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1 Informacje wstępne 

Konsultacje społeczne były prowadzone w II i III kwartale 2017 r. W tym czasie zostały 

przeprowadzone następujące działania: 

 Przeprowadzenie ankiety dla podróżujących mieszkańców Gminy Łochów – ankieta dostępna 

w terminie 04.07-01.08.2017 r.; 

 Rozmowy w terenie z mieszkańcami – wywiady przeprowadzone w terminie 20 i 22 czerwca 

2017 r. w okolicy dworca kolejowego i zatoki autobusowej; 

 Spotkanie warsztatowe zorganizowane w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie – 

15 września 2017 r. godz. 18:00. 

Celem przeprowadzonych konsultacji było zapoznanie jak największej liczby mieszkańców gminy 

Łochów z projektem dokumentu Plan Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów  oraz 

weryfikacji treści zawartych w dokumencie w procesie dyskusji z mieszkańcami nad kluczowymi 

zagadnieniami związanymi z jego realizacją. Na potrzebę opracowania dokumentu przeprowadzono 

ankietyzację, mającą na celu zbadanie zachowań transportowych mieszkańców, poznanie ich opinii i 

propozycji rozwiązania kwestii problemowych w zakresie organizacji sieci transportu oraz spotkania 

warsztatowe i wywiady z mieszkańcami.  Celem pośrednim było również  zapewnienie mieszkańców 

o możliwość wypowiedzenia się w zakresie pomysłów związanych z realizacją polityki mobilności w 

gminie. Ponadto działania podjęte w ramach konsultacji miały na celu jak najszersze 

rozpropagowanie projektu dokumentu, zachęcanie do aktywnej dyskusji w budowaniu treści w nim 

zawartych. 

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Urząd Miejski w Łochowie, we współpracy z 

zewnętrznym wykonawcą firmą AMC BG Sp. z o. o. 

1.1 Akcja informacyjna 

Organizatorom konsultacji zależało, aby propozycje zawarte w projekcie dokumentu dotarły do jak 

najszerszego grona mieszkańców gminy Łochów, którzy są zainteresowani poprawą mobilności. 

W tym celu wykorzystane zostały następujące narzędzia komunikacji: 

 plakaty informacyjne, 

 informacja dot. konsultacji społecznych zamieszczona na: 
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o tablicy ogłoszeniowej urzędu Miejskiego w Łochowie; 

o na stronie internetowej Gminy Łochów; 

o na profilu facebookowym  Gminy Łochów;  

Projekt dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów został 

zamieszczony na stronie: http://www.gminalochow.pl/news/konsultacje_spoleczne-719 

2 Debata 

Debata z mieszkańcami Gminy Łochów, dotycząca konsultowanego dokumentu, odbyła się 15 

września 2017 r. (środa) w godz. 18:00 – 20:00 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie. 

W debacie uczestniczyli m.in: 

 Robert Mirosław Gołaszewski – Burmistrz Łochowa; 

 Małgorzata Łotarska - Zastępca Burmistrza Łochowa; 

 Zofia Jarząbek – Radna Gminy Łochów; 

 Marcin Gręda - Radny Gminy Łochów; 

Łącznie w warsztatach aktywny udział wzięły 22 osoby, które wypowiadały się na temat dokumentu. 

Podczas warsztatów mieszkańcy zgłosili: 

 10 problemów, 

 5 kierunków zmian, 

 2 uwagi ogólne. 

Kierunki zmian zgłoszone przez uczestników warsztatów: 

1. Rozważenie innego rozmieszczenia miejsc parkingowych w ramach inwestycji związanej z 

budową parkingu P&R w rejonie dworca kolejowego; 

2. Ograniczenie parkowania na chodnikach; 

3. Dostosowanie komunikacji do potrzeb różnych grup użytkowników; 

4. Koordynacja odjazdu różnych linii – minimalizacja czasu oczekiwania na kolejny środek 

komunikacji; 

5. Ustalenie zasad parkowania na parkingach ogólnodostępnych; 

 

http://www.gminalochow.pl/news/konsultacje_spoleczne-719
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Problemy zgłoszone przez uczestników warsztatów: 

1. Niedostateczna liczba miejsc do parkowania w centrum miasta; 

2. Parkowanie samochodów w sposób nieuporządkowany (na chodnikach, blokowanie 

przestrzeni); 

3. Parkowanie na wąskich chodnikach i przejściach – utrudnienie w ruchu pieszym, brak 

możliwości przejścia dla osób z wózkami; 

4. Bariery architektoniczne, utrudniające transport rowerem; 

5. Brak infrastruktury rowerowej; 

6. Brak możliwości bezpiecznego przejazdu rowerem przez centrum Łochowa,  

7. Izolacja północnej części Łochowa ze względu na trasę przebiegu torów i braki  

1. w infrastrukturze drogowej; 

8. Utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym – konieczność nadkładanie drogi; 

9. Brak alternatywy na dojazd do centrum miasta komunikacją zbiorową – jedynym 

wyjściem jest podróż samochodem; 

10. Brak infrastruktury przesiadkowej; 

Ogólne kierunki zmian: 

1. Budowa systemu monitorowania miasta; 

2. Zbadanie możliwości budowy ścieżek rowerowych w ramach zaplanowanych inwestycji 

drogowych; 

3 Ankieta i wywiady z mieszkańcami 

Wywiady z mieszkańcami prowadzone były w dniach 20 i 22 czerwca 2017 r. w okolicy dworca 

kolejowego i zatoki autobusowej. Podczas rozmów mieszkańcy zawracali uwagę głównie na brak 

inwestycji związanych z budową ścieżek rowerowych i  infrastruktury parkingowej. 

Dodatkowo opinie na temat kierunku rozwoju mobilności były zbierane poprzez ankietę dla 

podróżujących mieszkańców Gminy Łochów. Ankieta dostępna była w terminie 04.07-01.08.2017 r.  

W ankiecie uczestniczyło łącznie 276 osób. 

Badanie ankietowe zrealizowane w ramach projektu było ukierunkowane na: 

 zebranie szczegółowych informacji na temat podróży mieszkańców Gminy Łochów; 
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 poznanie preferencji użytkowników systemu transportowego w zakresie korzystania                          

z transportu zbiorowego oraz potrzeb w zakresie niezbędnej infrastruktury transportowej; 

 opis użytkowników badanego obszaru pod względem cech społeczno-demograficznych, opisu 

typu podróży obligatoryjnych i lokalizacji ich celów, wyposażenia w samochody oraz rowery; 

 rozpoznanie świadomości mieszkańców w zakresie negatywnego wpływu transportu na 

środowisko. 

W ramach badań ankietowych mieszkańcy zgłosili łącznie ok.  140 propozycji, dotyczących przede 

wszystkim budowy parkingów oraz ścieżek rowerowych. Poniżej przedstawiono skumulowane 

zestawienie postulatów mieszkańców. 

Treść propozycji 
 

Liczba propozycji o 
zbliżonej treści 

Wytyczenie i budowa ścieżek rowerowych  51 

Budowa stojaków na rowery 5 

Budowa miejsc parkingowych 42 

Zwiększenie częstotliwości kursowania dostępnej komunikacji zbiorowej 7 

Ograniczenie możliwości parkowania na części ulic w centrum miasta 6 

Rozładowanie ruchu w centrum Łochowa 3 

Uruchomienie komunikacji miejskiej 4 

Rozwój siatki połączeń autobusowych i koordynacja komunikacji zbiorowej, aby jak 
najbardziej skrócić czas oczekiwania na przystanku 

4 

Budowa zadaszonych przystanków autobusowych 2 

Ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w centrum miasta 1 

Utworzenie wypożyczalni rowerów miejskich 2 

Poprawa jakości dróg  4 

Budowa sygnalizacji świetlnej 2 

Skomunikowanie północnej i południowej części Łochowa poprzez budowę wiaduktów 3 

Budowa obwodnicy Łochowa 3 
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4 Dokumentacja fotograficzna 

 

 

  

 


