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Jedną że strategii w dążeniu do zrównoważonego transpońu miejskiego powinno być
wspieranie rozwoju alterna§,wnyń dla samoóodu sposobów przemieszczania się:

komunikacji rowerowej, pieszej i transpońu publicznego. Prz}Ąvrócenie linii iramwajowej na

odcinku od pl. Szaryń Szeregów do pl. Zwycięstwa dogęści istniejąę sieó tramwajową w
Śródmieściu, zwiększając dostępność tego środka transpońu. stworzy również możiwości
uruńomienia nowyó bezpośrednió połączeń tramwaiowyó, np. na trasie Glębokie -
Prawobżeże. Dogęszcz€nie sieci pomoże w organizaQi ruńu W razie awarii lub przebudowy

okolicznyń odcinków linii. TramlYaj, W przeciwieńStwie do autobusu jest też elementem
zagospodarowania przestrzennego i instrumentem polMi pże§trzennej miasta. obecność
infrastruKury - ęyny oraz trakcja są czytelnym komunikatem urbanistycznym informującym

uą^kownikóW o pżebiegu trasy.

ldeowo najbliż§ze Ę nam Warianty przewidujące zmniejszenie pżekou jezdni orcz
uspokojenie ruchu. Proponujemy na całym odcinku al. Wo|ska Polskiego (od pl. Szarych
Szeregów do pl. Zwycięstwa) wprowadzenie jednego pasa ruchu W każdym kierunku, z
możiwością parkowania równoląłego, torowisko biegnące w jezdni, pas drzew Wzdłuż

chodników, przejście piesryń w dowolnym mie.iscu bez konieczno§j wydzielania, pasy
rowerowe po obu stronach jezdni powiązane z ruchem samoóodowym.

Brak linii tramwajowei oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych oc€niamy negatywnie.
Studium Uwarunkowań i KierunkóW Zagospodarowania Przestrzennego m. szczecina
zaKada zmniejszanie liczby miejsc parkingowych w śródmieściu na rzecz popra\ły
funkcionowania komunikaqi zbiorowej oraz poruszania się pieszo.

Mia§o powinno kształtować i modelować politykę transportową w dfugookesowej
perspektywie. Wszelkie wskaźniki, którymi dysponujemy i Kóre są aktualne teraz, tj. liczba
samocłtodów / 1000 mieszkańów, potoki komunikacyjne inat€enie ruchu nie są dane raz na
zawsze. Te wskaźniki powinny podlegać re,ł,rżji, zaś pr4z'.tycŹĄenia komunikaryjne
mieszkańóW można ksztaftować przez mięldde i twarde nażędzia - promocję, edukację jak

również zańęty i kary,



Uli.a ŚwĘtokl-zyska w !ńrarcąaw'lo iako prąy'Gd oeołiwanogo rołvĘzanb Ń§zego,

Wańo wspomnieć o poziomie hałasu, jaki wyśępuje na omawianym odcinku al. Wojska
Polskiego. Zgodnie z mapą akusĘczną miaśa Szczecina wynosi on obecnie 60-65 dB
(dopuszczalne normy to okob 70 dB). Wprowadzenie $rery uspokojonąo ruńu może
spowodować redukcję halasu do 2 dB (wyniki analiz zal*adu lnży,nierii Drogowei Politeóniki
Białośockiej). Badania portalu edroga.pl pokazują, że ruó tramwajowy nie powoduje
przekroczeń dopuszczaln}rch norm hałasu, jóli wprowadź się €raniczenie prędkości d|a

komunika§i szynorej (np. popżez dogęszczenie pr4ystanków), zastosuje się nowoczesny
tabor i teónologie Wycis?ające lorowiska.
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Pożom hałasu komunikacyjnego, zanieczyszczenia powietrza można minimalizować poprzez
budowanie pŻr//jarl|ą prżestrzeni, W której dominująą rolę będą pelnily urozmai@ne ci€i
pieszo-rowerowe, zdolne zachęcić mi:szkańów do aktywności, spaceru, zatrZ}mania sĘ na
dfuĘ crtwilę, porozmawiania ze znajomymi. strefa spowolnionego ruńu, upżywilejowanie
tran§portu ekologicznego jakim jest tramwaj czy rower wzmocnią ten przestzenny przekaz i
dadą sygnał mieszkańcom, że wańo odwiedżć al. Woj§ka Polskiego. Ponadto, anviększone
potoki pieszycft pobudą lokalny biaes, Kóry Ędzie staral sprostać potżebom mies*ańóW,
wlzwoli pojawienie się w alei nowych blanż z rozmaity,mi uslugami o charakterze
miastotwórczym - kafejki, sldepy rodzinne czy galeńe sztuki. zwięksry talde popyt na
komunikację óiorową i miejsca, w któryń można Wygodnie na nią oczekiwać.


