miasta; 

▪ prostsza konstrukcja e-busów (mniej części, 

łatwiejszy serwis); 

▪ obsługa i serwis taboru elektrycznego ogranicza 

„brudne” technologie, np. wymiany oleju, 

tankowanie paliwa. 

▪ brak emisji zanieczyszczeń w miejscu 

użytkowania; 

▪ ograniczenie emisji hałasu; 

▪ większa wydajność względem samochodów 

tradycyjnych (o napędzie spalinowym); 

▪ niska awaryjność; 

▪ łatwiejsze prowadzenie; 

▪ wysoki komfort jazdy; 

▪ zwiększone bezpieczeństwo (wynikające z braku 

zbiornika na paliwo); 

 

Ograniczenia 

▪ ograniczone możliwości wykorzystania na długich 

trasach; 

▪ konieczność zapewnienia odpowiedniej 

infrastruktury; 

▪ rzeczywiste koszty eksploatacji przewyższają 

autobusy tradycyjne; 

▪ maksymalizacja użyteczności eksploatacji 

autobusów elektrycznych wymaga obsługi 

wyłącznie odpowiednich tras; 

▪ słabo rozwinięta sieć stacji ładowania, występują 

dysproporcje w zagęszczeniu stacji ładowania np. 

pomiędzy Ostródą a Olsztynem; 

▪ stosunkowo niewielki zasięg na jednym ładowaniu 

(zasięg ulega skróceniu wraz z wiekiem baterii, 

prędkością pojazdu, włączonymi odbiornikami 

energii, obciążeniem); 

▪ brak przywilejów dla posiadaczy pojazdów 

elektrycznych; 
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Transport zbiorowy Transport prywatny 

Korzyści 

▪ konieczność zapewnienia postoju na ładowanie; 

▪ możliwa mniejsza powierzchnia przestrzeni 

pasażerskiej w autobusie; 

▪ ryzyko rozładowania baterii w warunkach 

wysokiego zatłoczenia i źle zaplanowanego 

rozkładu jazdy; 

▪ autobusy elektryczne nadal są znacznie droższe 

od spalinowych odpowiedników (nawet do 2,5 razy 

większe niż autobusów z silnikami diesla); 

▪ wysokie koszty wymiany baterii; 

▪ wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, 

co pociąga za sobą  zwiększone obciążenia sieci 

elektroenergetycznych. 

▪ wysoki koszt zakupu; 

▪ nieznane koszty ładowania aut elektrycznych w 

przyszłości; 

▪ obawy związane z eksploatacją samochodów 

elektrycznych (nieznane koszty części, brak 

zamienników, ubogi rynek wtórny, naprawy tylko w 

wyspecjalizowanym serwisie); 

▪ często projekt budowy stacji ładowania jest 

inwestycją nieopłacalną; 

▪ proces ładowania samochodów elektrycznych 

powoduje wzrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną, co pociąga za sobą  zwiększone 

obciążenia sieci elektroenergetycznych. 

źródło: opracowanie własne 

 Dobre praktyki 

Ekologiczna komunikacja publiczna w Zakrzewiu (Polska) 

Samorząd Zakrzewa na Mazowszu do czerwca 2022 r. nie organizował komunikacji publicznej 

(funkcjonował jedynie dowóz uczniów do szkół). Jednak dzięki 9 milionom złotych dotacji z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupione zostaną cztery 

autobusy elektryczne oraz osiem ładowarek na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego. Autobusy 

zeroemisyjne wykorzystywane będą na potrzeby komunikacji wewnątrzgminnej oraz na trasie do 

miasta powiatowego (Radomia). Nowe połączenia umożliwią nie tylko dojazd do placówek 

oświatowych, ale także do miejsc pracy. 

Pojazdy będą mieć 12 metrów długości i wyposażone zostaną w silnik o minimalnej mocy 160 kW (z 

magazynem energii o pojemności co najmniej 200 kWh), dzięki czemu na pełnym ładowaniu będą 

mogły pokonać dystans ok. 150 km. Wszystkie pojazdy będą niskopodłogowe, przystosowane do 

przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w biletomaty. 

 

Elektryczne taksówki w Zielonej Górze (Polska) 

Na początku 2020 roku na ulicach Zielonej Góry pojawiły się pierwsze w pełni elektryczne, 

zeroemisyjne i ekologiczne taksówki EVITY Electric Taxi. We flocie korporacji znajdują się 

nowoczesne, wyróżniające się wysoką estetyką wnętrza auta Nissan Leaf II generacji oraz KIA e-

soul. EVITY Electric Taxi można zamówić za pomocą aplikacji mobilnej na telefon lub dzwoniąc pod 

podany numer telefonu. Można również podejść do auta stojącego na postoju i poprosić o kurs. 

Taksówki staną się w przyszłości uzupełnieniem elektrycznego transportu publicznego w mieście. Na 

początku we flocie EVITY Electric Taxi znajdowało się 5 pojazdów, w 2021 r. – 23, a docelowo po 

Zielonej Górze ma jeździć 50 elektrycznych taksówek. W 2021 r. elektryczne taksówki przejechały w 

mieście ponad milion kilometrów. Mimo to EVITY nie jest jeszcze przedsięwzięciem rentownym, ale 

z powodzeniem służy promocji elektromobilności. 

Dotychczas w Polsce wyłącznie w oparciu o samochody elektryczne funkcjonowały dwie korporacje 

w Warszawie. Obie zostały zawieszone zew względu na wysokie koszty operacyjne i brak 

infrastruktury do ładowania w dogodnych lokalizacjach. 
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źródło: https://evity.pl/wp-content/uploads/2020/01/evity-electric-taxi-2.jpg 

Elektryfikacja taboru autobusowego w Jaworznie (Polska) 

Jaworzno jest jednym z polskich liderów w elektryfikacji transportu publicznego. PKM Jaworzno jako 

pierwszy operator autobusowy w Polsce wdrożył do regularnego ruchu bezemisyjny autobus 

elektryczny. Podczas początkowej fazy eksploatacji przewoźnik testował funkcjonalność napędu 

elektrycznego, zbierał doświadczenia pod kątem dalszego rozwijania floty. Pozytywne wyniki testów 

skłoniły miejskiego przewoźnika do ogłoszenia przetargu na kolejne autobusy elektryczne. Wraz z 

elektryfikacją taboru PKM Jaworzno podjął współpracę z przedsiębiorstwem branży energetycznej. 

Jej efektem była budowa pierwszej w Polsce stacji ładowania z możliwością szybkiej wymiany baterii. 

Wymiana odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz zrobotyzowany, a cała operacja trwa 

zaledwie kilka minut. Dzięki temu istnieje możliwość wymiany baterii na naładowaną podczas przerwy 

pomiędzy kursami. Autobus wykonuje kolejne kursy już z nowym kompletem baterii, a poprzedni jest 

w tym czasie ładowany. Zwiększa to znacząco dostępność taboru oraz rozwiązuje problem 

niewystarczających zasięgów na cały dzień kursowania. Ponadto na terenie miasta jest 

rozmieszczone obecnie 6 pantografowych stacji ładowania, umożliwiających podładowanie baterii w 

15 minut. Pojazdy ładowane są także na zajezdni przy wykorzystaniu ładowarek ze złączami plug-in. 

W związku z rozbudowaną infrastrukturą ładowania w mieście przeprowadzana jest dynamiczna 

elektryfikacja taboru. Udział pojazdów elektrycznych po realizacji dostaw w 2022 roku będzie wynosił 

około 80 %. Pojazdy spalinowe będą wykonywać jedynie dodatkowe kursy w godzinach szczytu oraz 

pełnić rolę rezerwowych. Zarządzanie taborem elektrycznym ułatwia przewoźnikowi unifikacja: 

wszystkie autobusy elektryczne są marki Solaris Urbino, posiadając 3 różne wersje długości: 8,9 m 

(MIDI), 12 m (MAXI) oraz 18 m (MEGA, autobusy przegubowe).   
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3.8.  Obszar 8: Działania promocyjne i edukacyjne – wskazanie barier i 

motywatorów zrównoważonych zachowań transportowych 

Współczesna polityka transportowa stawia przed obszarami funkcjonalnymi miast wyzwanie 

związane ze zmianą dotychczasowych nawyków mobilnością wśród mieszkańców. Dynamiczny rozwój 

motoryzacji indywidulanej w Polsce po 1989 r. początkowy był przedstawiany oraz odbierany zarówno 

przez mieszkańców jak i przedstawicieli władz samorządowych jako pozytywny trend, polepszający 

mobilność mieszkańców w zakresie elastyczności czasowej oraz bezpośredniości podróży. Sposób 

planowania rozwoju oraz priorytety nadawane inwestycjom miejskim oraz regionalnym były wyraźnie 

ukierunkowane na zwiększenie udziału tego środka transportu. Wraz ze wzrostem wskaźnika 

motoryzacji w Polsce zaczęły się uwidaczniać problemy związane z nadmiernym ruchem 

samochodowym.              

Zjawisko kongestii transportowej zaczęło dotyczyć nie tylko największych polskich miast, ale również 

coraz mniejszych ośrodków, w których słabnąca oferta transportu zbiorowego była rekompensowana 

poprzez intensywny zakup samochodów przez mieszkańców. Zjawisko to dodatkowo spotęgowało 

wejście Polski do Unii Europejskiej oraz możliwość importu samochodów osobowych na korzystnych 

warunkach finansowych. Obecnie coraz więcej ośrodków regionalnych w odpowiedzi na negatywny 

wpływ transportu na tkankę urbanistyczną redefiniuje dotychczasowe podejście do transportu. Wśród 

działań samorządów oraz niektórych mieszkańców na ogół można zaobserwować coraz większą 

akceptacje dla idei transportu zrównoważonego. Trwała oraz wyraźna zmiana tego trendu wymaga 

jednak podjęcia trudu zarządzania mobilnością. Do zmian zachowań mieszkańców mogą przyczynić się 

zarówno działania miękkie (takie jak informacja, komunikacja, akcje promujące) jak i twarde (rozwój 

infrastruktury, polepszenie częstotliwości, nowe połączenia komunikacji zbiorowej). Za Olgierdem 

Wyszomirskim („Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia”) możemy wyróżnić 

następujące cele zrównoważonej mobilności, które kształtują zachowania transportowe mieszkańców: 

▪ dążenie do racjonalnego, a nie minimalnego czasu podróży; 

▪ traktowanie podróży jako samodzielnej aktywności, a nie tylko jako sposobu zaspokojenia 

potrzeby przewozowej, będącej wtórną do podstawowych aktywności, np. pracy czy nauki; 

▪ ograniczenie potrzeb przewozowych; 

▪ zwiększenie udziału podróży pieszych, rowerem i środkami transportu zbiorowego w stosunku 

do podróży samochodem osobowym; 

▪ zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu powodowanego przez transport i 

jednocześnie poprawę efektywności energetycznej transportu; 

▪ zwiększenie wykorzystania zdolności przewozowej przez lepsze wykorzystanie pojazdów; 

▪ zwiększenie przepustowości infrastruktury przez wprowadzenie zasady odpłatności za 

korzystanie z niej; 

▪ podwyższenie jakości przestrzeni miejskiej, np. przez wprowadzenie stref ruchu TEMPO – 30. 

W przypadku Ostródy wraz z jej obszarem funkcjonalnym można zauważyć, że głównymi barierami 

dla zrównoważonych zachowań transportowych jest niska liczba kursów komunikacji zbiorowej. 

Powoduje to, że te środki transportu publicznego w ocenie mieszkańców nie są konkurencyjne 

względem samochodu oraz nie pozwolą zapewnić dostępu do usług w akceptowalnym/racjonalnym 

czasie. Przy niskiej częstotliwości w wielu przypadkach godziny nie są dopasowane do godzin 

rozpoczęcia pracy czy nauki w szkole. Obszar leżący w granicach miasta posiada zwartą, 

skoncentrowaną zabudowę, natomiast część wiejska gminy składa się wielu niewielkich 

miejscowości/osad rozproszonych na większym obszarze. Infrastruktura na terenie całego obszaru nie 

sprzyja przemieszczeniom pieszym oraz rowerowym. Drogi dla rowerów na terenie miasta są dość 

fragmentaryczne oraz miejscami niespójne. Przez to kompaktowy potencjał obszaru miasta Ostródy nie 
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jest w pełni wykorzystany. Dzięki niewielkiej powierzchni gminy miejskiej Ostróda, duża część podróży 

o charakterze wewnątrzmiejskich mogłaby być z powodzeniem wykonywana rowerem lub pieszo. W 

mieście brakuje jednak przestrzeni dedykowanych wyłącznie pieszym, wolnych od ruchu samochodów 

bądź większych obszarów z wyraźnie uspokojonym ruchem.  

Ważnym elementem, będącym istotną determinantą zachowań komunikacyjnych jest dostępność 

transportowa. Można ją rozumieć zarówno jako bliska odległość od przystanków komunikacyjnych, jak 

i łatwość dotarcia do różnych punktów docelowych. Niewątpliwym motywatorem zrównoważonych 

podróży jest także wyprowadzanie ruchu tranzytowego z centralnych części miejscowości. Dzięki 

budowie dróg o charakterze obwodnicowym decyzje związane z uspokajaniem ruchu w centrach miast 

zyskują większą aprobatę społeczną. Ważne jest w związku, aby ulice pełniące wcześniej rolę 

tranzytowych były dostosowane do parametrów ruchu lokalnego. Warto zastosować tzw. „kameralizację 

ulic”, czyli organizację ruchu uniemożliwiającą jazdę z nadmierną prędkości. Dodatkowo zmiana 

dotychczasowego podziału przestrzeni poprzez zwiększenie udziału infrastruktury pieszej i rowerowej 

implikuje zjawisko tzw. „demokratyzacji” ulicy, czyli zapewnienie podobnych uprawnień każdemu z 

uczestników ruchu, bez faworyzowania wyłącznie jednego środka transportu. Pozwoli to mieszkańcom 

łatwiej dostrzec, że wybierając rower czy przejście piesze są równoprawnymi uczestnikami ruchu, którzy 

mają prawo oczekiwać bezpiecznych oraz komfortowych warunków ruchowych. Świadomość ta również 

powoduje większą skłonność do rezygnacji z codziennych przemieszczeń samochodem, co jest 

pożądanym zjawiskiem z punktu widzenia równoważenia mobilności miejskiej. Przestrzeń publiczna 

powinna także uwzględniać osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Elementami zniechęcającymi 

są takie przeszkody jak wysokie krawężniki, strome schody, brak ławek (lub innych miejsc krótkiego 

odpoczynku), przejścia podziemne oraz naziemne. Są one szczególnie nieprzyjazne osobą o 

ograniczonej mobilności, a także stanowią dużą barierą dla rodzin z dziećmi w wózkach, seniorów czy 

osób przenoszących większy bagaż. Współcześnie w miarę możliwości zakłada się odchodzenie od 

tego rozwiązania stosując przejścia w poziomie jezdni. Istotne jest również działanie sygnalizacji 

świetlnej. Nadmiernie długie fazy wymuszające na pieszych kilkuminutowe oczekiwanie na przejście 

skrzyżowania działa zniechęcająco, skłaniając do omijania tego miejsca bądź wyboru innego środku 

transportu. 

Do pakietu działań zachęcających do zmiany transportowych nawyków można zaliczyć te 

wpływające na ograniczenie ruchu w centrum miasta. Taki rezultat może być osiągnięty poprzez 

implementację strefy płatnego parkowania. Rozwiązanie to posiada szereg korzyści, które poza 

modyfikacją codziennego sposobu przemieszczania mieszkańców wpływa na: 

▪ zwiększenie rotacji pojazdów; 

▪ łatwość w znalezieniu wolnych miejsc postojowych; 

▪ możliwość zaparkowania bliżej celu podróży dla osób posiadających taką potrzebę; 

▪ zmniejszenie kongestii na drogach; 

▪ redukcję strat czasu związanych z poszukiwaniem wolnych miejsc parkingowych; 

▪ ograniczenie zjawiska nielegalnego parkowania dzięki inwentaryzacji, uprządkowaniu oraz 

czytelnemu oznakowaniu wszystkich miejsc postojowych w strefie. 

Zachęty do zrównoważonych zachowań transportowych powinny być szczególnie kierowane w 

stosunku do osób, które obecnie korzystają wyłącznie z motoryzacji indywidualnej. Będą one mogły 

wywołać refleksje u takich mieszkańców, skłaniając do większej zmienności wybieranych na co dzień 

środków transportu. Bardzo istotne jest pokazanie zalet płynących ze zmian swoich nawyków. Możne 

je podzielić na korzyści osobiste jak i te związane z szeroko rozumianą społecznością (ekologia, 

bezpieczeństwo, hałas). Ważne jest także dążenie do tworzenia wśród mieszkańców pewnej mody na 

korzystanie z alternatywnych środków transportu. Będzie to odpowiedź na wciąż jeszcze obecne 

postrzeganie samochodu jako wyznacznika statusu społecznego. Pozwoli to na stopniowe 
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ugruntowanie wśród mieszkańców przekonania o tym, że dotychczasowe myślenie o motoryzacji 

indywidualnej jest archaiczne oraz się zdezaktualizowało.  Oczywiście nie można przy tym zaniedbywać 

osób, które już obecnie korzystają z transportu w sposób zrównoważony. Kampanie promocyjne 

powinny uświadamiać im korzyści jakie płyną z ich wyborów zarówno dla nich samych jak i otoczenia. 

Z punktu widzenia zrównoważonej mobilności są oni „najcenniejszymi” użytkownikami przestrzeni 

publicznej. Zrównoważone postawy transportowe są bardzo pożądane wśród liderów lokalnych 

społeczności, ponieważ mogą być stawiane jako wzór/przykład do naśladowania dla pozostałych 

mieszkańców, odbierających ich jako autorytety.   

Zmianę sposobu myślenia o transporcie można także osiągnąć poprzez prowadzenie różnych akcji 

społecznych. Samorządy w Polsce coraz częściej włączają się w obchodzenie Światowego Dnia bez 

Samochodu oraz powiązanego z nim Europejskiego Tygodnia Transportu Zrównoważonego. Przejazd 

transportem publicznym jest w te dni zazwyczaj promocyjny lub bezpłatny. Dzięki temu osoby 

niekorzystające z niego regularnie są zachęcane do przetestowania połączeń w najbliższej okolicy. 

Mogą dzięki temu w praktyczny sposób się przekonać, czy istnieje konkurencyjna alternatywa dla 

dotychczasowego sposobu przemieszczenia. Ten okres jest także dobrą okazją do edukacji 

mieszkańców w temacie mobilności, przedstawiając wzorce do których warto dążyć w celu polepszenia 

jakości życia. 

Podsumowując, osiągnięcie najlepszych rezultatów w kwestii zachęty mieszkańców do 

przemieszczania się w sposób zrównoważony można osiągnąć poprzez równoległe prowadzenie 

działań informacyjno-edukacyjnych wraz z konkretnymi zmianami obejmującymi poprawę systemu 

transportu publicznego, rozwój infrastrukturę komunikacyjnej oraz ograniczenie dostępności centrum 

miasta dla samochodów prywatnych. Doświadczenia z innych regionów pokazują, że prowadzenie tych 

działań rozłącznie wydłuża znacząco czas osiągnięcia celu, bądź kończy się niepowodzeniem. W 

przypadku prowadzenia wyłącznie działań „miękkich”, bez odzwierciedlenia w wydajnym systemie 

transportu publicznego czy możliwości wygodnego podróżowania w sposób alternatywny, mieszkańcy 

nie będą mieli alternatywy względem obecnego sposobu poruszania. Kampanie informacyjne okażą się 

wtedy nieskuteczne. W przypadku rozwoju zrównoważonego systemu transportowego bez należytej 

promocji czy partycypacji społecznej możemy z kolei oczekiwać niskiej liczby osób, które zrezygnują z 

dotychczasowych nawyków. 

 

 Dobre praktyki 

Kształtowanie zachowań transportowych na osiedlu Aspern Seestadt (Austria) 

Aspern to osiedle krótkich odległości, dla którego starano się opracować przejrzysty układ 

przestrzenny. Kierowano się przy tym zapewnieniem mieszkańcom łatwego, realizowanego w sposób 

pieszy i rowerowy dostępu do całej dzielnicy. Na całym obszarze osiedla udostępniono wiele funkcji 

– mieszkalne, biurowo-usługowe, a także przemysłowe. Niezależnie od tego budownictwo 

mieszkalne może znajdować się na całym obszarze, tak by zagwarantować dużą liczbę miejsc pracy 

oraz dostępność do infrastruktury społecznej mieszkańcom dzielnicy bez konieczności jej 

opuszczania. Takie postępowanie ma przyczynić się do znacznego ograniczenia ruchu 

samochodowego.  

Na osiedlu dominują zrównoważone formy podróżowania, czego przykładem jest umożliwienie 

dojazdu do centrum Wiednia i całego regionu koleją, priorytetyzacja transportu nie samochodowego 

(którego udział docelowo ma nie być większy niż 20%) czy uruchomienie systemu miejskich rowerów 

elektrycznych typu cargo (na potrzeby dowozu cięższych zakupów do domu). 
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https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/wieden-aspern-seestadt-bez-kolei-ani-rusz-59606.html 

FLUGS E-car-sharing w Lienz (Austria) 

System Flugs uruchomiony został w 2015 r. z inicjatywy mieszkańców Lienz i opiera się na usłudze 

typu car-sharing. System ten jest uzupełnieniem oferty transportu zbiorowego. Pomysł wdrożenia 

systemu Flugs ma zastąpić potrzebę posiadania samochodu w gospodarstwie domowym lub pozwala 

ograniczyć liczbę posiadanych samochodów do jednego. Na etapie uruchamiania systemu 

mieszkańcy konsultowali lokalizacje stacji wypożyczania, plany taryfowe i zasady działania systemu. 

Rezerwacja i płatność za usługę odbywają się poprzez stronę internetową. Używany jest głównie do 

przejazdów na obszarze miejskim, ale ze względu na relatywnie duży zasięg (ok. 200 km) pozwala 

również na wycieczki poza miasto. Utrzymanie i serwisowanie systemu odbywa się przy udziale 

wolontariuszy, którzy np. myją i odkurzają pojazdy lub prowadzą drobne prace serwisowe. 

 
https://www.regionalenergie-osttirol.at 

Rowerowy maj (Polska) 

Jest to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród 

dzieci (przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych), grona nauczycielskiego oraz rodziców i 
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opiekunów. Akcja to poprzez zabawę z elementami rywalizacji ma za zadanie popularyzację roweru 

jako środku transportu do szkół. Kampania ma na celu kształtowanie dobrych oraz zdrowych 

nawyków transportowych, które utrwalą się i będę utrzymywać także po zmianie Można się 

spodziewać, że osoby, które w ten sposób podróżowały do szkoły będą bardziej skłonne używać 

roweru w dorosłym życiu jako podstawowego środka transportu do pracy. Dzięki kampanii okolice 

szkół stają się bardziej przyjazne dla niechronionych uczestników ruchu poprzez zmniejszenie 

natężenia ruchu. Może być to impulsem dla samorządów do implementacji rozwiązań stale 

ograniczających ruch samochodowy oraz zwiększające bezpieczeństwo. Efektem może być nawet 

tworzenie tzw. „szkolnych ulic”, czyli wyłączanie z ruchu samochodów dróg bezpośrednio przy 

szkołach w godzinach rozpoczęcia oraz zakończenia lekcji przez uczniów. 

 

3.9.  Obszar 9: Tworzenie struktur zarządzania zrównoważoną mobilnością: 

analiza lokalizacji funkcji, związanych z zarządzaniem elementami 

zrównoważonej mobilności w strukturach władz publicznych na terenie 

obszaru 

W celu zarządzania elementami zrównoważonej mobilności po stronie Urzędu Miasta Ostróda został 

powołany interdyscyplinarny zespół ds. Smart City, który składa się pracowników urzędu miasta 

reprezentujących Wydział Rozwoju Lokalnego, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Wydział 

Inwestycji oraz Referat Organizacyjny. Powstanie zespołu zostało zdeterminowane przez realizację 

przez Miasto Ostróda projektu Human Smart Cities, którego głównym celem jest zdiagnozowanie 

sytuacji komunikacyjnej Ostródy wraz z podjęciem właściwych działań w układzie komunikacyjnym 

miasta. W ramach głównych działań realizowanych w ramach projektu można wyróżnić: 

▪ opracowanie analizy ruchu kołowego w celu zdiagnozowania i uporządkowania ruchu w mieście 

(głównie w obrębie przejazdów i wiaduktu kolejowego); 

▪ opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy skrzyżowań w celu dostosowania do 

wprowadzonych przez wiadukt zmian; 

▪ budowę systemu zarządzania ruchem w obrębie przejazdów kolejowych, umożliwiający dalszą 

rozbudowę o inne elementy w przyszłości. Na początku będą to tablicę informacyjne 

wyświetlające komunikaty dotyczące zalecanej drogi przejazdu przez oś linii kolejowej 

(wiaduktem lub przez przejazdy), a w dalszym etapie (w ramach ewentualnej rozbudowy) 

informujące o innych zdarzeniach i ruchu drogowym w mieście; 

▪ budowę bezpiecznych przejść dla pieszych informujących kierowców o pieszym znajdującym 

się w obrębie przejścia (dodatkowa sygnalizacja wbudowana w jezdnię); 

▪ audyt krajobrazowy połączony z inwentaryzacją przestrzeni miejskiej w celu uporządkowania 

przestrzeni miasta wraz ze zmniejszeniem chaosu reklamowego. Celem będzie przygotowanie 

uchwały krajobrazowej; 

▪ opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych przy założeniu partycypacji społecznej przy 

ustalaniu przebiegu nowych tras. 

Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Ostródy wielokrotnie zmieniała się na przestrzeni 

ostatnich kilkudziesięciu lat – por. tabela 3.15. Początek kursowania autobusów komunikacji miejskiej 

datuje się na 1974 rok. Od 1975 do 1990 roku organizatorem transportu miejskiego w Ostródzie było 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, natomiast miasto Ostróda stanowiło 

zakład/oddział. Na początku lat 90. XX wieku z WPK Olsztyn zostało wyodrębnione samodzielne 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Ostróda, które po około roku zmieniło nazwę na Zakład 

Komunikacji Miejskiej Ostróda. W 2011 roku został on przekształcony z zakładu budżetowego w spółkę 
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prawa handlowego o nazwie Żegluga Ostródzko – Elbląska. Oprócz organizowania komunikacji 

miejskiej spółka obsługuje połączenia transportem wodnym na obszarze kanału elbląskiego, stanowiąc 

jego największą flotę. Przekształcenie w spółkę prawa handlowego nastąpiło na podstawie Uchwały nr 

LX/328/2010 oraz LXI/334/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 października 2010 roku. 

W uzasadnieniu można przeczytać, że nastąpiła taka konieczność ze względu na Ustawę z dnia 27 

sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), która zezwala na funkcjonowanie zakładów 

budżetowych jedynie w przypadku prowadzenia wybranych działalności komunalnych od początku 2011 

roku. W przypadku Ostródzkiego zakładu prowadzona działalność była szersza, obejmując także 

krajowe i zagraniczne przewozy osób, wynajem autokarów, detaliczny handel paliwami ciekłymi oraz 

przewozy turystyczne statkami pasażerskimi. 

Tabela 3.15. Sposób świadczenia usług komunikacji zbiorowej w Ostródzie od roku 1974 do chwili obecnej 

Lata Forma organizacyjna 

1974-1975 

ZKM przy PPGKiM Ostróda 

Zakład Komunikacji Miejskiej podległy pod PPGKiM Ostróda istniał od 21.05.1974 

do 1.07.1975. Pierwsze autobusy na ulice Ostródy wyjechały 17.06.1974. Od 

1.07.1975 przedsiębiorstwo funkcjonowało jako oddział WPKM Olsztyn. Zajezdnia 

mieściła się w okolicy obecnej ul. Pułaskiego. 

1975-1990 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Olsztynie.  

WPK Olsztyn oprócz zakładu w Olsztynie obejmowało zakłady w Ostródzie, 

Kętrzynie i Mrągowie, a od stycznia 1978 r. nowo powołany zakład w Szczytnie. W 

strukturze wojewódzkiej firma posiadała 178 autobusów, w  tym: 149 w Olsztynie, 

13 w Ostródzie, 11 w Kętrzynie, trzy w Mrągowie i dwa w Szczytnie. 

1990-1991 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Ostródzie 

PKM W Ostródzie zostało wyodrębnione z WPK Olsztyn w dniu 31.12.1990. 

1991-2010 
Zakład Komunikacji Miejskiej Ostróda 

W 1991 r. zmiana nazwy z PKM na ZKM w Ostródzie. 

2011 i dziś Przekształcenie w spółkę i zmiana nazwy na ŻOE. 

źródło: opracowanie własne 

Obecnie Żegluga Ostródzko – Elbląska świadczy usługi na terenie miasta Ostróda oraz na terenie 

Gminy wiejskiej Ostróda. Gmina wiejska Ostróda przekazała zadanie własne polegające na realizacji 

usług przewozu osób i bagażu w ramach lokalnego transportu zbiorowego Gminie Miejskiej Ostróda. 

Aktualnie problematyczna jest organizacja komunikacji zbiorowej przez przewoźników prywatnych 

na podstawie zezwoleń. Komunikacja taka oparta wyłącznie na rachunku ekonomicznym charakteryzuje 

się niestabilną ofertą w zależności od warunków rynkowych. Na podstawie badań jakościowych można 

stwierdzić, że rynek posiada monopolistyczny charakter, połączenia są świadczone głównie przez jeden 

podmiot prywatny. Rozkład jazdy jest często mało atrakcyjny dla pasażerów szczególnie poza 

godzinami szczytu oraz w dni nieszkolne. Widoczna jest  potrzeba uprządkowania tego rodzaju 

komunikacji, skoordynowanie jej z celami kształtowania mobilności przez jednostki samorządu 

terytorialnego, a także rozeznanie możliwości wsparcia jej w ramach Funduszu Rozwoju Połączeń 

Autobusowych. Jest to szansa na rozwój połączeń na terenach dotychczas wykluczonych 

komunikacyjnie, a także nowopowstałych osiedli mieszkaniowych, które nie są obsługiwane 

transportem zbiorowym. 

Funkcje zarządców dróg wchodzących w skład sieci drogowej na terenie Ostródy oraz jej obszaru 

funkcjonalnego pełnią: 

▪ na drogach krajowych (w tym ekspresowych) – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 
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▪ na drogach wojewódzkich – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Olsztynie); 

▪ na drogach powiatowych – Starostwo Powiatowe w Ostródzie (Zarząd Dróg Powiatowych w 

Ostródzie); 

▪ na drogach gminnych – Urząd Miasta Ostróda, Urząd Gminy Ostróda, Urząd Miasta i Gminy 

Miłomłyn. 

Kompetencje zarządców dróg dotyczą realizacji zadań z zakresu, m.in.: 

▪ utrzymywania dróg, tj. prowadzenia prac robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 

zmierzających, a także zimowego utrzymania dróg; 

▪ prowadzenia remontów dróg; 

▪ ochrony dróg, tj. zapobiegania przedwczesnego zniszczenia, ograniczenia funkcji, 

niewłaściwego użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu; 

▪ okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich. 

Obecnie szczególnie na terenie miasta Ostródy widoczny jest problem z wieloma zarządcami dróg. 

Niespójność w planowaniu infrastruktury jest widoczna szczególnie na styku infrastruktury zarządzanej 

przez gminę jak i przez powiat. Może to powodować brak standaryzacji w zakresie oznakowania, 

remontów czy planów modernizacyjnych. Zakres inwestycji infrastrukturalnych często jest 

determinowany granicami administracyjnymi, zamiast funkcjonalności oraz kontynuacji ciągów 

transportowych. Najbardziej istotne dla potoków ruchu w mieście ulice są zarządzane przez Zarząd 

Dróg Powiatowych. Oznacza to mniejszy wpływ zarządzających miastem np. na harmonogram 

remontów oraz ciągłość w realizacji polityki uspokajania ruchu. Widoczna jest także fragmentaryczna 

realizacja dróg dla rowerów. Może to również skutkować wydłużeniem czasu realizacji niektórych 

przedsięwzięć. W związku z tym zalecana jest współpraca, która doprowadzi do lepszej integracji 

pomiędzy zarządcami dróg na różnych szczeblach. 

Przez teren obszaru funkcjonalnego przebiega linia kolejowa nr 353, która zarządzana jest przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – spółkę z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za 

zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce.  

Do obowiązków zarządców infrastruktury kolejowej należy w szczególności: 

▪ zarządzanie; 

▪ eksploatacja; 

▪ utrzymanie; 

▪ odnowienie lub udział w rozwoju tej infrastruktury. 

Warto wspomnieć, że budynek dworca kolejowego jest własnością Gminy Miejskiej Ostróda, a 

pewna jego część jest dzierżawiona spółkom kolejowym w celu prowadzenia sprzedaży biletów. 

Połączenia są wykonywane przez spółki POLREGIO S.A. oraz PKP Intercity S.A. 

 

 Dobre praktyki 

Związek powiatowo-gminny „Jedź z nami” w powiecie strzeleckim (Polska)  

Związek powiatowo-gminny „Jedź z nami” tworzy jedenaście jednostek samorządu terytorialnego. 

Jego głównym zadaniem jest organizacja transportu publicznego na terenie związku, a więc Powiatu 

Strzeleckiego oraz gmin go tworzących: Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce 

Opolskie, Ujazd, Zawadzkie, Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice. 

Członkowie ponoszą koszty obsługi działalności Związku w formie składki członkowskiej. 
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Wysokość składki członkowskiej ustalana jest przez Zgromadzenie w wysokości proporcjonalnej do 

ilości wozokilometrów realizowanych, zgodnie z obowiązującym Planem Transportowym, na terenie 

poszczególnych Członków oraz łącznych kosztów obsługi działalności Związku określonych w 

uchwale budżetowej. 

Obecnie w planach Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” znajdują się: 

▪ zwiększenie liczby tras komunikacji autobusowej; 

▪ zwiększenie częstotliwości na liniach – w miarę możliwości finansowych; 

▪ organizacja systemów dowozowych do punktów przesiadkowych; 

▪ promocja usług transportu publicznego. 

 
 

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (Polska) 

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG) tworzy jedenaście jednostek samorządu 

terytorialnego. BZPG organizuje transport publiczny w na obszarze BZPG, a więc Powiatu Bielskiego 

oraz gmin go tworzących: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kęty, Kozy, Porąbka, Szczyrk, 

Wilamowice, Wilkowice, a także na obszarze gmin: Czernichów, Łodygowice, Chybie, Andrychów i 

Osiek. 

Koszty obsługi organów Związku i utrzymania biura ponoszone są po równo przez każdego 

uczestnika, natomiast koszty finansowania systemu komunikacji pasażerskiej, inwestycyjne oraz 

pokrywanie ewentualnych strat uzależnione jest od liczby wozokilometrów. 

Związek podjął szereg działań w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w 

szczególności: 

▪ dokonano rozwoju Komunikacji Beskidzkiej; 

▪ zakupiono nowe autobusy zasilane ON i CNG (w latach 2011-2019 zakupiono 40 autobusów, 

a w roku 2020 – 31 autobusów); 

▪ wybudowano pierwszą w regionie stację CNG; 

▪ uruchomiono bezpłatne SKIBUSY (bezpłatna komunikacja publiczna w okresie od grudnia 

do marca na terenie Szczyrku; celem bezpłatnej komunikacji jest zmniejszenie korków, 

ułatwienie przemieszczania się po terenie miasta w tym w szczególności pomiędzy 

ośrodkami narciarskimi oraz troska o środowisko naturalne i tym samym ograniczenie 

smogu); 

▪ poprawiono jakość świadczonych usług, wdrożono nowe formy biletów, ulgi i kanały 

dystrybucji. 

Obecnie w planach Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego znajdują się: 

▪ rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego – wymiana taboru; 

▪ budowa nowego centrum przesiadkowego w Bielsku-Białej; 

▪ przejęcie zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi na obszarze uczestników 

związku i budowa spójnego systemu informacji pasażerskiej; 

▪ rozwój nowoczesnych rozwiązań służących zarządzaniu transportem publicznym i integracji 

różnych przewoźników. 



 

 

 

Raport Diagnostyczno-Strategiczny Strona 112 

 

 
 

Zielonogórski związek powiatowo-gminny (Polska) 

Zielonogórski związek powiatowo-gminny tworzy dziesięć jednostek samorządu terytorialnego. Jego 

głównym zadaniem jest organizacja transportu publicznego na terenie związku, a więc Powiatu 

Zielonogórskiego oraz gmin go tworzących: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Sulechów, 

Nowogród Bobrzański, Zabór, Trzebiechów, Świdnica. 

Koszty wspólnej działalności, jak również straty związku pokrywane są z dochodów związku. W 

zyskach związku, jak również w kosztach wspólnej działalności i stratach związku przenoszących 

wartość dochodów związku, członkowie związku uczestniczą w równej wysokości. 

Obecnie w planach Zielonogórskiego związku powiatowo-gminnego znajdują się: 

▪ wprowadzanie ułatwień dla pojazdów komunikacji miejskiej w ruchu ulicznym 

▪ kolejne przystanki o dużej liczbie pasażerów wsiadających wyposażone zostaną w tablice 

dynamicznej informacji pasażerskiej 

▪ systematyczne modernizowanie przystanków 

▪ zakup 5 minibusów 

▪ utworzenie na pętlach linii komunikacji miejskiej parkingów Park&Ride 

▪ utworzenie stref czystego transportu oraz płatnego parkowania 

▪ integracja zielonogórskiej komunikacji miejskiej. 
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4. Podsumowanie przeprowadzonych badań 

4.1.  Podsumowanie badań ilościowych 

W celu poznania wyborów i oceny środków transportu wykorzystywanych do codziennych 

przemieszczeń, w dniach od 8 do 28 czerwca 2022 r. wśród mieszkańców obszaru funkcjonalnego 

Ostródy przeprowadzono ankietę internetową. Link do ankiety został umieszczony na stronach 

internetowych oraz portalach społecznościowych poszczególnych gmin. 

Ankieta składała się z dwóch części obejmujących 17 pytań. Pierwszą część stanowiła tzw. 

metryczka, dotycząca wieku, płci, wykształcenia, aktywności zawodowej i miejsca zamieszkania 

respondenta. Dzięki tym informacjom można było określić stopień zaangażowania mieszkańców 

danego obszaru w problematykę przemieszczania się. Druga część to pytania związane z wyborem 

środków transportu w codziennym podróżowaniu. W większości z nich respondenci mieli możliwość 

wielokrotnego wyboru oraz dodania swojej odpowiedzi. Takie rozwiązanie pozwalało spojrzeć na 

problem z innej perspektywy. 

Pytania skonstruowano tak, aby ułatwić identyfikację barier i motywatorów wykorzystania 

poszczególnych środków transportu. Ocenie poddane zostały warunki korzystania z transportu 

zbiorowego i indywidualnego transportu samochodowego. Poruszona została kwestia uciążliwości 

podróży pieszych i rowerowych.  

Odpowiedzi ankietowanych służyły nie tylko wskazaniu motywacji wyboru poszczególnych 

sposobów przemieszczania się, ale także ocenie jakości elementów infrastruktury transportowej. 

Zwyczaje mieszkańców analizowanego obszaru były efektem występujących tam warunków, dlatego 

ich poznanie jest ważnym elementem analizy. 

Ankietę internetową wypełniły 134 osoby. Największą grupę, blisko 60% ogółu, stanowiły osoby w 

wieku 28-49 lat. Osoby w wieku od 50 do 64 lat oraz od 19 do 27 lat stanowiły odpowiednio 17,9% i 

12,7%. Najmniej ankiet wypełniły osoby w wieku poniżej 19 lat oraz powyżej 64 lat. Ponadto wśród 

ankietowanych 53,7% stanowiły kobiety, a 46,3% mężczyźni. 

Rysunek 4.1. Struktura wiekowa ankietowanych 

 

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 4.2. Podział ankietowanych ze względu na płeć 

 

źródło: opracowanie własne 

Ze względu na wykształcenie, najliczniejszą grupę odbiorców stanowiły osoby z wykształceniem 

wyższym (59,7%). Kolejną co do liczności grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim (23,1%). 

Osoby z wykształceniem policealnym/średnim zawodowym, gimnazjalnym/podstawowym/niższym oraz 

zasadniczym zawodowym stanowiły najmniejszy odsetek ankietowanych.  

Rysunek 4.3. Podział ankietowanych ze względu na wykształcenie 

 

źródło: opracowanie własne 

Przeważającą większość ankietowanych stanowiły osoby pracujące (70,1%). Osoby bezrobotne 

stanowiły 3,0% ankietowanych. Powyżej 5% ogółu respondentów reprezentowały osoby pracujące i 

uczące się (6,0%), uczące się lub studiujące (8,2%), osoby prowadzące własną działalność 

gospodarczą (5,2%) oraz emeryci lub renciści (6,0%). Najmniej liczną grupę badanych ze względu na 

status zawodowy tworzyły osoby będące na emeryturze lub rencie i pracujące (1,5%). 
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Rysunek 4.4. Podział ankietowanych ze względu na aktywność zawodową 

 

źródło: opracowanie własne 

Jeśli chodzi o podział ankietowanych ze względu na miejsce zamieszkania, to najliczniejszą grupę 

stanowili mieszkańcy miasta Ostróda (59,0%). Co trzeci ankietowany okazał się mieszkańcem gminy 

Miłomłyn. Bardzo niewielkim zainteresowaniem wykazali się mieszkańcy miejscowości Kajkowo, 

Szafranki, Morliny, Międzylesie, Lubajny, Grabin i Góra. W badaniu w ogóle nie wzięli udziału 

mieszkańcy miejscowości: Tyrowo, Warlity, Worniny, Wałdowo, Ornowo, Brzydowo, Kraplewo, 

Lichtajny, Idzbark, Zwierzewo. 

Rysunek 4.5. Podział ankietowanych ze względu na miejsce zamieszkania 

 

źródło: opracowanie własne 

Najchętniej wybieranym przez ankietowanych środkiem transportu był samochód osobowy (78,2% 

odpowiedzi)40. Na kolejnych miejscach uplasowały się przemieszczenia piesze (38,3%) oraz środki 

 
40 Ankietowani mieli możliwość wskazania kilku najczęściej wybieranych przez nich środków transportu. 
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publicznego transportu zbiorowego (27,8%). Stosunkowo niską popularnością cieszyły się przejazdy 

rowerowe (deklarowane przez 23,3% respondentów). Tylko 0,7% uczestników badania wykazało 

całkowity lub częściowy brak przemieszczania się. 

Rysunek 4.6. Wybór środka transportu wśród ankietowanych 

 

źródło: opracowanie własne 

Płeć nie wpływała w sposób istotny na wybór samochodu jako środka transportu. Środki publicznego 

transportu zbiorowego chętnej wybierały kobiety (z różnicą 15,3 p.p.41), natomiast rowery i 

przemieszczenia piesze mężczyźni (z różnicą odpowiednio 17 i 10,2 p.p.). 

Rysunek 4.7. Wybór środka transportu wśród ankietowanych ze względu na płeć 

 

źródło: opracowanie własne 
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W odniesieniu do wieku ankietowanych wyraźnie widać, że osoby młodsze (do 19 lat) najchętniej 

wybierały rower i przemieszczenia piesze, pozostałe grupy najchętniej wybierały samochód. 

Rysunek 4.8. Wybór środka transportu wśród ankietowanych ze względu na wiek 

 

źródło: opracowanie własne 
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zbiorowego. 

Rysunek 4.9. Częstość wykorzystania środków transportu 

 

źródło: opracowanie własne 
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Zdecydowana większość badanych (59,7%) w czasie jednej podróży korzystała wyłącznie z jednego 

środka transportu. Co czwarty badany korzystał z przesiadek, gdyż nie miał bezpośredniego połączenia 

jednym środkiem transportu. Pozostali respondenci wybierali łączenie podróży kilkoma środkami 

transportu ze względu na: konieczność załatwienia dodatkowych spraw wymagających przerwania 

podróży (7,5%), charakter pracy wymagający zatrzymywania się i przerywania podróży (3,7%), chęć 

skrócenia podróż środkiem transportu i odbycia części trasy pieszo lub hulajnogą/rowerem (1,5%), 

krótszy czasu podróży łączonej niż podróży jednym środkiem transportu (1,5%), inne przyczyny (1,5%).  

Rysunek 4.10. Przyczyny korzystania z różnych środków transportu w czasie jednej podróży  

 

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 4.11. Preferowane środki transportu zbiorowego 

 

źródło: opracowanie własne 
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Głównymi przyczynami wyboru środków transportu zbiorowego wśród mieszkańców obszaru 

funkcjonalnego Ostródy były brak możliwości korzystania z innych rodzajów transportu (43,2%) oraz 

niższy koszt przejazdu (38,6%). Tylko co piąty badany dokonywał wyboru ze względu wygodę 

podróżowania. Dogodne połączenia komunikacyjne oraz bliskie sąsiedztwo przystanku było bodźcem 

zachęcającym odpowiednio dla 15,9% oraz 14,8% respondentów.  

Rysunek 4.12. Przyczyny wyboru publicznego transportu zbiorowego 

 

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 4.13. Przyczyny niekorzystania ze środków publicznego transportu zbiorowego 
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Respondenci ocenili również jakość publicznego transportu zbiorowego skali od 1 do 5, gdzie 5 

odzwierciedla bardzo dobrą ocenę, 4 – dobrą, 3 – ani dobrą, ani złą, 2 – raczej złą, a 1 – bardzo złą. 

Średnia ocena wyniosła 2,99, najczęściej42 padała ocena 3, a wartość środkowa43 dla całego zbioru 

wynosiła 3.  

W większości kategorii ankietowani uznali, że komunikacji zbiorowej nie można jednoznacznie 

ocenić – przeważały oceny ani dobrze, ani źle. Stosunkowo najlepiej oceniono bezawaryjność,  

bezpieczeństwo podróży oraz dostępność wolnych miejsc. Najgorsze oceny otrzymały częstotliwość 

kursowania, jakość infrastruktury przystankowej i skomunikowanie z innymi rodzajami transportu. 

Rysunek 4.14. Ocena jakości publicznego transportu zbiorowego 

 

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 4.15. Przyczyny wyboru indywidualnego transportu samochodowego 

 

źródło: opracowanie własne 
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odzwierciedla bardzo dobrą ocenę, 4 – dobrą, 3 – ani dobrą, ani złą, 2 – raczej złą, a 1 – bardzo złą. 

Średnia ocena wyniosła 2,92, najczęściej padała ocena 3, a wartość środkowa dla całego zbioru 

wynosiła 3.  

W większości kategorii ankietowani uznali, że indywidualnego transportu samochodowego nie 

można jednoznacznie ocenić – przeważały oceny ani dobrze, ani źle. Stosunkowo najlepiej oceniono 

stan techniczny dróg. Najgorsze oceny przyznano warunkom parkowania i możliwości współkorzystania 

z dróg z rowerzystami. 

Rysunek 4.16. Ocena jakości indywidualnego transportu samochodowego 

 

źródło: opracowanie własne 
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Osoby, które do codziennych podróży używały roweru poproszono o wskazanie powodu takiego 

wyboru. Najczęstsza odpowiedź, zadeklarowana przez ponad 70% ankietowanych to kwestie 

zdrowotne. Na drugim miejscu respondenci wybierali niski koszt podróży – 54,1% osób. Odznaczającą 

się na tle innych odpowiedzią była także kwestia wygody (27,9%). Najmniej osób wybierało rower jako 

sposób na dotarcie do przystanku transportu zborowego oraz z przyczyn innych (po 3,3%). 

Rysunek 4.17. Przyczyny wyboru roweru 

 

źródło: opracowanie własne 
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złą jakość ścieżek rowerowych, zbyt dużo górek/przewyższeń i wybór innego środka transportu 

osobistego. 

Rysunek 4.18. Przyczyny niekorzystania z rowerów 

 

źródło: opracowanie własne 
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W ocenie ankietowanych przejazdy rowerowe nie były wolne od uciążliwości. Jako główną 

przeszkodę w podróżach rowerowych wskazano brak ciągłości dróg rowerowych (68,9%). Istotnymi 

mankamentami transportu rowerowego były także brak wydzielonych dróg dla rowerów (44,3%), brak 

bezpiecznych miejsc postojowych na rowery (41,0%), niezachowanie odpowiedniej odległości od 

rowerzysty podczas wyprzedzania (41,0%) oraz zagrożenie bezpieczeństwa przez pojazdy poruszające 

się z nadmierną prędkością (37,7%).  

Rysunek 4.19. Uciążliwości napotykane w podróżach rowerowych 

 

źródło: opracowanie własne 

W ostatniej części ankiety osoby poruszające się pieszo wskazały najczęstsze uciążliwości temu 

towarzyszące. Najwięcej osób wybrało utrudnienie związane z zastawieniem chodników przez 

zaparkowane samochody (32,8%). Do uciążliwości wybranych przez ponad 20% ankietowanych 

zaliczały się brak bieżącego utrzymania czystości i odśnieżania (25,4%), zagrożenia ze strony 

rowerzystów (23,9%), niebezpieczne zachowania kierowców (21,6%), zły stan nawierzchni chodników 

(21,6%) oraz brak miejsc wypoczynku na trasie (20,9%), Najmniej osób jako najczęściej napotykaną 
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Rysunek 4.20. Uciążliwości napotykane w podróżach pieszych 

 

źródło: opracowanie własne 
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perspektywy użytkownika (mieszkańca obszaru funkcjonalnego) oraz skonfrontowanie 

opracowywanego podejścia z wyzwaniami wskazywanymi przez różne środowiska interesariuszy. 

Celem przeprowadzonych badań jakościowych jest: 

▪ analiza otoczenia lokalnego z uwzględnieniem zagospodarowania przestrzennego – 

identyfikacja problemów i niezaspokojonych oczekiwań społeczności lokalnej; 

▪ ocena dostępności i jakości poszczególnych środków transportu publicznego (kolej, autobusy 

miejskie, komunikacja regionalna) z perspektywy użytkownika oraz obserwatora, w tym 

zebranie informacji na temat kierunków rozwoju; 

▪ analiza przesłanek i barier wyboru poszczególnych środków transportu publicznego przy 

uwzględnieniu różnych grup docelowych; 

▪ identyfikacja obszarów słabo skomunikowanych bądź całkowicie wykluczonych transportowo, 

wskazanie tras, na których obecna oferta przewozowa nie jest w pełni satysfakcjonująca dla 

mieszkańców; 

▪ analiza sieci dróg rowerowych oraz pozostałej infrastruktury rowerowej, w tym identyfikacja 

kluczowych miejsc nieprzyjaznych rowerzystom; 

▪ ocena koncepcji integracji komunikacji publicznej wraz z zebraniem pomysłów na wdrożenie 

modelu w rzeczywistości; 

▪ ocena zasadności budowy na terenie obszaru funkcjonalnego parkingów typu P&R oraz B&R 

wraz z oceną potencjalnego zainteresowania tym rozwiązaniem przez mieszkańców; 
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▪ identyfikacja miejsc niebezpiecznych z podziałem na pieszych, rowerzystów oraz inne pojazdy; 

▪ pozyskanie opinii nt. alternatywnych form komunikacji (rower miejski, samochody elektryczne, 

urządzenia UTO, itd.); 

▪ ocena infrastruktury dedykowanej pieszym (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz rodziców z wózkami dziecięcymi); 

▪ analiza trendów społeczno – gospodarczych mających wpływ na zachowania komunikacyjne. 

W celu realizacji badań jakościowych zastosowane dwie metody badawcze: 

▪ zogniskowane wywiady grupowe (FGI – Focus Group Interview) – jest to dyskusja prowadzona 

przez przygotowanego moderatora na podstawie sporządzonego wcześniej ramowego 

scenariusza. Zadaniem moderatora jest ukierunkowywanie (fokusowanie) rozmowy na 

właściwe tory, zachęcanie uczestników do aktywnego udziału oraz zwiększanie ich 

kreatywności. Zaletą badań FGI jest wykorzystanie zalet procesów grupowych – rozmówcy 

oddziałując na siebie wzajemnie wykazują wyższą aktywność, kreatywność oraz 

zaangażowanie. Dodatkowo mogą sami w trakcie dyskusji weryfikować swoje poglądy, 

dochodząc do wspólnej konkluzji, co zwiększa wagę uzyskanych informacji. W trakcie 

stosowania tego typu metody badawczej ważne są również elementy pozawerbalne, takie jak 

zachowania respondentów oraz interakcje zachodzące pomiędzy uczestnikami wywiadu. Grupa 

fokusowa jest dobierana na zasadzie próby celowej. W przypadku bieżącego badania 

przeprowadzone zostały 3 wywiady fokusowe, z podziałem na następujące grupy: 

− przedstawiciele instytucji (30.06.2022 r.); 

− przedstawiciele organizacji pozarządowych NGO (30.06.2022 r.); 

− mieszkańcy (07.07.2022 r.). 

Przed właściwymi spotkaniami zostało przeprowadzone spotkanie pilotażowe. 

Podczas każdego ze spotkań mieszkańcy chętnie dzielili się spostrzeżeniami, a dzięki 

zachętom moderatora byli skłonni do podejmowania dyskusji 

▪ pogłębione wywiady indywidualne (IDI – Individual In-depth interview) – polegają na 

bezpośredniej rozmowie moderatora z pojedynczym respondentem bez udziału osób trzecich. 

Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od konkretnych osób, spełniających 

określony kryterium doboru próby. Technikę wykorzystuje się w celu wyjaśnienia natury danego 

zjawiska, dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, które trudno byłoby uzyskać innymi 

metodami – np. ankietą. Spotkania były przeprowadzone poprzez wideorozmowę przy 

wykorzystaniu komunikatora internetowego lub drogą telefoniczną w zależności od preferencji 

respondenta. Czas trwania każdego spotkania wynosił około 60 minut. Wywiady opierały się na 

przygotowanym wcześniej ramowym scenariuszu. Lista pytań w toku trwania rozmowy mogła 

być jednak modyfikowana poprzez dodawanie nowych pytań bądź pomijanie niektórych, w celu 

indywidualnego podejścia do każdego rozmówcy z uwzględnieniem jego osobistych cech. W 

ramach badania przeprowadzono 9 wywiadów indywidualnych z interesariuszami 

reprezentującymi następujące funkcje/zawody: 

− Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (Urząd Miejski w Ostródzie) – 2 

osoby (31.05.2022 r.) 

− Inspektor ds. gospodarki gruntami (Urząd Miejski w Ostródzie) – 1 osoba 

(06.07.2022 r.) 

− Przewodnik turystyczny po Mazurach i Sudetach – 1 osoba (09.07.2022 r.) 

− Prezes Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej – 1 osoba (11.07.2022 r.) 

− Inspektor ds. infrastruktury drogowej Urząd Miejski w Ostródzie – 1 osoba 

(11.07.2022 r.) 

− Były pracownik Urzędu Miejskiego (12.07.2022 r.) – 1 osoba (12.07.2022 r.) 
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− Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji (Urząd Miejski w Ostródzie) – 1 

osoba (13.07.2022 r.)  

− Pracownik Straży Miejskiej – 1 osoba (22.07.2022 r.) 

Dobrana próba pozwoliła więc na zobrazowanie punktu widzenia różnych osób związanych 

instytucjonalnie z obszarem funkcjonalnym Ostródy, dzięki czemu przeprowadzane badanie w 

sposób wyczerpujący wzbogaciło informacje nt. obszaru funkcjonalnego Ostródy. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągnięcie wielu wniosków we wszystkich przewidzianych 

w scenariuszach obszarach. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze spostrzeżenia w każdym 

obszarze tematycznym. 

Tabela 4.1. Kluczowe wnioski z badań jakościowych 

Obszar tematyczny Wnioski/spostrzeżenia/konkluzje 

Analiza otoczenia 

lokalnego z 

uwzględnieniem 

zagospodarowania 

przestrzennego – 

identyfikacja problemów i 

niezaspokojonych 

oczekiwań społeczności 

lokalnej 

Podczas spotkań respondenci zwracali uwagę na postępującą na terenie obszaru 

funkcjonalnego suburbanizację. Spora grupa mieszkańców zmienia miejsce 

zamieszkania wyprowadzając się do miejscowości zlokalizowanych w gminie 

wiejskiej Ostróda. Osiedla wielorodzinne zaczynają również powstawać w 

granicach miasta na jego obrzeżach. Tworzenie nowych osiedli nie idzie jednak w 

parze z równoległym rozwojem systemu transportowego oraz punktów usługowych, 

które są zlokalizowane w kilku punktach w centrum miasta. Centrum Ostródy jest 

dość gęsto zabudowane z ukształtowaną strukturą przestrzenną, dlatego 

możliwości przekształceń ciągów komunikacyjnych są ograniczone. 

Główne strefy aktywności 

społecznej na terenie 

Miasta Ostróda oraz jej 

obszaru funkcjonalnego 

Mieszkańcy wskazują, że strefy aktywności zawodowej w Ostródzie są 

zlokalizowane punktowo w kilku miejscach w okolicach centrum miasta oraz 

wschodniej części miasta. Duże generatory aktywności zawodowej znajdują się 

także na terenie gminy wiejskiej w miejscowościach Morliny i Tyrowo. Placówki 

edukacyjne w opinii mieszkańców są rozmieszczone dość równomiernie w stosunku 

do zabudowy miasta, jedynie nowo powstające osiedla mogą być od nich nieco 

oddalone.  Miasto Ostróda posiada rozwinięte walory turystyczne, przez co jest 

często odwiedzana podczas sezonu urlopowego, wtedy największy generator 

stanowi nabrzeże jeziora Drwęckiego, które w opinii mieszkańców powinno być 

intensywnie rewitalizowane. 

Skomunikowanie na 

terenie Ostródy oraz jej 

obszaru funkcjonalnego 

Ocena skomunikowania Ostródy zarówno pod względem obszaru funkcjonalnego 

jak i samego miasta były dość mocno zróżnicowane. Większość respondentów 

wskazywała jednak, że transport zbiorowy pokrywa zapotrzebowanie na transport 

jedynie na terenie samego miasta, skomunikowanie gminy wiejskiej jest 

niesatysfakcjonujące, przez co odbywa się wyłącznie transportem indywidualnym. 

Ze względu na niskie kategorie dróg biegnących z Ostródy do poszczególnych 

miejscowości ich stan jest niezadowalający, brakuje m.in. oświetlenia. Najgorzej 

wypada skomunikowanie miejscowości pomiędzy sobą, gdzie często jedyna 

możliwość przejazdu przebiega przez Ostródę, zwiększając dodatkowo ruch na 

terenie samego miasta. 

Analiza przesłanek i 

barier wyboru 

poszczególnych środków 

transportu publicznego 

przy uwzględnieniu 

różnych grup docelowych 

Wśród wypowiedzi respondentów powtarza się obserwacja, że aktualnie z 

autobusów komunikacji miejskiej korzystają głównie dzieci/młodzież w wieku 

szkolnym oraz seniorzy. Przyczyną jest zarówno aktualna taryfa umożliwiająca tym 

grupom przejazdy bezpłatne, a także podnoszony podczas dyskusji problem 

słabego dostosowania kursów względem godzin pracy mieszkańców oraz niska 

częstotliwość. Najczęstszym wyborem w grupie dorosłych osób jest z reguły 

samochód, który dla wielu osób jest pewnego rodzaju manifestacją statusu 

społecznego, przez co wybierają go nawet jeśli wg. ekonomicznych przesłanek jest 

nieracjonalny. Transport rowerowy jest głównie wybierany przez młodzież oraz 

młodych dorosłych, jednak z obserwacji wyniki, że głównie w celach rekreacyjnych. 
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Obszar tematyczny Wnioski/spostrzeżenia/konkluzje 

Codzienne wykorzystywanie go w dojazdach do pracy może utrudniać dość duże 

nachylenie terenu, brak ciągłości w sieci dróg rowerowych oraz niskie poczucie 

bezpieczeństwa. Respondenci widzą szansę w działaniach edukacyjnych, jednak 

obawiają się, że będzie to proces dość długotrwały. Dużą barierę stanowią obecne 

przyzwyczajenia oraz obawy przed innymi sposobami realizacji codziennych 

potrzeb transportowych. 

Trendy w obszarze 

komunikacji w ostatnich 

latach 

W ostatnich latach zauważalny był spadek osób podróżujących autobusami 

komunikacji autobusowej oraz wzrost przemieszczeń samochodowych. Likwidacja 

PKS Ostróda uniemożliwiła przemieszczanie się pomiędzy wieloma rejonami bez 

wykorzystania samochodu osobowego. Dzięki budowie dróg rowerowych widoczny 

jest wzrost ruchu rowerowego, szczególnie w sezonie letnim. W perspektywie 

ostatnich kilku lat obserwowany był stopniowy wzrost osób poruszających się na 

hulajnogach elektrycznych. 

Transport kolejowy 

Mieszkańcy różnili się w ocenie transportu kolejowego na terenie miasta. Niektórzy 

wskazywali na dobrą częstotliwość połączeń i konkurencyjny względem samochodu 

czas podróży oraz komfort przejazdu do miasta wojewódzkiego – Olsztyna oraz 

Iławy. Z drugiej strony część osób wskazywała na dość ubogą ofertę kierunków 

podróży w przypadku połączeń dalekobieżnych, drugorzędność Ostródzkiej stacji 

kolejowej, która powoduje konieczność przesiadek w Iławie. Słabo oceniana jest 

także dostępność kolejowa innego ważnego miasta w województwie, którym jest 

Elbląg. Stan infrastruktury stacji kolejowej był oceniany raczej pozytywnie, 

wskazywany był jednak brak parkingu, który mógłby pełnić rolę P&R dla osób 

dojeżdżających do pracy np. w kierunku Olsztyna. Wzrost cen paliwa wpłynął na 

większe zainteresowanie mieszkańców tym środkiem transportu. Podczas rozmów 

mieszkańcy wskazywali także negatywne aspekty przebiegu linii kolejowej przez 

miasto, do których zalicza się stworzona bariera komunikacyjna oraz wrażenie 

podziału miasta „na pół”, co jest uciążliwe zarówno dla pieszych, pasażerów 

transportu autobusowego jak i kierowców samochodów osobowych.  

Transport autobusowy 

Nowoczesny tabor niskopodłogowy z częścią autobusów elektrycznych, kwestie 

taryfowe oraz informacja pasażerska stanowią wedle respondentów silne strony 

miejskich przewozów autobusowych. Wśród wad jest wymieniana niska 

częstotliwość kursów, słaba oferta w niektórych częściach miasta, słaba, 

nieintuicyjna obsługa centrum miasta oraz częściowe niedostosowanie godzin 

kursowania do potrzeb osób pracujących. Ze względu na małą skalę organizowanej 

komunikacji oraz wzajemne powiązania ze sobą różnych linii komunikacyjnych 

zmiany tras przejazdu oraz godzin odjazdów muszą być przeprowadzane z dużym 

wyprzedzeniem i nie istnieje możliwość szybkiej reaktywności organizatora na 

zgłaszane wnioski. 

Integracja 

komunikacji/Centra 

przesiadkowe 

Mieszkańcy zgodnie podkreślają, że w Ostródzie brakuje jednego oficjalnego 

punktu przesiadkowego, który integruje różne środki transportu. Obecnie integracja 

transportu autobusowego z kolejowym odbywa się na przystanku komunikacji 

miejskiej przy dworcu PKP, dawny dworzec PKS pozostaje nieczynny. Przewoźnicy 

prywatni korzystają z przystanków komunikacji miejskiej, przez co możliwe są 

przesiadki. Jedną z sugestii jest stworzenie oficjalnego węzła przesiadkowego przy 

ulicy Grunwaldzkiej. Istnieją odrębne taryfy na komunikację miejską, u 

przewoźników prywatnych oraz na kolej i według respondentów nie jest możliwa 

integracja wśród tych podmiotów. W gminie wiejskiej Ostróda część miejscowości 

posiada połączenie komunikacją miejską z miastem Ostróda, jednak wiele z nich 

posiada wyłącznie kursy realizowane przez przewoźnika prywatnego, które nie jest 

w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb transportowych. Niektórzy uczestnicy 

badania dostrzegają zagrożenie związane z brakiem współpracy pomiędzy 

poszczególnymi jednostkami JST, co ma wpływ na kształt komunikacji publicznej 

zwłaszcza w gminie wiejskiej.  
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Obszar tematyczny Wnioski/spostrzeżenia/konkluzje 

Parkingi P&R 

Pośród badanych istnieją różne spojrzenia na rozwiązania typu P&R. Część osób 

jasno się wypowiada, że Ostróda jest zbyt małym miastem na tego typu rozwiązanie 

i byłoby ono mało popularne. Wskazywana jest także niska częstotliwość kursów, 

przez co elastyczność podróży byłaby ograniczona. Niektórzy jednak dostrzegają w 

tym rozwiązaniu szansę, proponując na początku implementacje rozwiązań 

testowych. Zwracano uwagę, że motywacją byłoby objęcie Ostródy Strefą Płatnego 

Parkowania lub/i częściowe wyłączenie centrum miasta z ruchu kołowego. Bez 

takich działań mieszkańcy nie byliby skłonni do zostawiania samochodów w 

oddalenie od celu podróży. Wskazano także na zatłoczenie miasta w sezonie 

turystycznym, który mógłby być zniwelowany parkingami poza centrum miasta, 

skomunikowanymi liniami autobusowymi.  

Komunikacja rowerowa 

Większość uczestników badania widzi znaczny postęp w infrastrukturze rowerowej 

Ostródy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Mimo to według nich problematyczny 

pozostaje rejon centrum miasta (np. ul. Czarneckiego, Mickiewicza), gdzie brak 

dedykowanej infrastruktury zniechęca potencjalnych rowerzystów. Występują 

przyjazne rozwiązania infrastrukturalne takie jak przejazdy rowerowe, podpórki dla 

rowerzystów oraz zadaszone wiaty. Ta forma komunikacji szczególnym 

powodzeniem cieszy się latem, rower jest wykorzystywany głównie rekreacyjnie, 

popularne są trasy wzdłuż jeziora Drwęckiego. Według respondentów dzięki 

kompaktowej powierzchni miasta warto rozwijać tę formę komunikacji jako sposób 

codziennego przemieszczenia się z punktu A do punktu B (cele zawodowe, 

edukacyjne, itd.). Respondenci w większości popierają także pomysł roweru 

miejskiego, jednak zalecają jego sezonową, a nie całoroczną formę. 

Komunikacja piesza 

Uczestnicy spotkań zauważali zainteresowanie w ostatnich latach 

bezpieczeństwem pieszych, m.in. poprzez realizację programu bezpiecznych 

przejść dla pieszych (lepsze oświetlenie i bardziej czytelne oznakowanie), co 

poprawiło zachowania kierujących względem niechronionych uczestników ruchu 

drogowego. Stan chodników na ogół jest dobry, ulega stałej poprawie. Barierami 

komunikacyjnymi są przejazdy kolejowe, które utrudniają przejścia piesze w rejonie 

centrum miasta, czyniąc mniej komfortowym dojście do dworca kolejowego. 

Elektromobilność 

Podczas spotkań w pewnym stopniu poruszano temat elektromobilności. W mieście 

zostały dostrzeżone zalety autobusów elektrycznych, dlatego są one 

systematycznie wdrażane do ruchu. Barierą może jednak być wysoki koszt zakupu, 

bariera nie do „udźwignięcia” przez lokalny samorząd bez wsparcia środków 

zewnętrznych. W temacie elektromobilności indywidualnej mieszkańcy zauważyli, 

że obecnie są to pojedyncze samochody. Sieć stacji ładowania jest oceniana jako 

dość uboga, ale spełniająca obecne potrzeby. Przy rozwoju tej formy transportu 

konieczna będzie jej rozbudowa.  

Wyprowadzanie ruchu z 

centrum miasta 

W temacie wyprowadzenia ruchu z centrum Ostródy zdania są dosyć podzielone. Z 

jednej strony wskazywane jest, że w pierwszej kolejności transport publiczny 

powinien zapewniać realną alternatywę względem przemieszczeń 

samochodowych. Niektóre osoby wskazywały także ciągi dróg, które już obecnie 

łatwo będzie objechać równoległymi ciągami, dlatego nie powinno spowodować 

realnych utrudnień w ruchu, a konieczne parkowanie pojazdów, np. dostawczych z 

powodzeniem mogłoby odbywać się w miejscach alternatywnych. Niemniej 

podkreślano obawy o negatywne reakcje części społeczności oraz konieczność 

prowadzenia akcji edukacyjnych, które przedstawią zalety z odzyskiwania 

przestrzeni miejskiej pod cele inne niż ruch samochodowy.  

źródło: opracowanie własne 
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5. Analiza SWOT 

Analiza SWOT to jedna z najbardziej popularnych heurystycznych metod analizy strategicznej 

organizacji. Pozwala skonfrontować ze sobą pozytywne i negatywne czynniki oddziałujące na 

organizację. SWOT to akronim utworzony z pierwszych liter wyrazów, które określają cztery kategorie 

czynników strategicznych: 

▪ S (Strengths) – mocne strony, czyli pozytywne czynniki, które odpowiednio wykorzystane będą 

sprzyjać rozwojowi organizacji, a obecnie pozytywnie ją wyróżniające w otoczeniu;  

▪ W (Weaknesses) – słabe strony, czyli negatywne czynniki, których niewyeliminowanie hamuje 

rozwój organizacji; 

▪ O (Opportunities) – szanse, czyli czynniki, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać 

pozytywnie na rozwój organizacji; 

▪ T (Threats) – zagrożenia, czyli czynniki, które w przyszłości mogą być zagrożeniem dla 

organizacji. 

 

Mocne strony Słabe strony 

▪ zrealizowanie inwestycji poprawiających 

bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie 

miasta Ostróda (bezpieczne przejścia dla 

pieszych); 

▪ ukończenie realizacji bezkolizyjnej przeprawy 

przez linię kolejową na terenie miasta; 

▪ dostęp do infrastruktury drogowej o wysokich 

parametrach, należącej do sieci TEN-T (S7); 

▪ partycypowanie lokalnej społeczności i 

interesariuszy instytucjonalnych w planowaniu 

inwestycji związanych z mobilnością; 

▪ wysoka jakość taboru autobusowego, 

dostosowanego do potrzeb osób o ograniczonej 

mobilności; 

▪ częściowa elektryfikacja taboru komunikacji 

zbiorowej; 

▪ nowoczesny system sprzedaży biletów w 

komunikacji zbiorowej, czytelny system 

informacji pasażerskiej; 

▪ konkurencyjne połączenia kolejowe o 

charakterze regionalnym w kierunku Olsztyna 

oraz Iławy; 

▪ wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz 

unikalna dostępność do jeziora Drwęckiego; 

▪ sprzyjające warunki do rozwoju sportów 

(zwłaszcza wodnych), turystyki (Żegluga 

Ostródzko – Elbląska) i rekreacji; 

 

▪ zbyt duży udział indywidualnego transportu 

samochodowego w podziale zadań 

przewozowych, zwłaszcza wśród osób w wieku 

produkcyjnym; 

▪ niska częstotliwość kursowania autobusów 

miejskich, niedostosowanie tras przejazdu do 

potrzeb mieszkańców; 

▪ brak wyznaczonych przestrzeni dedykowanych 

pieszym z wyłączonym bądź ograniczonym 

ruchem kołowym w centrum miasta; 

▪ brak spójności w prowadzeniu inwestycji 

drogowych ze względu na różnych zarządców 

infrastruktury; 

▪ bardzo słaba oferta komunikacyjna miejscowości 

nie posiadających połączeń realizowanych przez 

ŻOE, brak komunikacji regionalnej 

organizowanej przez JST; 

▪ niski stopień współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie realizacji wspólnych 

zadań (m.in. transportu zbiorowego); 

▪ miejscowo niezadawalający stan infrastruktury 

punktowej i liniowej; 

▪ niedostateczne nasycenie obszaru drogami dla 

rowerów, szczególnie w centrum Ostródy; 

▪ brak wyznaczonych węzłów integrujących różne 

środki transportu; 

▪ niski poziom bezpieczeństwa rowerzystów 

poruszających się w ruchu ogólnym; 

▪ niedostateczne środki na realizację zadań 

inwestycyjnych w sektorze transportu; 

▪ przerwanie spójności przestrzennej oraz 

transportowej okolic centrum Ostródy 

determinowane przebiegiem linii kolejowej; 

▪ zwarta zabudowa uniemożliwiająca rozbudowę 

dróg rowerowych; 
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Szanse Zagrożenia 

▪ dalsza realizacja projektu Human Smart Cities, 

który wspomaga prowadzenie przedsięwzięć 

związanych ze zrównoważoną mobilnością; 

▪ rozwój miasta Ostróda jako centrum lokalnego, 

oferującego bogatą oraz zróżnicowaną ofertę 

zawodową, edukacyjną oraz usługowo – 

administracyjną; 

▪ dokończenie budowy sieci dróg bezkolizyjnych o 

charakterze obwodnicowym w rejonie obszaru 

funkcjonalnego, dające możliwość uspokajania 

ruchu na dawnych drogach tranzytowych; 

▪ rewitalizacja terenu nabrzeży jeziora 

Drwęckiego, modernizacja infrastruktury wodnej; 

▪ możliwość pozyskania środków na realizacji 

zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze 

transportu ze źródeł zewnętrznych; 

▪ wzrost udziału ruchu rowerowego oraz pieszego 

w podziale zadań przewozowych miasta Ostróda 

ze względu na niewielkie rozmiary miasta; 

▪ promowanie polityki proekologicznej w Unii 

Europejskiej; 

▪ możliwość dalszej elektryfikacji taboru 

komunikacji zbiorowej; 

▪ większa integracja różnych środków transportu, 

osiągnięcie efektu synergii; 

▪ wykorzystanie Funduszu Rozwoju Połączeń 

Autobusowych w celu zwiększenia oferty 

komunikacji regionalnej. 

▪ dalsze obniżanie zapotrzebowania na usługi 

transportu zbiorowego wynikające z braku 

odpowiedniej (atrakcyjnej) oferty; 

▪ dalszy wzrost zapotrzebowania na transport 

drogowy; 

▪ niechęć mieszkańców do podejmowania zmian 

w zakresie zachowań transportowych i 

ugruntowanie dotychczasowych przyzwyczajeń; 

▪ brak woli współpracy wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego na rzecz poprawy 

jakości systemu transportowego oraz 

zagospodarowania przestrzennego; 

▪ zaniechanie realizacji kluczowych działań 

związanych z mobilnością z uwagi na opór 

społeczny; 

▪ brak poczucia bezpieczeństwa u niechronionych 

uczestników ruchu drogowego na drogach 

lokalnych; 

▪ stan finansów samorządowych uniemożliwiający 

zwiększenie pracy przewozowej wykonywanej 

przez transport zbiorowy; 

▪ dynamiczne otoczenie zewnętrzne, w tym 

makroekonomiczne, oddziaływujące negatywnie 

na koszty związane z transportem oraz 

inwestycjami, a także zachowania transportowe; 

▪ nowa zabudowa powstająca w sposób 

chaotyczny, pogłębiająca suburbanizację oraz 

transportochłonność obszaru; 

▪ likwidacja połączeń organizowanych przez 

przewoźnika prywatnego realizowana na 

zasadzie zezwoleń, skutkująca wykluczeniem 

komunikacyjnym niektórych miejscowości. 
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6. Egzemplifikacja  

Analiza sytuacji mobilnościowej wskazuje, że ciężar przemieszczeń osób w obszarze funkcjonalnym 

Ostródy spoczywa na motoryzacji indywidualnej, a komunikacja zbiorowa, ruch rowerowy i pieszy 

odgrywają rolę drugorzędną. Transport drogowy jest najlepiej rozwinięty, ale istotnym mankamentem 

infrastruktury jest miejscowo niezadawalający stan dróg. Przekłada się to nie tylko na obniżenie 

atrakcyjności regionu, ale w szczególności na zmniejszenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów, mimo że w mniejszych ośrodkach drogi te pełnią funkcje 

głównych ciągów komunikacyjnych 

W analizowanym obszarze występuje wiele miejsc, które wymagają zmian w sieci drogowej, a 

wspólnym mianownikiem dla tych zmian jest występujące zagrożenie uczestników ruchu drogowego, 

negatywne oddziaływanie transportu drogowego na środowisko naturalne, obniżenie poziomu jakości 

życia oraz atrakcyjności przestrzeni. Zmiany konieczne są na odcinkach sieci drogowej, na których 

pojazdy poruszają się z nadmierną prędkością, występuje niepożądany ruch tranzytowy, obserwuje się 

wzmożony ruch niechronionych uczestników, itd. 

Jeśli chodzi o transport zbiorowy, to realizowany jest on w formie przewozów kolejowych oraz 

drogowych. Na kierunkach, w których połączeń jest stosunkowo dużo (np. Olsztyn), transport kolejowy 

może stanowić alternatywę dla motoryzacji indywidualnej. Istotnymi czynnikami zniechęcającymi do 

odbywania podróży kolejowych mogą być natomiast niski stopień integracji z innymi środkami transportu 

zbiorowego oraz niski standard infrastruktury punktowej. 

W przypadku przewozów autobusowych niski jest stopień dopasowania oferty przewozowej do 

oczekiwań pasażerów lub jej całkowity brak, skutkujący wykluczeniem komunikacyjnym. Komunikację 

zbiorową charakteryzuje mała liczba linii komunikacyjnych, wykonywanie przewozów tylko w określone 

dni tygodnia, niska częstotliwość kursowania istniejących linii komunikacyjnych, niedostosowane 

godziny odjazdów, brak synchronizacji rozkładów jazdy, brak biletu zintegrowanego, wątpliwa jakość 

taboru – wykonywanie usług przy pomocy pojazdów nieprzystosowanych do przewozu osób o 

ograniczonej mobilności. Obecnie komunikacja zbiorowa nie zapewnia możliwości łączenia podróży z 

innymi środkami transportu. 

Problemy nie omijają również przemieszczeń pieszych i rowerowych. Ciągi piesze i rowerowe nie 

zapewniają powiązania wszystkich miejscowości w sposób bezpieczny i komfortowy. W wielu miejscach 

brakuje infrastruktury dedykowanej dla pieszych i rowerzystów, a tam, gdzie się ona znajduje, widać 

miejscowo niezadawalający stan techniczny, brak ciągłości istniejących dróg, niski stopień 

przystosowania do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wszystkie te czynniki są potencjalnymi 

źródłami niebezpieczeństw dla niechronionych uczestników ruchu. Istotnymi przeszkodami są także 

niewystarczający zakres podejmowanych działań na rzecz uspokojenia ruchu oraz uwypuklenia 

transportu rowerowego w obszarze funkcjonalnym. 

W zakresie preferencji komunikacyjnych należy zauważyć, że dominującym sposobem 

przemieszczania się w Ostródzie i otoczeniu jest samochód osobowy. Zdecydowanie mniejszą 

popularnością cieszą się przejazdy komunikacją zbiorową, przemieszczenia piesze i rowerowe. 

Głównymi przyczynami wyboru samochodu osobowego do codziennych przemieszczeń pozostają 

wygoda korzystania i szybkość podróżowania. 

Analiza stanu obecnego dokonana w niniejszym Raporcie Diagnostyczno-Strategicznym, 

bezsprzecznie wskazuje na słuszność obranych obszarów strategicznych (czyli głównych kierunków 

zmian w aspekcie implementacji zrównoważonej mobilności), ale także pozwala dokonać ich 

priorytetyzacji. I tak priorytetem wysokim winno się objąć takie kwestie, jak: 
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▪ Poprawa konkurencyjności transportu niezmotoryzowanego; 

▪ Poprawa konkurencyjności transportu publicznego; 

▪ Uspakajanie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

▪ Polityka parkingowa. 

Do obszarów o niższym priorytecie (średnim i niskim) zaliczyć trzeba: 

▪ Planowanie przestrzenne zorientowane na transport oraz redukcja zapotrzebowania na 

transport; 

▪ Logistyka miejska; 

▪ Zmniejszanie wpływu transportu na środowisko; 

▪ Działania promocyjne i edukacyjne; 

▪ Tworzenie struktur zarządzania zrównoważoną mobilnością. 
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Załącznik A. Wyniki inwentaryzacji  

Ludność przemieszcza się pomiędzy generatorami i atraktorami ruchu, czyli umownymi lub 

rzeczywistymi punktami pomiędzy którymi odbywają się podróże. Zwykle atraktory są jednocześnie 

generatorami ruchu. Przykładowo przedsiębiorstwo w godzinach jego pracy jest atraktorem, a po 

godzinie zakończenia - generatorem ruchu. Skutkami tych przemieszczeń są m.in. zatłoczenie 

komunikacyjne, zanieczyszczenie powietrza, hałas, wpadki, problemy z parkowaniem – uciążliwe dla 

dojeżdżających do generatorów/atraktorów ruchu pracowników, klientów, uczniów, studentów oraz 

mieszkańców obszaru. 

Przy planowaniu przebiegu tras komunikacyjnych, należy brać pod uwagę rozmieszczenie 

największych generatorów i atraktorów ruchu na obszarze funkcjonowania komunikacji. Właśnie do nich 

(lub z nich) podróżuje większość potencjalnych pasażerów, aby więc dopasować się do potrzeb 

przyszłych klientów komunikacji zbiorowej, należy wyznaczyć jej przebieg tak, aby umożliwiała ona jak 

najdogodniejsze dotarcie do najczęstszych celów i źródeł podróży. Wśród punktów 

generujących/atraktujących największy ruch w komunikacji zbiorowej wymienić można m.in. zakłady 

pracy, placówki oświatowe, placówki medyczne, obiekty handlowe, urzędy i instytucje publiczne czy 

miejsca rozrywki lub rekreacji.  

W ramach inwentaryzacji wyznaczono najistotniejsze generatory ruchu na terenie Obszaru SUMP 

(wg. stanu na dzień 21.07.2022 r.). W ramach inwentaryzacji uwzględniono wymienione niżej kategorie 

generatorów oraz przyporządkowano do nich następujące obiekty: 

▪ Edukacja: 

− Punkty przedszkolne, 

− Przedszkola, 

− Szkoły podstawowe, 

− Szkoły średnie, 

− Zespoły szkół, 

− Uczelnie wyższe, 

▪ Obiekty handlowe: 

− Galerie handlowe, 

− Targowiska Miejskie, 

− Markety, dyskonty, 

▪ Placówki medyczne, 

▪ Przedsiębiorstwa, 

▪ Urzędy, 

▪ Miejsca rekreacji, 

▪ Miejsca rozrywki, 

▪ Parkingi Park&Ride, 

▪ Parkingi Bike&Ride, 

▪ Strefy aktywności gospodarczej. 

Na Obszarze SUMP nie funkcjonują następujące obiekty służące rozwojowi zrównoważonej 

mobilności: 

▪ Parkingi Park&Ride, 

▪ Parkingi Bike&Ride. 
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Ponadto cały analizowany obszar znajduje się w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej. 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki inwentaryzacji zgodnie z przedstawionym powyżej 

podziałem. 

Lp. Rodzaj Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Adres 

1 Edukacja 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 

w Brzydowie 
Brzydowo 14-100 Brzydowo 27 

2 Edukacja Niepubliczne Przedszkole "Pod Jelonkiem" Idzbark 14-100 Dolna 4 

3 Edukacja 
Szkoła Podstawowa im. Józefa 

Piłsudskiego w Idzbarku 
Idzbark 14-100 Niepodległości 1 

4 Edukacja 
Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i 

Małgosi" 
Lipowiec 12-100 Lipowiec 15 

5 Edukacja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowcu Lipowiec 12-100 Lipowiec 48 

6 Edukacja 
Szkoła Podstawowa Im.Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowcu 
Lipowiec 12-100 Lipowiec 48 

7 Edukacja Gminne Przedszkole w Lipowcu Lipowiec 12-100 Lipowiec 48 

8 Edukacja Punkt Przedszkolny "Kubusiowo" Miłomłyn 14-140 Pasłęcka 15 

9 Edukacja Punkt Przedszkolny "Jaś i Małgosia" Miłomłyn 14-140 Pasłęcka 15 

10 Edukacja 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki 
Miłomłyn 14-140 Pasłęcka 15 

11 Edukacja 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Adama Mickiewicza 32 

12 Edukacja 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szkoła 

Podstawowa w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Adama Mickiewicza 32 

13 Edukacja 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum 

Ogólnokształcące w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Adama Mickiewicza 32 

14 Edukacja 
Przedszkole Niepubliczne "Radość" w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Armii Krajowej 5 

15 Edukacja Przedszkole nr 1 w Ostródzie Ostróda 14-100 Bolesława Chrobrego 3 

16 Edukacja 
Liceum Ogólnokształcące nr i im. Jana 

Bażyńskiego w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Drwęcka 2 

17 Edukacja 
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Grunwaldzka 14 

18 Edukacja 
Szkoła Podstawowa Specjalna w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Grunwaldzka 14 

19 Edukacja Przedszkole Specjalne w Ostródzie Ostróda 14-100 Grunwaldzka 14 

20 Edukacja 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Grunwaldzka 14 

21 Edukacja 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne 

"Orewiaczek" 
Ostróda 14-100 Grunwaldzka 19a 

22 Edukacja Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek Ostróda 14-100 Ignacego Paderewskiego 1B 

23 Edukacja 
Przedszkole Niepubliczne Mali Giganci - 

Little Giants 
Ostróda 14-100 Kardynała Wyszyńskiego 11A 

24 Edukacja 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Staszica i Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Ostródzie 

Ostróda 14-100 Kardynała Wyszyńskiego 2 

25 Edukacja 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół 

Zawodowych im. Stanisława Staszica i 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Ostródzie 

Ostróda 14-100 Kardynała Wyszyńskiego 2 



 

 

 

Raport Diagnostyczno-Strategiczny Strona 135 

 

Lp. Rodzaj Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Adres 

26 Edukacja 

Liceum Ogólnokształcące nr V Dla 

Dorosłych w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Ostródzie 

Ostróda 14-100 Kardynała Wyszyńskiego 2 

27 Edukacja 

Liceum Ogólnokształcące nr IV w Zespole 

Szkół Zawodowych im. Stanisława 

Staszica i Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Ostródzie 

Ostróda 14-100 Kardynała Wyszyńskiego 2 

28 Edukacja 
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 1 w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Kardynała Wyszyńskiego 2 

29 Edukacja 
Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami" w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Konstytucji 14 

30 Edukacja Przedszkole nr 4 w Ostródzie Ostróda 14-100 Mikołaja Kopernika 21A 

31 Edukacja 
Przedszkole Niepubliczne "Chatka w 

Kwiatki" 
Ostróda 14-100 Mikołaja Kopernika 4 

32 Edukacja 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa 

Gizewiusza w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Olsztyńska 7 

33 Edukacja 
Przedszkole Niepubliczne "Remiś" w 

Ostrodzie 
Ostróda 14-100 Osiedle Młodych 7 

34 Edukacja 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Osiedle Młodych 8 

35 Edukacja 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Plebiscytowa 50 

36 Edukacja 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza 

Korczaka w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Plebiscytowa 50 

37 Edukacja 
Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Plebiscytowa 50 

38 Edukacja 
Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Przedszkolna 1 

39 Edukacja 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II 

w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Rycerska 5 

40 Edukacja 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii 

Krajowej w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Seweryna Pieniężnego 30A 

41 Edukacja 
Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora 

Petöfi w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Sportowa 1 

42 Edukacja 
Zespół Placówek Pedagogicznych w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Sportowa 1 

43 Edukacja Technikum nr 2 w Ostródzie Ostróda 14-100 Sportowa 1 

44 Edukacja Liceum Ogólnokształcące nr II w Ostródzie Ostróda 14-100 Sportowa 1 

45 Edukacja 
Branżowa Szkoła i Stopnia nr 2 w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Sportowa 1 

46 Edukacja Zespół Szkół Pascal w Ostródzie Ostróda 14-100 Stefana Czarnieckiego 11 

47 Edukacja 
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych 

"Pascal" w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Stefana Czarnieckiego 11 

48 Edukacja 
Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego 

Witosa w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Stefana Czarnieckiego 69 

49 Edukacja 
Technikum nr 3 w Zespole Szkół 

Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Stefana Czarnieckiego 69 

50 Edukacja 

Liceum Ogólnokształcące nr III w Zespole 

Szkół Rolniczych im. W. Witosa w 

Ostródzie 

Ostróda 14-100 Stefana Czarnieckiego 69 

51 Edukacja 
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych 

nr Vi w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Stefana Czarnieckiego 69 
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52 Edukacja Branżowa Szkoła II Stopnia Ostróda 14-100 Stefana Czarnieckiego 69 

53 Edukacja 
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Stefana Czarnieckiego 69 

54 Edukacja 
Przedszkole Niepubliczne "Akademia 

Smyka" w Ostródzie 
Ostróda 14-100 Stefana Jaracza 26c 

55 Edukacja Przedszkole Niepubliczne Mini Mini Ostróda 14-100 Stefana Jaracza 38 

56 Edukacja Zespół Szkół Salezjańskich w Ostródzie Ostróda 14-100 św. Dominika Savio 1 

57 Edukacja 
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. 

Św. Dominika Savio w Ostródzie 
Ostróda 14-100 św. Dominika Savio 1 

58 Edukacja 
Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. 

Dominika Savio w Ostródzie 
Ostróda 14-100 św. Dominika Savio 1 

59 Edukacja 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Tadeusza Kościuszki 14 

60 Edukacja Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie Ostróda 14-100 Tadeusza Kościuszki 14 

61 Edukacja Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie Tyrowo 14-100 Tyrowo 41 

62 Edukacja 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Tyrowie 
Tyrowo 14-100 Tyrowo 41 

63 Edukacja Przedszkole Samorządowe w Tyrowie Tyrowo 14-100 Tyrowo 41 

64 Edukacja 
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne 

"Mam Talent" 
Wałdowo 14-100 Wałdowo 5 

65 Edukacja Szkoła Podstawowa w Zwierzewie Zwierzewo 14-100 Zwierzewo 36 

66 Obiekt handlowy Carrefour Express  Lipowiec 12-100 Lipowiec 7 

67 Obiekt handlowy Biedronka  Miłomłyn 14-140 Pasłęcka 1 

68 Obiekt handlowy Biedronka  Ostróda 14-100 Adama Mickiewicza 34A 

69 Obiekt handlowy Stokrotka Market  Ostróda 14-100 Bolesława Chrobrego 2 

70 Obiekt handlowy Netto  Ostróda 14-100 Drwęcka 28 

71 Obiekt handlowy Biedronka  Ostróda 14-100 Grunwaldzka 41 

72 Obiekt handlowy Intermarche Super  Ostróda 14-100 Grunwaldzka 74 d 

73 Obiekt handlowy Galeria Mazurska Ostróda 14-100 Jana Pawła II 9/4 

74 Obiekt handlowy Biedronka  Ostróda 14-100 Jana Stapińskiego 13 

75 Obiekt handlowy Lidl  Ostróda 14-100 Kazimierza Pułaskiego 5 

76 Obiekt handlowy Kaufland  Ostróda 14-100 Piastowska 5 

77 Obiekt handlowy Targowisko Miejskie Ostróda 14-100 Pionierska 

78 Obiekt handlowy Stokrotka Supermarket  Ostróda 14-100 Stefana Czarnieckiego 47 

79 Obiekt handlowy Stokrotka Supermarket  Ostróda 14-100 Stefana Jaracza 21 

80 Obiekt handlowy Biedronka  Ostróda 14-100 Wojska Polskiego 12 

81 
Placówka 

medyczna 
Przychodnia Ostróda 14-100 Tadeusza Kościuszki 2 

82 
Placówka 

medyczna 
Szpital w Ostródzie Ostróda 14-100 Władysława Jagiełły 1 

83 Przedsiębiorstwo Wagon Service Ostróda sp. z o.o. Ostróda 14-100 11 Listopada 26 

84 Przedsiębiorstwo Model-ART sp. z o.o. Ostróda 14-100 11 Listopada 30d 

85 Przedsiębiorstwo Związek Gmin Czyste Środowisko Ostróda 14-100 Czarnieckiego 28 

86 Przedsiębiorstwo MPEC Ostróda 14-100 Demokracji 5 

87 Przedsiębiorstwo Castor Ostróda 14-100 Demokracji 7 

88 Przedsiębiorstwo Pacyfic Ostróda 14-100 Demokracji 7 

89 Przedsiębiorstwo Indyk Mazury Spółka z o.o. Sp. k. Ostróda 14-100 Gizewiusza 32 

90 Przedsiębiorstwo Żegluga Ostródzko-Elbląska Ostróda 14-100 Grunwaldzka 49 

91 Przedsiębiorstwo 
Przedsiębiorstwa w rejonie ulic 

Grunwaldzka-Hurtowa-Składowa 
Ostróda 14-100 Grunwaldzka/Hurtowa/Składowa 

92 Przedsiębiorstwo KP Policji Ostróda 14-100 Handlowa 6 

93 Przedsiębiorstwo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostródzie Ostróda 14-100 Jeziorna 1b 
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94 Przedsiębiorstwo Animex Foods Sp. z o. o. sp. k. Ostróda 14-100 Morliny 15 

95 Przedsiębiorstwo 
Przedsiębiorstw w rejonie ulic 

Nadrzeczna-Garnizonowa 
Ostróda 14-100 Nadrzeczna/Garnizonowa 

96 Przedsiębiorstwo MPEC Ostróda 14-100 Piłsudskiego 21 

97 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwa przy ul. Przemysłowej Ostróda 14-100 Przemysłowa 

98 Przedsiębiorstwo Zakład Aktywności Zawodowej Ostróda 14-100 Słowackiego 13a 

99 Przedsiębiorstwo Ostróda Yacht Sp. z.o.o. Ostróda 14-100 Spokojna 1 

100 
Rekreacja i 

rozrywka 
Stadion Miejski OCSiR w Ostródzie Ostróda 14-100 3 Maja 19 

101 
Rekreacja i 

rozrywka 
Molo w Ostródzie Ostróda 14-100 Adama Mickiewicza 15 

102 
Rekreacja i 

rozrywka 
Amfiteatr/Promenada Ostróda 14-100 Adama Mickiewicza 17a 

103 
Rekreacja i 

rozrywka 
Zamek Krzyżacki w Ostródzie Ostróda 14-100 Adama Mickiewicza 22 

104 
Rekreacja i 

rozrywka 
Przystań Jachtowa Ostróda 14-100 Juliusza Słowackiego 40 

105 
Rekreacja i 

rozrywka 
Plaża Miejska Ostróda 14-100 Piaskowa 

106 
Rekreacja i 

rozrywka 
Plaża Miejska Ostróda 14-100 Turystyczna  

107 Urząd Urząd Miasta Ostróda Ostróda 14-100 Adama Mickiewicza 24 

108 Urząd Powiatowy Urząd Pracy Ostróda 14-100 Jana III Sobieskiego 5 

109 Urząd Zarząd Dróg Powiatowych Ostróda 14-100 Grunwaldzka 62a 

110 Urząd Urząd Gminy Ostróda Ostróda 14-100 Jana III Sobieskiego 1 

111 Urząd Sąd Rejonowy w Ostródzie Ostróda 14-100 Jana III Sobieskiego 12 

112 Urząd Starostwo Powiatowe w Ostródzie Ostróda 14-100 Jana III Sobieskiego 5 

113 Urząd 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ostródzie 
Ostróda 14-100 Olsztyńska 2 

114 Urząd Urząd Skarbowy w Ostródzie Ostróda 14-100 Olsztyńska 5b 

115 Urząd ZUS Inspektorat w Ostródzie Ostróda 14-100 Stefana Czarnieckiego 50b 

źródło: opracowanie własne 

Mapy z zaznaczonymi generatorami ruchu stanowią załącznik do niniejszego opracowania.  
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