
konsultacji społecznych  
„Twój Ruch”

Prezentacja raportu dotyczącego
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Założenia konsultacji społecznych

Po otwarciu tunelu pod Świną istnieje ryzyko, że liczba 
podróży samochodem po Świnoujściu wzrośnie o 25% 
do 2042 roku. 

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców 
na temat zaproponowanych trzech scenariuszy 
komunikacyjnych dla Świnoujścia. 

Wynikiem konsultacji jest rekomendacja 
dla Rady Miasta, który scenariusz wybrać.
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Przebieg konsultacji społecznych
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• 12 lipca – ogłaszamy konsultacje 

• 2 sierpnia – publikujemy pierwsze artykuły 

• 30 sierpnia – rozpoczynamy spotkania z mieszkańcami 

• wrzesień – rozpoczynamy badanie ankietowe 

• 16 września – uruchamiamy drugi etap konsultacji 

• 5 października – organizujemy webinar 

• 27 października – rozdajemy gazetę informacyjną 

• 27 października – emitujemy spoty w radiu i telewizji 

• 31 października – kończymy konsultacje



Ogłaszamy konsultacje
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Konsultacje społeczne zostały ogłoszone 12 lipca. 
Na stronie www.swinoujscie.pl została uruchomiona 
specjalna zakładka, która kierowała mieszkańców 
do artykułów z informacjami na ich temat. 

Świnoujścianie mogli wypowiedzieć się w ramach 
konsultacji na dwa sposoby:  

• wysyłając wiadomość mailową na adres 
konsultacje@um.swinoujscie.pl  

• lub wrzucając swoje pomysły i opinie do niebieskiej 
skrzynki, która stanęła w budynku Urzędu Miejskiego.

http://www.swinoujscie.pl
mailto:konsultacje@um.swinoujscie.pl


Ogłaszamy konsultacje
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Publikujemy artykuły
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2 sierpnia na stronie www.swinoujscie.pl zaczęły 
pojawiać się artykuły, których celem było przybliżenie 
mieszkańcom różnych aspektów poruszania się po 
mieście. Tematy artykułów były podzielone tygodniami: 

• 2-8 sierpnia – tydzień pieszych i rowerzystów, 

• 9-15 sierpnia – tydzień komunikacji miejskiej,  

• 16-22 sierpnia – EkoTydzień dedykowany polityce 
niskoemisyjnych i ekologicznych rozwiązań,  

• 23-29 sierpnia – tydzień kierowcy, 

• 30 sierpnia-5 września – tydzień bez samochodu.

http://www.swinoujscie.pl


Publikujemy artykuły
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Publikujemy artykuły
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Agnieszka Sitko, 
Urząd Miasta Świnoujście

prof. dr. hab inż. Andrzej 
Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej

Mgr inż. Krzysztof Rosiek, 
specjalista ds. pomiarów ruchu

W ramach artykułów pojawiają wywiady z ekspertami:



Efekt
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Wszystkie artykuły zostały łącznie 
wyświetlone prawie  

16 tysięcy razy.
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30 sierpnia rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami. 
Ich celem było dotarcie z informacją o konsultacjach 
społecznych do konkretnych grup świnoujścian, 
zebranie ich opinii i pomysłów oraz odpowiedzenie 
na ewentualne pytania dotyczące przyszłości poruszania 
się po Świnoujściu.

Spotkania z mieszkańcami



Spotkania z mieszkańcami
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Spotkanie z przedsiębiorcami branży turystycznej, 20.09.2021 r.



Spotkania z mieszkańcami
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Spotkanie z mieszkańcami Lewobrzeża, 18.10.2021 r. Spotkanie z mieszkańcami Karsiboru, 20.10.2021 r.
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Przeprowadzono 8 spotkań z :
• seniorami i osobami 

z niepełnosprawnościami, 

• zarządcami 
nieruchomości, 

• przedstawicielami branży 
turystycznej,  

• przewoźnikami,  

• mieszkańcami 
Lewobrzeża,  

• mieszkańcami Karsiboru,  

• mieszkańcami Warszowa-
Ognicy, 

• mieszkańcami   Przytoru-
Łunowa.

Efekt
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Co powiedzieli zarządcy nieruchomości?
„Zarządcy Nieruchomości bardzo wyraźnie opowiedzieli się za przyjęciem 
scenariusza zrównoważonego, który prezentujemy w koncepcji zarządzania 
ruchem. Kilka głosów było nawet za przyjęciem scenariusza radykalnego, 
zorientowanego na mieszkańców. Ten najbardziej restrykcyjny model zakłada 
bardzo duże ograniczenia ruchu samochodowego w mieście i tym samym 
zmiany korzystne dla mieszkańców. Pojawiła się zatem propozycja żeby hotele 
i pensjonaty odbierały gości spod dworców i parkingów nie pozwalając na 
wjazd samochodów turystów. Powoływano się na przykłady wielu miejsc 
turystycznych (np. Austria, Sycylia), które wprowadziły zakaz wjazdu do miasta 
i konieczność pozostawiania samochodów na obrzeżach miast”. 

Pełne podsumowanie spotkania: https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/
content/126/16897

https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/16897
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/16897
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/16897
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/16897
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Co powiedzieli seniorzy i osoby 
z niepełnosprawnościami?
„Uczestnicy spotkania (…) zgodzili się, że scenariusz II, czyli “zrównoważony”, 
byłby najlepszym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych 
oraz seniorów. Chcieli oni także, by miasto promowało rozwiązania dla postaw 
i podróży ekologicznych oraz było przyjazne dla mieszkańców. Seniorzy i osoby 
z niepełnosprawnościami opowiedzieli się też za niektórymi rozwiązaniami ze 
scenariusza III m.in. ograniczeniami dla turystów tj. zakazu wjazdu samochodem 
do Dzielnicy Nadmorskiej i Śródmieścia”.  

Pełne podsumowanie spotkania: https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/
content/789/17031

https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17031
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17031
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17031
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17031
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Co powiedzieli przewoźnicy?

„(…) branża przewoźników nie wybrała jednoznacznie żadnego scenariusza ale 
uznała, że wzrost liczby samochodów na pewno nastąpi i należy podjąć kroki 
ograniczające ich liczbę. Wśród uczestników spotkania z największą akceptacją 
spotkał się wariant zorientowany na mieszkańców”. 

Pełne podsumowanie spotkania: https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/
content/789/17033

https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17033
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17033
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17033
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17033
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Co powiedzieli przedstawiciele Północnej Izby 
Gospodarczej i Świnoujskiej Organizacji 
Turystycznej?
„Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele branży turystycznej mieli podzielone 
zdania w stosunku do proponowanych scenariuszy. Niektórzy uważali, 
że budowa parkingów buforowych dla aut osobowych i autokarów 
ograniczyłaby ruch samochodowy w Dzielnicy Nadmorskiej i Śródmieściu. (…) 
Główną osią rozmowy było pogodzenie potrzeb mieszkańców i turystów. Część 
przedstawicieli branży była zdania, że nie każdy hotel musi gwarantować 
turystom miejsca parkingowe – rozwiązaniem byłyby tu parkingi buforowe, 
na których mogliby oni zostawić swój samochód. Kilku uczestników spotkania 
przychylało się do scenariuszy I i III”. 

Pełne podsumowanie spotkania: https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/
content/789/17034

https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17034
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17034
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17034
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/789/17034
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Co powiedzieli mieszkańcy Lewobrzeża?
„Pytania, uwagi i propozycje były bardzo różnorodne i dotyczyły między innymi 
sposobów uspokojenia ruchu w mieście, układu dróg po otwarciu 
tunelu i sterowania ruchem w mieście przy wykorzystaniu tzw. ITS-ów czyli 
Inteligentnych Systemów Transportowych, koncepcji dróg jednokierunkowych, 
parkingu buforowego przy węźle przesiadkowym i parkingu przy ul. 
Rybaki. Mieszkańcy pytali także o bezpieczeństwo uczestników pogrzebu 
podczas przejścia przez obwodnicę wschodnią oraz podczas wypadku w tunelu. 
Ze strony mieszkańców pojawiła się także propozycja opracowania skróconych 
wersji scenariuszy i przygotowania ich dla mieszkańców”. 

Pełne podsumowanie spotkania: https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/
content/126/17111

https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/17111
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/17111
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/17111
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/17111
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Co powiedzieli mieszkańcy Karsiboru?

„Na koniec spotkania mieszkańcy Karsiboru podjęli decyzje o wyborze 
scenariusza. Według karsiborzan najbardziej odpowiedni byłby scenariusz 
zorientowany na mieszkańca pod warunkiem bardzo dobrze działającej 
komunikacji autobusowej”. 

Pełne podsumowanie spotkania: https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/
content/126/17139

https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/17139
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/17139
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/17139
https://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/126/17139
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Co powiedzieli mieszkańcy Warszowa-
Ognicy?
„Mieszkańcy zainteresowani byli także budową kolejnych ścieżek 
dla rowerzystów i jednocześnie dziękowali za te, z których można już korzystać 
i za punkt rowerowy na Warszowie. 

Kończąc spotkanie mieszkańcy Warszowa-Ognicy określili, że w tej chwili 
optymalnym rozwiązaniem byłby dla nich scenariusz zrównoważony”.  

Pełne podsumowanie spotkania: https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/
17171

https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17171
https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17171
https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17171
https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17171
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Co powiedzieli mieszkańcy Przytoru-Łunowa?

„W Przytorze-Łunowo uczestnicy spotkania wskazywali dodatkowo na 
konieczność bezpośredniego dojazdu do centrum Świnoujścia oraz konieczności 
przyspieszenia budowy parkingu przy ul. Bema oraz wystosowali prośbę do władz 
miasta żeby GDDKiA zbudowała ekrany przy ulicy Sąsiedzkiej i Gajowej.  

(…) na spotkaniu w Przytorze-Łunowo głosy były podzielone i różnorodne 
i proponowano scenariusz zorientowany na mieszkańców z bardzo dobrze 
działającą komunikacja miejską”. 

Pełne podsumowanie spotkania: https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/
17171

https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17171
https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17171
https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17171
https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17171
https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17171
https://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/17171


Badanie ankietowe

22

We wrześniu przeprowadzono wśród mieszkańców 
badanie ankietowe. Jego celem było zebranie ich 
sugestii na temat polityki komunikacyjnej Świnoujścia.  

Efektem był raport „Badanie ankietowe mieszkańców 
Świnoujścia” opracowany przed dr Dariusza Krawczyka. 



Badanie ankietowe
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16 września rozpoczęto drugi etap konsultacji 
społecznych. Świnoujście aktywnie dołączyło do 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.  

Podczas wydarzeń ETZT, mieszkańcom były rozdawane 
broszury na temat konsultacji społecznych, które 
przedstawiały trzy proponowane scenariusze rozwoju 
komunikacji w Świnoujściu. 

Drugi etap konsultacji



Drugi etap konsultacji
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Efekt
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Do mieszkańców trafiło 

2 tysiące  
broszur.
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Webinar

5 października zorganizowany został webinar ekspercki, 
w którym na żywo mogli uczestniczyć radni miejscy 
i zaproszeni przez nich goście. Mieszkańcy zadawali 
natomiast pytania, dzwoniąc na podany wcześniej numer 
telefonu.  

Webinar był transmitowany poprzez Telewizję Słowianin, 
tak aby nawet wykluczeni internetowo świnoujścianie 
mogli go obejrzeć. 
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Webinar
• Piotr Rachwalski, prezes PKS Słupsk (i były prezes Kolei 

Dolnośląskich),  
• Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting, 
• Per Eneroth, przedstawiciel Urzędu Miasta szwedzkiego Lund, 
• Marcin Żebrowski, prowadzący podcast Urbcast, 
• Barbara Michalska, Zastępca Prezydenta Świnoujścia, 
• Rafał Łysiak, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu 

Miasta Świnoujście, 
• Jacek Antczak, p.o Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Zieleni 

Miejskiej. 

Celem webinaru było przybliżenie radnym miejskim 
oraz mieszkańcom Świnoujścia nowoczesnych rozwiązań 
komunikacyjnych stosowanych w różnych europejskich 
miastach. 



Webinar
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Marcin Gromadzki, Public Transport Consulting Per Eneroth, przedstawiciel Urzędu Miasta szwedzkiego Lund,



Efekt
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W webinarze wzięło udział  

13 radnych miejskich.  
Spotkanie było emitowane 

w Telewizji Słowianin i w Telewizji 
Zachodniopomorskiej.
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Celem gazety było przybliżenie mieszkańcom 
infrastruktury komunikacyjnej Świnoujścia – jej historii 
oraz planów rozwoju.  

Dzięki tej wiedzy świnoujścianie zyskali szersze 
spojrzenie na kwestie transportu w mieście i mogli 
skuteczniej wyrazić swoje zdanie w czasie konsultacji 
społecznych.  

Gazetę można pobrać tutaj 

Gazeta informacyjna

http://www2ftp.um.swinoujscie.pl/Katalog%20Tw%C3%B3j%20Ruch%20.pdf
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W gazecie, oprócz artykułów o infrastrukturze 
komunikacyjnej Świnoujścia, znalazły się treści 
dotyczące konsultacji społecznych „Twój Ruch”. 

Do gazety została dołączona wkładka komunikacyjna, 
w której poruszane były kwestie związane z transportem 
publicznym w Świnoujściu.

Gazeta informacyjna



Gazeta informacyjna
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Efekt
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Do mieszkańców trafiło 

15 tysięcy  
gazet informacyjnych.



35

Emitujemy spoty w radiu i telewizji
W finałowym tygodniu konsultacji społecznych podjęte 
zostały działania, które miały po raz ostatni zmotywować 
mieszkańców do zabrania głosu ws. komunikacyjnej 
przyszłości Świnoujścia. 

Powstał spot wideo, który wyjaśniał mieszkańcom, jakie 
będą efekty wprowadzenia każdego z trzech 
proponowanych scenariuszy. Spot można obejrzeć tutaj.  

W Twoim Radiu pojawiły się natomiast spoty radiowe, które 
miały zachęcić mieszkańców do wzięcia udziału 
w konsultacjach.

https://www.zachodniopomorska.tv/wiadomosci/5746,trzy-scenariusze-jeden-cel-komunikacja-w-miescie


Emitujemy spoty w radiu i telewizji
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Efekt
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Spoty zostały wyemitowane: 
w Telewizji Słowianin, w Telewizji 

Zachodniopomorskiej 
oraz w Twoim Radiu.



Rezultat konsultacji społecznych
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Mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły, opinie i uwagi 
do proponowanych w ramach konsultacji 

społecznych scenariuszy telefonicznie oraz poprzez 
skrzynkę mailową konsultacje@um.swinoujscie.pl 

i niebieskie pudełko umieszczone w budynku 
Urzędu Miasta przy ulicy Wojska Polskiego 1/5.

mailto:konsultacje@um.swinoujscie.pl
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„Proponuje zrobić podziemne przejścia dla pieszych pod ulicą 
Grunwaldzką na jej całej długości. Zrobić w dogodnym miejscu kilka 
takich przejść podziemnych. Powod jest taki, że przy ulicy 
Grunwaldzkiej powstało, oraz nadal powstają, nowe osiedla 
mieszkaniowe i piesi, mam na myśli też dzieci, którzy chcą iść na drugą 
stronę jezdni czekają na przejście. (…) Pomogło by to rozwiązanie 
zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierowców”.

Co powiedzieli mieszkańcy? - przykładowy mail
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„Ja mam propozycję dotyczącą osób przyjeżdżających do miasta 
(głównie chodzi mi o turystów). Kiedy turysta wykupi miejsce 
parkingowe, np. przy węźle przesiadkowym (park & ride) czy parkingu 
buforowym w mieście, by miał możliwość w cenie biletu parkingowego 
(bez dodatkowych opłat) podróżowania autobusami komunikacji 
miejskiej. Zachęciłoby te osoby na czas swojego pobytu do zostawienia 
swojego pojazdu na parkingu i nie generowania automatycznie 
związanego z tym większego ruchu co wpływa na powstanie korków, 
hałas i pogorszenie jakości powietrza w mieście”. 

Co powiedzieli mieszkańcy? - przykładowy mail
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„Świnoujście, zwłaszcza w uznamskiej części, jest miastem zwartym 
z względnie równomiernie rozłożonymi obiektami usługowymi, z tego 
powodu jest wręcz idealne do bycia miastem pieszo-rowerowym. (…) 
Z powodu kosztów jakie niesie za sobą zmiana infrastruktury, nie warto 
wprowadzać połowicznych rozwiązań. Miasto powinno być wygodne 
i bezpieczne dla wszystkich, a w szczególności dla jego najbardziej 
narażonych mieszkańców – nasze dzieci i seniorów”.

Co powiedzieli mieszkańcy? - przykładowy mail
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„Będąc aktywnym mieszkańcem Świnoujścia uważam, że dalszy rozwój 
komunikacji w naszym mieście powinien być ukierunkowany na 
kierowców. A przede wszystkim na mieszkańców Świnoujścia, którzy są 
kierowcami. Moim zdaniem zwiększenie ruchu samochodowego 
powinno prowadzić do rozwoju infrastruktury drogowej, 
w szczególności zaś parkingowej”.

Co powiedzieli mieszkańcy? - przykładowy mail
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„- Rower miejski. W mieście z tak doskonałą infrastrukturą rowerową 
jest to priorytet. Rowery miejskie są popularne w każdym większym 
mieście, umożliwia często darmowe wypożyczenie na czas ok. 30 minut 
żeby szybko, zdrowo i ekologicznie przemieścić się z punktu A do B. 
Miasto już teraz powinno szukać operatora na to!”.

Co powiedzieli mieszkańcy? - przykładowy mail
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„Zdecydowanie opowiadam się za wariantem zorientowanym na 
mieszkańców, który w największym stopniu przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa, ograniczenia zbędnych podróży samochodami, 
poprawi odbiór i estetykę miasta oraz wyeliminuje czynniki 
stresogenne. Jest ona również najbardziej zgodna z aktualnymi 
ogólnoświatowymi trendami wynikającymi z najnowszego stanu wiedzy 
i badań”.

Co powiedzieli mieszkańcy? - przykładowy mail
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Dziękujemy za uwagę.


