
MOBILNOŚĆ – 
W DRODZE W KONSTANCJI

KONSTANCJA

KONTAKT I INFORMACJE

Centrum mobilności:
Dworzec kolejowy w Konstancji
Bahnhofsplatz 43
78462 Konstanz
Telefon: 07531 133032
counter@konstanz-info.com

Kontakt:
Miasto Konstancja
Biuro Planowania Przestrzennego i Środowiska  – 
Mobilność
asu@konstanz.de 

DOJAZDY DO PRACY

Praca po drugiej stronie Jeziora Bodeńskiego - to 
całkiem normalne w regionie czterech krajów! Z 
Meersburga do Staad można dostać się promem 
samochodowym w 15 minut, z Friedrichshafen do 
portu Konstancja – katamaranem w 52 minuty, 
a z Überlingen do Wallhausen – statkiem w 15 
minut.

Zrównoważony rozwój na drodze zawsze był 
ważny dla mieszkańców Konstancji. Na przykład 
w latach 2007 – 2018 podróże samochodem 
spadły o 10 punktów procentowych, stanowiąc 
zaledwie 31 % wszystkich podróży odbywanych 
przez mieszkańców Konstancji.

Autobusy dalekobieżne i regionalne, a także 
transport kolejowy umożliwiają szybkie, wygodne 
i bezproblemowe podróżowanie do sąsiednich 
powiatów, a także do Szwajcarii.

Konstanz

ÜberlingenÜberlingen

Meersburg

Radolfzell

Friedrichshafen

Ravensburg

Do Szwajcarii: 
www.thurbo.ch

Prom do Überlingen: 
www.personenschifffahrt-bodensee.de

Autobus ekspresowy do Ravensburga: 
www.bodo.de

Prom do Meersburga: 
www.stadtwerke-konstanz.de

Katamaran do Friedrichshafen: 
www.der-katamaran.de

Transport regionalny Transport regionalny 
autobusem i pociągiem: 
www.vhb-info.de/fahrkarten

SAMOCHÓD

P & R Constance System naprowad-
zania na parking 
Constance

Strefy parkowania mieszkańców i urządzenia parkingowe. W Inter-
necie wyświetlane są informacje o aktualnie dostępnych miejscach 
parkingowych i obciążeniu ruchem.

W 2019 r. miasto ogłosiło stan zagrożenia 
klimatycznego. Należy podjąć odpowiednie 
działania, aby w Konstancji było jeszcze mniej 
samochodów i aby mobilność w Konstancji stała 
się jeszcze bardziej zrównoważona.

Wskazówka:
Czy masz gości? Zaleca się, przyjazd 
pociągiem, ponieważ w Konstancji nie 
potrzebujesz samochodu. Do każdego 
miejsca można dotrzeć autobusem miejskim, 
wypożyczonym rowerem lub pieszo. A jeśli 
odwiedzający musi przyjechać samochodem: 
Niedrogi bilet parkingowy w Mobilpunkt 
P + R-Bodenseeforum jest ważny jako bilet 
autobusowy.
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CYKLING RUCH PIESZY

Spójrz na błyszczące wody Jeziora Bodeńskiego, 
pozwól, by wiatr zawiał Ci koło nosa – jazda 
na rowerze w #Radstadt_Konstanz to świetna 
zabawa! Most rowerowy nad Renem i „most Z“ 
nad linią kolejową umożliwiają krótkie podróże. 
Dobrze rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, 
liczne parkingi dla rowerów i stacje naprawcze 
sprawiają, że rower jest w Konstancji środkiem 
transportu nr 1.

Pokazują to także statystyki: od 2007 do 2018 
roku udział roweru we wszystkich podróżach 
odbywanych przez mieszkańców Konstancji 
wzrósł o osiem punktów procentowych do 30 %.

W niektórych codziennych podróżach najszybciej 
można poruszać się pieszo. Szlaki piesze w 
Konstancji to stale ulepszane i przedłużane. 
Szczególną uwagę zwraca się na to, by nasi 
najmłodsi, a także osoby niepełnosprawne 
ruchowo czuły się bezpiecznie na ulicach.

Poznaj miasto na piechotę: Na Starym Mieście 
stele informują o historii miasta i służą do 
kierowania ruchem pieszych. Tablice informacyjne 
ze zintegrowanymi mapami sytuacyjnymi 
zapewniają orientację i tworzą odniesienia do 
poszczególnych dzielnic miasta.

Można wybrać się na relaksujący spacer, 
na przykład wzdłuż Seerhein lub promenady 
nad jeziorem, przy Wieży Bismarcka, przy 
Sonnenhalde lub w Hockgraben, w Lorettowald 
lub w Hörnle, ale także na szerokich chodnikach 
biegnące przez miasto.

Nie kupuj samochodu ani roweru, ale korzys-
taj z nich tylko wtedy, gdy są potrzebne: W tym 
celu Konstancja dysponuje różnymi systemami 
udostępniania. Na krótkich trasach można spon-
tanicznie wypożyczyć rowery normalny albo 
ładunkowy lub elektryczne skutery, na dłuższych 
trasach można korzystać ze wspólnych samocho-
dów – również elektrycznych. Zalety: Nie masz 
problemu z parkowaniem, robisz coś dobrego dla 
środowiska, a przy okazji oszczędzasz pieniądze!

Systemy wypożyczania rowerów:
Stadtwerke Konstanz GmbH 
stadtwerke-konstanz.de

Carsharing:
stadtmobil-suedbaden.de
car-ship.jetzt

E-Stehroller:
Bird – Enjoy the Ride
ZEUS Scooters | ZEUS Scooters

Z Czerwonym Arnoldem przez Konstancję: Z Czerwonym Arnoldem przez Konstancję: Z Czerwonym Arnoldem przez Konstancję: 
Sieć autobusowa Konstancji łączy ze sobą Sieć autobusowa Konstancji łączy ze sobą Sieć autobusowa Konstancji łączy ze sobą 
wszystkie części miasta – i wszystkie z wszystkie części miasta – i wszystkie z wszystkie części miasta – i wszystkie z 
Citytarif! Z Wollmatingen do centrum Citytarif! Z Wollmatingen do centrum Citytarif! Z Wollmatingen do centrum 
miasta można dojechać przez Petershau-miasta można dojechać przez Petershau-miasta można dojechać przez Petershau-
sen co 10 minut. Również z przedmieść sen co 10 minut. Również z przedmieść sen co 10 minut. Również z przedmieść 
Dingelsdorf, Litzelstetten i Dettingen-Dingelsdorf, Litzelstetten i Dettingen-Dingelsdorf, Litzelstetten i Dettingen-
Wallhausen, autobus kursuje do centrum Wallhausen, autobus kursuje do centrum Wallhausen, autobus kursuje do centrum 
miasta co 15 minut w godzinach szczytu.miasta co 15 minut w godzinach szczytu.miasta co 15 minut w godzinach szczytu.

Niezawodność i punktualność to cechy Niezawodność i punktualność to cechy Niezawodność i punktualność to cechy 
charakterystyczne autobusów miejskich w charakterystyczne autobusów miejskich w charakterystyczne autobusów miejskich w 
Konstancji. W międzyczasie w grę wchodzi Konstancji. W międzyczasie w grę wchodzi Konstancji. W międzyczasie w grę wchodzi 
również przyjazność dla środowiska: od również przyjazność dla środowiska: od również przyjazność dla środowiska: od 
początku 2022 roku po konstancińskich początku 2022 roku po konstancińskich początku 2022 roku po konstancińskich 
drogach jeżdżą pierwsze e-busy.

Zapytaj pracodawcę o bilet na stanowisko Zapytaj pracodawcę o bilet na stanowisko Zapytaj pracodawcę o bilet na stanowisko 
pracy.

Szkoły i uczelnie oferują bilet szkolny i Szkoły i uczelnie oferują bilet szkolny i Szkoły i uczelnie oferują bilet szkolny i 
semestralny.

Inny bilety można rezerwować i opłacać za Inny bilety można rezerwować i opłacać za 
pomocą aplikacji Constance App
Zarezerwuj i zapłać!

SHARING – OFERTY DO 
WYNAJĘCI TRANSPORT PUBLICZNY

Nowy 
samochód   Auto-

partage

450 € Koszty stałe / miesiąc 15 €

0,36 € Koszty / km 0,26 €

0,00 € Koszty czasu / h 2,40 €

7.200 € Koszty całkowite / rok 3.880 €

Jazda na rower
ze...

… spowalnia

… wszędzie Cię zaprowadzi!

… jest zdrowy

… jest zabawą
… jest przyjazny dla klimatu

… jest niedrogi

Filary mobilności wyznaczają 
punkty mobilności i wskazują 
drogę do różnych ofert na 
rzecz mobilności przyjaznej dla 
środowiska.

i

„Czerwony Arnold“ 
– tak nazywane są 
jaskrawoczerwone 
autobusy Konstancji

i
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Zrównoważona mobilność – połączona 
w sieć w całym regionie Konstancji:
• Seehas, Schwarzwaldbahn, Ruch 

kolejowy w Szwajcarii
• Autobus miejski i usługi autobusowe 

w Kreuzlingen
• Wspólne korzystanie z samochodów 

dzięki Stadtmobil i Carship
• Systemy wypożyczania rowerów i 

e-hulajnóg


