
Miasta aktywnie dążące do dyn@micznego 
rozwoju zrównoważonej mobilności



Rozwój usług i systemu “Mobility 2.0”
 Wykorzystanie technologii informa-
cyjnych oraz inteligentnych systemów 
transportowych

TRANSPORT W GDYNI
Gdyński transport zbiorowy należy do najno-
wocześniejszych i najbardziej „zielonych” w 
Europie. Odbywa się nim aż 50,1% podróży, 
przy 48,7% podróży wykonywanych samo-
chodem i zaledwie 1,2% rowerem i pieszo.

By poprawić tę statystykę przyjęto politykę 
rozwoju transportu rowerowego, a sieć dróg 

DYN@MO (2011-2016) jest ambitnym projektem, realizowanym w ramach inicjatywy CIVITAS, 
skupiającym 4 europejskie miasta, które podjęły się misji rozwoju zrównoważonej mobilności. 
Miasta uczestniczące w projekcie to Akwizgran (Niemcy), Palma de Mallorca (Hiszpania), 
Koprivnica (Chorwacja) oraz Gdynia.

Miasta, wspólnie z lokalnymi partnerami, 
Związkiem Miast Bałtyckich, Uniwersytetem 
w Lund i firmą Rupprecht Consult wdrożą 30 
innowacyjnych działań w ramach 3 pakietów 
roboczych:

Angażowanie mieszkańców w planowanie 
rozwoju transportu
 Plan Zrównoważonego Transpor tu 
Miejskiego

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakre-
sie mobilności
 Czyste i energooszczędne pojazdy

CIVITAS DYN@MO

Zdjęcie: Kamil Tomaszewski 



rowerowych jest sukcesywnie powiększana i 
dziś wynosi niemalże 46 km.

CIVITAS DYN@MO W GDYNI
Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego

Sukces projektu DYN@MO zależeć będzie w 
dużej mierze od zaangażowania mieszkań-
ców, we współpracy z którymi przygotowany 
zostanie Plan Zrównoważonego Transportu 
Miejskiego. 

Dialog z mieszkańcami prowadzony będzie 
poprzez platformę internetową „Mobilna 
Gdynia”. Na jej łamach, w formie wizualiza-
cji, prezentowane będą niektóre z działań 
wytyczonych w Planie Zrównoważonego 
Transportu Miejskiego (przygotowanych z 
wykorzystaniem modelu ruchu). Działania te 
zostaną następnie poddane konsultacjom z 
mieszkańcami.

Jednym z konsultowanych zadań będzie 
stworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej.

Energooszczędne pojazdy

Gdyńskie trolejbusy, będąc jednymi z najno-
wocześniejszych w Europie, poddane zostaną 
kolejnym innowacjom.

W ramach DYN@MO, na trolejbusowej sieci 
trakcyjnej zamontowany zostanie superkon-
densator obniżający pobór energii o 20%. Po 
mieście będą jeździć nowoczesne, hybrydowe 
trolejbusy, które mogą przejechać kilka kilo-
metrów bez zasilania z trakcji.

Inteligentne systemy transportowe

Dzięki DYN@MO, system sterowania ruchem 
TRISTAR zostanie rozbudowany o moduły 
automatycznego wykrywania zdarzeń dro-
gowych, kontroli pojazdów poruszających się 
po planowanym buspasie oraz identyfikacji 
przeciążonych pojazdów ciężarowych.
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www.civitas.eu
 
www.zdiz.gdynia.pl
zakładka «Projekty unijne - CIVITAS DYN@MO»
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Podziękowanie
Publikacja powstała pod patro-
natem CIVITAS WIKI, instytucji 
koordynującej oraz promują-
cej projekt i jest finansowana 
przez Unię Europejską ze środ-
ków 7. Programu Ramowego 
w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego.

Nota prawna
Tr e ś ć  t e j  p u b l i k a c j i  j e s t 
wyłączną odpowiedzialnością 
autorów, tj. CIVITAS DYN@MO 
i niekoniecznie odzwierciedla 
stanowisko Komisji Europejskiej.
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