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POSTULATY NIESTANOWIĄCE UWAG I WNIOSKOW DO USTALEŃ ZAWARTYCH W PORADNIKU: 
 

 

Lp. 

Data wpływu  

wniosków/ 

zgłoszenia 

wniosków 

Nazwisko i imię 

nazwa organizacji/ 

instytucji 

Treść wniosku Uwagi 

1. 2. 3. 4. 7. 
1. 16.06.2021   ……………………………… 1) Należy uwzględnić uporządkowanie rozwiązań dotyczących 

informacji wizualno-dźwiękowej (w przestrzeni miejskiej często 

występuje nieuporządkowanie bodźców informacyjnych, np. jaskrawe 

wyświetlacze paneli reklamowych). 

 

Postulat dotyczy zagadnień regulowanych przepisami odrębnymi 

(np. Uchwałą Krajobrazową). 

2) Należy uwzględnić w opracowaniu potrzeby osób  

ze szczególnymi potrzebami na plenerowych imprezach miejskich 

(dot. dojścia, dojazdu, utwardzonych powierzchni, toalet dla osób z 

niepełnosprawnościami, miejsc do przewijania osób dorosłych oraz 

miejsc wyciszenia). 

 

Organizacja tymczasowego zagospodarowania w trakcie imprez 

plenerowych nie dotyczy zagadnień zawartych w Poradniku. Postulat 

zostanie przekazany do jednostek/wydziałów odpowiedzialnych za 

przygotowanie miejsc pod imprezy masowe. 

3) Ilość miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością wynikająca z 

zapisów Poradnika jest za mała, proponuje się uzależnienie tego wskaźnika 

od charakteru i specyfiki wydarzenia, którym takie osoby mogłyby 

uczestniczyć. 

 

Organizacja tymczasowego zagospodarowania nie dotyczy zagadnień 

zawartych w Poradniku. Postulat zostanie przekazany do 

jednostek/wydziałów odpowiedzialnych za przygotowanie miejsc pod 

imprezy masowe. 

3. 16.06.2021   ……………………………… 1) Brak zapisów dotyczących dostępu do informacji  

o niedostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 

przystanków komunikacji miejskiej - umieszczonej w pojazdach. Pozwoli to 

na uniknięcie pokonywania niepotrzebnego dystansu przez osoby z 

niepełnosprawnością. 

 

Zakres ustaleń Poradnika obejmuje wyłącznie zagadnienia projektowe 

związane z realizacją inwestycji budowlanych. Postulat zostanie 

przekazany Gdańskim Autobusom i Tramwajom. 

4. 18.06.2021 

 

  ……………………………… 1) Należy wprowadzić zapisy o zmniejszeniu prędkości rowerów i 

hulajnóg w rejonie skrzyżowań z ciągami pieszymi. 

 

Zakres ustaleń Poradnika obejmuje wyłącznie zagadnienia projektowe 

związane z realizacją inwestycji budowlanych.  

2) Brak zapisów dotyczących zapewnieniu możliwości korzystania 

osobom ze szczególnymi potrzebami z plenerowych imprez miejskich 

(np. festyny, Jarmark św. Dominika). 

 

Organizacja tymczasowego zagospodarowania nie dotyczy zagadnień 

zawartych w Poradniku. Postulat zostanie przekazany do Gdańskiego 

Zarządu Dróg i Zieleni i do Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. 

5. 18.06.2021   ……………………………… 

Fundacja I see you 

1) Zaproponowano wdrożenie systemu komunikatów głosowych 

emitowanych przez autobusy i tramwaje. 

Zakres ustaleń Poradnika obejmuje wyłącznie zagadnienia 

projektowe związane z realizacją inwestycji budowlanych. Postulat 

zostanie przekazany Gdańskim Autobusom i Tramwajom. 

Zawartość Poradnika – usunięto omyłkową treść: „…i pojazdy…” Karta 9, 

strona 9/3 podrozdział „PLATFORMA PRZYSTANKU” przedostatni akapit. 
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2) Poradnik powinien zawierać wymogi dotyczące uporządkowania 

sygnałów w obrębie skrzyżowań np. dotyczące nadjeżdżającego 

tramwaju i sygnału zielonego światła.  

 

 

 

 

W przypadku zbliżania się do przejścia dla pieszych tramwaju 

nadawany jest sygnał ostrzegawczy głosowy „uwaga tramwaj” i 

wyświetla się jednocześnie sygnał ostrzegawczy na sygnalizatorze z 

piktogramem tramwaju. W pozostałych przypadkach sygnalizacja 

dźwiękowa ostrzegawcza (tzw. Buczki) musi być zgodna z 

Rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

Zarządzanie ruchem autobusów i tramwajów na drogach 

publicznych, odbywa się w trybie i granicach przepisów prawa. 

Wszystkie główne skrzyżowania są wyposażone w automatykę 

współpracującą z systemem TRISTAR. 

6. 28.06.2021 PSONI 1) Należy wprowadzić zapisy dotyczące funkcji osoby 

asystenta/towarzysza podróży. 
Zakres ustaleń Poradnika obejmuje wyłącznie zagadnienia 

projektowe związane z realizacją inwestycji budowlanych. Postulat 

zostanie przekazany Wydziałowi Rozwoju Społecznego. 

 

2) Zaproponowano wprowadzenie słupków blokujących parkowanie 

przy każdym przejściu dla pieszych szczególnie w bocznych ulicach. 
Parkowanie podlega zasadom przepisów odrębnych (m. in. Prawo o 

ruchu drogowym). Egzekwowanie prawidłowego parkowania jest w 

kompetencji właściwych służb. 

 

7. 28.06.2021   ……………………………… 1) Zaproponowano wdrożenie systemu informacji głosowej 

emitowanej przez podjeżdżający do przystanku pojazd (autobus lub 

tramwaj)  

Zakres ustaleń Poradnika obejmuje wyłącznie zagadnienia 

projektowe związane z realizacją inwestycji budowlanych. Postulat 

zostanie przekazany Gdańskim Autobusom i Tramwajom. 

 

8. 28.06.2021 ……………………………… 

Polski Związek  

Niewidomych 

1) Należy zadbać o sposób wyświetlania na pojazdach komunikacji 

miejskiej numerów linii by były bardziej czytelne. 
Zakres ustaleń Poradnika obejmuje wyłącznie zagadnienia 

projektowe związane z realizacją inwestycji budowlanych. Postulat 

zostanie przekazany Gdańskim Autobusom i Tramwajom. 

9. 29.06.2021 Rada Dzielnicy  

Aniołki - Gdańsk 

1) Brak zapisów dotyczących umieszczania zieleni w przestrzeni miejskiej. 

Jeśli jest takie opracowanie, warto zintegrować te dokumenty 

Zagadnienia dotyczące umieszczania zieleni w przestrzeni miejskiej 

są poza kompetencjami Poradnika. 

 

2) Integracja dokumentu z oznakowaniem poziomym i pionowym - takie 

znakowanie miasta, aby było zapewnione światło przejścia dla osób z 

wózkami, szczególnie w okolicy ośrodków zdrowia. 

Oznakowanie poziome i pionowe – wynika z przepisów odrębnych i 

zapisy Poradnika je uwzględniają. Egzekwowanie prawidłowego 

parkowania jest w kompetencji właściwych służb. Temat „trasy 

wolnej od przeszkód” – opisano w Poradniku w karcie 6 i 7. 

 

3) Obowiązek zaprowadzania w określonych odległościach bezpiecznych, 

dobrze oznakowanych i oświetlonych przejść dla pieszych. 

 

Postulat dotyczy zagadnień regulowanych przepisami odrębnymi. 

4) Przystanki SKM i dojście do nich - obowiązkowo dostosowane do osób ze 

specjalnymi potrzebami. Zaprojektowanie dogodnych przejść/przejazdów 

przez linie kolejowe (naziemne, nadziemne, podziemne). 

Postulat dotyczy terenów w kompetencji PKP, które sukcesywnie 

wdraża standardy dostępności wynikające z rozporządzeń unijnych, 

jak i z ekspertyzy wykonanej przez Politechnikę Gdańską.  

 

5) Zapewnienie wprowadzenia zapisów Poradnika w życie - np. na Aniołkach 

nie ma zniżonych krawężników dla pieszych. Nie ma oznakowań dla osób 

niedowidzących/słabo widzących. Brak informacji głosowej o zbliżaniu się 

do przystanków przy ważnych ośrodkach zdrowia. 

Kwestie realizacyjne są poza kompetencjami Poradnika. Natomiast 

po przyjęciu przez Prezydenta zarządzeniem Poradnika, wszystkie 

jednostki będą zobowiązane do jego stosowania. 
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6) Wspieranie wnioskodawców do BO w realizacji projektów sprzyjających 

niwelowaniu barier architektonicznych. 

Kwestie związane z Budżetem Obywatelskim są poza 

kompetencjami Poradnika. Obecnie, kryteria weryfikacji wniosków 

do BO uwzględniają zagadnienie projektowania uniwersalnego. 

Natomiast po przyjęciu przez Prezydenta zarządzeniem Poradnika, 

wszystkie jednostki będą zobowiązane do jego stosowania. 

 

7) W MPZP wprowadzać zapisy, które umożliwią wprowadzanie nawierzchni 

bezpiecznej i dostępnej także dla osób niepełnosprawnych, starszych (np. 

nawierzchnia z tłucznia na terenach z przewyższeniami nie zdaje egzaminu - 

dopuszczenie innej nawierzchni. Uwzględnienie/dopuszczenie innych 

rozwiązań, które spowodują, że będzie zapewniony komfort dojazdu, 

dojścia do kompleksów leśnych i wypoczynkowych (esowanie ścieżek w 

parkach leśnych).  

 

Ustalenia planów miejscowych są poza zakresem, który obejmują 

zapisy Poradnika, obejmuje on wyłącznie zagadnienia projektowe 

związane z realizacją inwestycji budowlanych. Plan miejscowy 

zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.  

8) Przeprowadzenie "Audytu dzielnic" pod względem dostępności bez barier 

do przynajmniej (ilość punktów zależna od wielkości i zagęszczenia 

dzielnicy): jednej szkoły, jednego ośrodka zdrowia, jednego sklepu 

spożywczego, jednego placu zabaw, kilku przystanków: autobusowego, 

tramwajowego, SKM na każdej linii przechodzącej przez dzielnicę, jednego 

punktu obsługi mieszkańca (np. oddział GN, policja, MOPR, MOPS), 

głównych ciągów pieszych z obniżonymi krawędziami, dobrze 

oznakowanymi dojściami do przejść, znacznikami dla osób niedowidzących. 

 

Zakres ustaleń Poradnika obejmuje wyłącznie zagadnienia 

projektowe związane z realizacją inwestycji budowlanych. Postulat 

zostanie przekazany do koordynatorów ds. dostępności. 

 

 

 

 

          

 


