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Czym jest Strategia Transportowa Glasgow?

Czym jest Strategia Transportowa Glasgow?
• Rada Miasta Glasgow opracowuje nową strategię transportową, która ma
objąć całe miasto.
• Strategia ta określi politykę transportową, która będzie obowiązywać do
roku 2030.
• Będzie on również podstawą do podejmowania decyzji dotyczących
projektów transportowych do roku 2030.
• Określa ona, co podlega kompetencji Rady Miasta, oraz wskazuje obszary, w
których musimy współpracować z innymi. Bezpośrednio kontrolujemy
niektóre aspekty transportu w mieście, ale nie wszystkie.

Transport Strategy, NRS Glasgow City Council
OFFICIAL

Czym jest Strategia Transportowa Glasgow – Program Ramowy?

Czym jest Strategia Transportowa Glasgow – Program Ramowy
Rozmów i Konsultacji?

• Jest to pierwsza część Strategii Transportowej Glasgow.
• Określa ona wstępne założenia polityki transportowej. Chcemy usłyszeć, co o
nich sądzisz.
• Założenia te zostały opracowane w celu rozwiązania konkretnych
problemów. Powiedzieliście nam o problemach transportowych, które
chcielibyście, abyśmy rozwiązali podczas Publicznej Rozmowy o Przyszłości
Transportu w Glasgow we wrześniu/październiku 2020 roku. Więcej na ten
temat można przeczytać na www.glasgow.gov.uk/connectingcommunities
• Kontekst polityk Strategii Transportowej Glasgow jest przedstawiony w
raporcie Case for Change, na stronie www.glasgow.gov.uk/transportstrategy
• Część druga Strategii Transportowej Glasgow, czyli Ramy Dostosowania
Przestrzennego, będzie konsultowana w 2022 roku. Pomoże nam to w
podjęciu decyzji dotyczących pewnych projektów, np. gdzie potrzebne są
pasy ruchu dla autobusów.
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Zakładane rezultaty i cele Strategii Transportowej Glasgow

Co chcemy osiągnąć dzięki Strategii Transportowej Glasgow? Oto
nasze zakładane rezultaty i cele.
• Przyczynienie się transportu do pomyślnego i zasadnego
przekształcenia Glasgow w miasto, które jest neutralne pod względem
emisji dwutlenku węgla, czyste i zrównoważone.
• Pozytywna rola transportu w procesie zwalczania ubóstwa, poprawy
zdrowia i zmniejszania nierówności społecznych.
• Transport wspierający stały i inkluzywny sukces gospodarczy oraz
dynamiczne, światowej klasy miasto.
• Tworzenie miejsc, w których wszyscy mogą prosperować, niezależnie
od mobilności i dochodów, za pośrednictwem dzielnic o dobrym
standardzie życia i Centrum Miasta sprzyjającego integracji.
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Strategia transportowa Glasgow: kierunki polityki technicznej

Niektóre z kluczowych polityk w obrębie Programu Ramowego:
• System transportowy, który stawia na pierwszym miejscu ruch pieszy, kołowy i rowerowy, następnie transport publiczny, a
samochody na samym jego końcu
• Koncentracja na "dzielnicach przyjaznych do życia" gdzie lokalni mieszkańcy są zaangażowani w podejmowanie decyzji
• Nowa Strategia Aktywnego Podróżowania z większą liczbą bezpieczniejszych dróg rowerowych i lepszymi warunkami dla pieszych
oraz osób z trudnościami w poruszaniu się (osobne konsultacje na ten temat na stronie https://www.glasgow.gov.uk/activetravel )
• Centrum miasta, które jest bardziej skoncentrowane na ludziach, a mniej na pojazdach
• Bezpieczny system transportu z ograniczeniami prędkości do 20mph
• Większa kontrola w zakresie parkowania, priorytet dla mieszkańców i osób mających trudności z poruszaniem się, a także
zapewnienie możliwości załadunku dla firm. Mniej parkowania na ulicach w mieście, aby zapewnić więcej miejsca dla ruchu
pieszego, kołowego, rowerowego i transportu publicznego. Lepsze i liczniejsze parkingi rowerowe
• Lepsze usługi transportu autobusowego, z większym pierwszeństwem na drogach, bardziej przystępne ceny biletów
• Spójniejszy, łatwiejszy w użyciu system transportu publicznego z biletami umożliwiającymi podróżowanie więcej niż jednym
środkiem transportu
• Eksploracja opcji nowego systemu metra w Glasgow
• Ekologiczne pojazdy o mniejszym zanieczyszczeniu powietrza i klimatu, wykorzystujące czystszą energię i paliwo
• Sprawiedliwszy i równiejszy system transportu
• Wykorzystanie technologii do wspierania ludzi w bezpiecznym i efektywnym podróżowaniu pieszo, rowerem, transportem
publicznym i transportem współdzielonym. Łatwiejsze do zrozumienia informacje oraz więcej informacji w Internecie.
• Wspieranie przewozu towarów pojazdami o niższej emisji zanieczyszczeń
• System transportowy, który jest w stanie poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi i przyczynia się do poprawy stanu środowiska
• System transportu, który pomaga ludziom w dotarciu do miejsc pracy, edukacji, świeżej żywności, opieki zdrowotnej i innych
kluczowych usług
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Strategia transportowa Glasgow: Streszczenie zasad wdrażania

Ogólne zasady dotyczące wdrażania Strategii:

• W strukturach Rady Miasta będziemy pracować nad lepszym
połączeniem naszych wysiłków i polityk.
• Będziemy współpracować z partnerami w mieście, regionie i na
poziomie krajowym aby osiągnąć założone cele dotyczące transportu.
• Będziemy dążyć do tego, by ludzie lepiej rozumieli nasze strategie i
decyzje dotyczące transportu oraz mieli lepszy dostęp do informacji.
• Będziemy nadal poszukiwać lepszych sposobów zarządzania
transportem w mieście i regionie, aby uczynić go bardziej
zintegrowanym.
• Będziemy nadal w jak największym stopniu wykorzystywać
zewnętrzne i innowacyjne źródła finansowania usprawnień
transportowych.
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Jak zabrać głos w tej sprawie?

Jak zabrać głos w sprawie Programu Ramowego Strategii
Transportowej Glasgow?

• Wejdź na stronę www.glasgow.gov.uk/transportstrategy
• Jeśli możesz, przeczytaj Easy Read Glasgow Transport Strategy Policy
Framework lub Full Policy Framework - zawierają one więcej szczegółów
• Wypełnij ankietę online i powiedz nam, co myślisz o projekcie Programu
Ramowego. W ankiecie możesz również "zaproponować nam strategię" do
rozważenia
• Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji lub grupy społecznościowej,
wypatruj e-maili od ConnectingCommunities@glasgow.gov.uk dotyczących
sesji dyskusyjnych online między 18 października a 26 listopada
• Jeśli nie władasz językiem angielskim, prześlij nam swój pomysł na strategię
bezpośrednio na adres ConnectingCommunities@glasgow.gov.uk w swoim
ojczystym języku, a my postaramy się go przetłumaczyć
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Dziękujemy za lekturę naszego przetłumaczonego przewodnika po
Strategii Transportowej Glasgow: Program Ramowy Rozmów i
Konsultacji
Nie zapomnij wejść na stronę www.glasgow.gov.uk/transportstrategy
Wypełnij ankietę online i zabierz głos!
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