
Uchwała Nr LXXXVIII/619/2023 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 12 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej studium transportowego dla gminy Kosakowo                       

wraz z propozycjami rozwiązań usprawniających funkcjonowanie sieci transportowej.   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U. z 2023, poz. 40)   

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie studium transportowe dla gminy Kosakowo                                                  

wraz z propozycjami rozwiązań usprawniających funkcjonowanie sieci transportowej, 

opracowane przez Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej TRAFIK s.c.                           

z siedzibą w Gdańsku.  

 

§ 2. Załącznikiem nr 1 do uchwały jest dokumentacja studium transportowego, o którym mowa 

w § 1 zawierająca: 

1) Analizę i ocenę stanu istniejącego 

2) Analizę stanu planowanego  

3) Założenia rozwoju zagospodarowania przestrzennego 

4) Koncepcję rozwoju systemu transportowego 

5) Programy rozwoju wybranych podsystemów transportu 

6) Podsumowanie, wnioski i rekomendacje. 

                                                                             

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

                                                                 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Gmina Kosakowo, jako dynamicznie rozwijająca się gmina podmiejska, stoi przed wyzwaniem 

zapewnienia sprawnej wewnętrznej obsługi transportowej oraz powiązania z gminami ościennymi,                    

a w szczególności z Trójmiastem. 

W systemie transportowym gminy Kosakowo wiodącą rolę odgrywa transport drogowy,  

a w przewozach pasażerskich  transport zbiorowy (autobusowy).  Przewidywany rozwój zabudowy 

związany ze wzrostem liczby mieszkańców spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na sprawny 

przewóz osób i towarów  na obszarze gminy oraz na powiązaniach z gminami sąsiednimi.  

Główny kierunek powiązań drogowych w ciągu ulic: Żeromskiego, Wiejska -Derdowskiego - 

Płk. Dąbka ma ograniczoną przepustowość ze względu na ograniczenia w możliwości rozbudowy 

układu dróg w Gdyni. W związku z tym konieczne jest poszukiwanie nowych możliwości rozwoju 

systemu transportowego gminy Kosakowo, które sprostają rosnącym  potrzebom.  

Zaspokajanie potrzeb osób poruszających się po obszarze gminy Kosakowo będzie wymagało wysokiej 

jakości zorganizowanej i ukształtowanej przestrzeni oraz odpowiednio ukształtowanego systemu 

transportu, zapewniającego sprawne, komfortowe i bezpieczne przemieszczania się mieszkańców i osób 

przyjezdnych.  

Według opracowanego studium transportowego dla gminy Kosakowo  oraz sformułowanych                

w nim wniosków i rekomendacji,  system transportu  obszaru gminy  oparty jest na trzech podsystemach: 

system transportu drogowego, system transportu zbiorowego i system transportu alternatywnego.  

W przypadku transportu drogowego istotne znaczenie w zakresie powyższych usprawnień ma plan 

budowy trasy Via Maris, która stworzy nową możliwość powiązania gminy z otoczeniem, w tym 

zapewni bezkolizyjny dostęp do Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. Niezbędna jest jednak rozbudowa 

sieci drogowej w zakresie dróg dojazdowych do tej trasy, w szczególności do węzła w Rumi Janowie.  

Rozwój nowego zainwestowania w gminie Kosakowo wymaga budowy podstawowej sieci dróg 

złożonej z siedmiu tras. Trasy te połączą wszystkie sołectwa między sobą oraz umożliwiają połączenia 

sieci drogowej gminy z siecią dróg krajowych, regionalnych i lokalnych gmin sąsiednich.  

Budowa linii kolejowej do Mostów stanowi szansę dla rozwoju  gminy i umożliwi jej integrację 

funkcjonalną z Trójmiastem. W zakresie organizacji transportu niezbędne jest jednak wykorzystanie 

potencjału przewozów kolejowych i podjęcie działań dążących do maksymalizacji jego wykorzystania 

poprzez utworzenie sieci autobusowej dowożącej pasażerów do kolei oraz budowę komplementarnej 

infrastruktury towarzyszącej (drogi dla rowerów, przystanki, węzły przesiadkowe, parkingi, usługi 

dodatkowe).  

Do czasu budowy linii kolejowej konieczne jest podjęcie działania usprawniającego dojazd                  

do Trójmiasta publicznym transportem zbiorowym poprzez utworzenie szybkiego, ciągłego korytarza 

autobusowego łączącego Pierwoszyno ze Śródmieściem Gdyni.  

W zakresie planów rozwoju systemu transportowego w Gdyni tego rodzaju korytarz zostanie 

zbudowany do ul. Dąbka. Sytuacja ta stanowi szansę dla gminy w zapewnieniu efektywnego połączenia 

z centrum Gdyni. W tym zakresie konieczna jest rozbudowa ulic: Derdowskiego  

i Żeromskiego o dodatkowe pasy dla autobusów oraz uruchomienie bezpośrednich połączeń 

autobusowych do Śródmieścia Gdyni.  

Przewidywany rozwój zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo wymagać będzie 

dostosowania systemu transportowego do zwiększających się potrzeb transportowych mieszkańców                   

i osób odwiedzających gminę Kosakowo. Proponuje się trzy etapy rozwoju systemu transportowego. 

Podstawowymi kryteriami etapowania są: 

wzrost liczby mieszkańców i liczby podróży na obszarze gminy Kosakowo, budowa istotnych tras 

transportowych łączących sieć transportową gminy z siecią dróg krajowych, regionalnych oraz dróg                 

w  gminach sąsiadujących, rozwój systemu transportu zbiorowego.  

Kamieniami milowymi rozwoju systemu transportowego będzie budowa drogowej trasy Via Maris             

i linii kolejowej PKA do Mostów, które umożliwią rozwój zainwestowania gminy  

i zadowalający poziom obsługi transportowej mieszkańców i gości przybywających do gminy 

Kosakowo.  


