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Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest 

jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji 

Narodowego Planu Rozwoju. Program ten rozwija cele NPR, określając m. in. 

priorytety i kierunki działań. 

 

W ramach piątej osi rozwojowej NPR „Wzmocnienie potencjału rozwojowego 

regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów” w ZPORR 

określony został priorytet 6.1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, a w ramach niego 
działanie 1.6. „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”. 
Działanie to  „...jest otwarte dla aglomeracji powyżej 500 tys. 
mieszkańców, to znaczy  dla następujących aglomeracji: Warszawskiej, 
Łódzkiej, Krakowskiej, Poznańskiej, Górnośląskiej, Trójmiejskiej i 
Wrocławskiej które posiadają przygotowane aktualne Zintegrowane 
Plany Rozwoju Transportu Publicznego. W ramach działania wspierane 
będą projekty wynikające z aktualnych Zintegrowanych Planów Rozwoju 
Transportu Publicznego”. 
 

Tak więc możliwość zgłaszania przez beneficjentów projektów w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 
Działanie 1.6 „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach” jest 
obwarowana koniecznością przedłożenia Zintegrowanego Planu 
Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej. 
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1. ZAŁOŻENIA METODY OPRACOWANIA. 
 
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej 

powstawał jako strategia rozwoju jednego z najistotniejszych dla Aglomeracji 

sektorów usług. Całość prac związanych z budową Planu podzielono na dwa etapy: 

♦ etap diagnostyczny, 

♦ etap planowania strategicznego. 

Metody, które zostały zastosowane, przedstawiono w układzie tych dwóch etapów. 

 
1.1. Etap diagnostyczny. 
Na tym etapie znalazły zastosowanie trzy podstawowe metody: 

♦ metoda analizy źródeł zastanych, 

♦ metoda wywiadów z ekspertami – zarządzającymi podsystemami transportu 

publicznego, 

♦ metoda konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji 

Górnośląskiej. 

 

Analiza źródeł zastanych 
 

Zebranie informacji potrzebnych do opisu sytuacji transportu pasażerskiego w 

Aglomeracji Górnośląskiej oraz jego „otoczenia” jest pierwszym krokiem i punktem 

wyjścia zasadniczej diagnozy strategicznej, która ma doprowadzić do identyfikacji 

kluczowych problemów oraz potrzeb obszaru objętego analizą, a także umożliwić 

wytyczenie priorytetowych kierunków rozwoju. 

Pełna charakterystyka, znacznie ułatwiająca analizę i wysuwanie wniosków 

diagnostycznych odwołuje się do porównań: 

♦ wzajemnych (porównanie odpowiednich wskaźników charakteryzujących inne 

aglomeracje), 

♦ do wzorca teoretycznego (standardu). 

 
Metoda wywiadów z ekspertami 

Diagnoza prowadzona w tym obszarze pomogła w identyfikacji podstawowych 

„problemów komunikacyjnych” Aglomeracji Górnośląskiej oraz dostarczyła 

materiałów mogących stać się podstawą dla usprawnienia procesu zarządzania 

wdrażaniem i realizacją Zintegrowanego Planu. 
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Metoda konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego 

Podstawowym celem tych konsultacji jest identyfikacja głównych problemów, 

istotnych z punktu widzenia gmin Aglomeracji Górnośląskiej a odnoszących się do 

transportu pasażerskiego. Prawidłowe zdefiniowanie sytuacji problemowej jest 

podstawą dla wyznaczenia celów Zintegrowanego Planu oraz opisu oczekiwanych 

rezultatów. 

 
1.2. Etap planowania strategicznego 

Ponieważ prace nad Zintegrowanym Planem prowadzone są między innymi w 

związku z podejmowaniem starań o pozyskanie środków Unii Europejskiej, celowym 

wydało się zastosowanie trzyetapowej procedury planistycznej prowadzącej do 

wypracowania tzw. Matrycy Logicznej Projektu, która stanowi podstawowy instrument 

planowania przyjęty w Unii Europejskiej. 

 
W pierwszym etapie programowania dokonana została analiza aktualnej sytuacji 
problemowej związanej z funkcjonowaniem transportu pasażerskiego w 

Aglomeracji. Na tej podstawie, w drugim etapie, dokonana została analiza celów 

polegająca na wyznaczeniu celu nadrzędnego oraz powiązanych z nim celów 

cząstkowych. 

Poprzez cel nadrzędny rozumie się zwykle zakładany, pożądany stan docelowy 

określonego systemu – w tym przypadku systemu transportu pasażerskiego w 

Aglomeracji Górnośląskiej. Jest on pewnym wzorcem, do którego system ma się 

upodobnić, jest zadaniem, które należy zrealizować. 

 
Zasadnicze cele strategiczne rozwoju – to cele wynikające z rozwinięcia celu 

nadrzędnego, będące jego konkretyzacją. Cele te wyznaczają kierunek działania 

podmiotów życia społecznego i gospodarczego danego systemu. Są to cele 

długookresowe, określające co można obecnie poprawić, aby zwiększyć przyszłe 

możliwości i zapewnić konkurencyjność danego obszaru w dłuższym horyzoncie 

czasowym. Z reguły są one zorientowane na zaspokajanie potrzeb i 

urzeczywistnianie preferencji mieszkańców. 

 
Cele strategiczne drugiego rzędu (operacyjne) - stanowią rozwinięcie celów 

strategicznych, charakteryzują się zwykle krótszym od nich horyzontem czasowym. 

Realizacja celów operacyjnych warunkuje możliwość osiągnięcia strategicznych 
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celów rozwoju. Powinny one zostać sprecyzowane w taki sposób, aby były osiągalne 

i mierzalne. Uporządkowanie tych celów daje możliwość wariantowania strategii 

rozwoju. Konkretyzacją celów operacyjnych są programy i składające się na nie 

przedsięwzięcia. 

 
Na bazie dwóch wcześniejszych etapów zostanie opracowana Matryca Logiczna 
Projektu (rozumiana tu jako powiązanie celów strategicznych z konkretnymi 

wskaźnikami / miernikami ich osiągania) traktowana zarówno jako kolejny 

instrument planowania strategicznego – bardzo precyzyjnie określająca treść 

celów – jak i jako ważny instrument zarządzania realizacją Zintegrowanego Planu. 

 
Każdemu celowi strategicznemu przypisany zostanie miernik lub mierniki 
pozwalające ocenić stopień osiągania celów. W programach aplikacyjnych zawarte 

zostaną aktualne i oczekiwane do osiągnięcia wartości tych mierników. 

 
Programy aplikacyjne są zbiorem zadań realizacyjnych, które mają określony cel, 

wyraźnie opisane pożądane wyniki (najczęściej w sposób ilościowy) oraz termin 

realizacji. Osiągnięcie zakładanych wyników w danych ramach czasowych 

uwarunkowane jest zaangażowaniem określonych sił oraz środków. 

Każdy program zostanie opracowany według następujących wymogów: 
 

• jest zestawem szczegółowo opisanych konkretnych działań, 

• poszczególne działania programu odwołują się do celów założonych w 

Zintegrowanym Planie – są dalszym uszczegółowieniem celów 

strategicznych, 

• wskazuje konieczne dla podjęcia tych działań środki (w tym w pierwszej 

kolejności środki finansowe ze wskazaniem ich źródeł), 

• określa czas trwania (realizacji) projektu oraz jego zasięg, 

• wskazuje instytucje odpowiedzialne za jego realizację, 

• proponuje zestaw wskaźników pozwalających ocenić postępy realizacji 

projektu. 

 

Wszystkie cele strategiczne będą realizowane poprzez odpowiednie programy, ale 

jeden program może łączyć zadania dla realizacji kilku celów. 



 4

2. ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU 
 

Aglomeracja Górnośląska jest pojęciem wieloznacznym pod względem ujęcia 

terytorialnego. W węższym znaczeniu, akcentującym fakt wysokiego stopnia 

zurbanizowania terenu, określa się tą nazwą skupisko kilkunastu miast na prawach 

powiatu znajdujące się w centralnej części województwa śląskiego, nazywane 

również Aglomeracją Katowicką lub Katowickim Zespołem Metropolitalnym (KZM) a 

do lat 90 – tych także Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Przy rozpatrywaniu 

zasięgu funkcjonalnego dołącza się do niej również miasta i gminy wiejskie położone 

wokół zgrupowania miast centralnych w osiach: Gliwice – Katowice – Dąbrowa 

Górnicza / Jaworzno i Tarnowskie Góry – Katowice – Tychy. Nazwa Aglomeracji i 

zamiennie Konurbacji Górnośląskiej używana jest także jako określenie obszaru 

obejmującego jeszcze inne aglomeracje w regionie: rybnicką, bielską, 

częstochowską i chrzanowską. 

Stąd też zachodzi potrzeba zdefiniowania obszaru Aglomeracji Górnośląskiej 

rozpatrywanego w niniejszym opracowaniu. 

W oparciu o określenia i definicje zawarte w Zintegrowanym Programie 

Operacyjnym Rozwoju Regionalnego dla potrzeb Zintegrowanego Planu Rozwoju 

Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej określono jej obszar jako zespół 

w konurbacji katowickiej miast na prawach powiatu wraz z bezpośrednio 

przylegającymi gminami. 

Dodatkowym uzasadnieniem dla tak przyjętego obszaru są występujące bardzo silne 

związki funkcjonalno – przestrzenne pomiędzy miastami i gminami w ich otoczeniu 

przejawiające się m.in. nasilającymi procesami urbanizacji stref podmiejskich 

(suburbanizacja). Trendy te skutkują m.in. zwiększeniem potrzeb komunikacyjnych 

na kierunkach powiązań gmin obrzeżnych i miast Aglomeracji. 

Tak wyznaczony obszar Aglomeracji Górnośląskiej obejmuje 40 gmin w tym: 

 14 miast na prawach powiatu (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 

Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice 

Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze), 

 12 miast (Będzin, Bieruń, Czeladź, Imielin, Knurów, Lędziny, Mikołów, Pyskowice, 

Radzionków, Sławków, Tarnowskie Góry, Wojkowice),  

 3 gminy miejsko-wiejskie (Łazy, Siewierz, Sośnicowice), 
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 11 gmin wiejskich (Bobrowniki, Bojszowy, Gierałtowice, Kobiór, Mierzęcice, 

Pilchowice, Psary, Rudziniec, Świerklaniec, Wyry, Zbrosławice), 

o łącznej powierzchni 2.751,2 km2 i liczbie ludności wynoszącej w 2002 roku  

2.513,1 tys. mieszkańców. 
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3. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO – 
GOSPODARCZEJ  OBSZARU AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ. 

 
3.1. Zagospodarowanie przestrzenne Aglomeracji. 
 

 Obecna struktura funkcjonalno – przestrzenna Aglomeracji Górnośląskiej 

została ukształtowana przez dwa ostatnie stulecia, przy czym jej zasadniczy szkielet 

uformowany został w drugiej połowie ubiegłego wieku. U podstaw policentrycznej 

struktury Aglomeracji leżą uwarunkowania historyczne związane z długotrwałym 

podziałem tego obszaru przez granice państw zaborczych i nieustabilizowanym 

statusem Śląska po zakończeniu I wojny światowej.  

Po roku 1945 miały miejsce procesy rozwoju poszczególnych ośrodków Aglomeracji 

m.in. poprzez wchłanianie i łączenie sąsiednich osiedli i gromad w jeden organizm 

miejski. Jednocześnie wzrastała rola wzajemnych powiązań pomiędzy 

poszczególnymi jej ośrodkami.  

 

Aglomeracja Górnośląska do lat 90 – tych XX w. postrzegana była jako obszar 

koncentracji lokalizacji przemysłu wydobywczego oraz hutniczego, obszar o 

zdegradowanym środowisku i relatywnie wysokiej stopie życia mieszkańców.  

Zmiany społeczno – gospodarcze ostatnich kilkunastu lat – przemiany ustrojowe, 

restrukturyzacja przemysłu ciężkiego, dekapitalizacja majątku trwałego na obszarze 

województwa, znaczący wzrost sektora usługowego, bezrobocie i migracje 

spowodowane poszukiwaniem pracy, zjawisko obumierania starych dzielnic 

przemysłowych, dopływ funduszy przedakcesyjnych, bardzo znaczący wzrost liczby 

ośrodków nauczania na poziomie pomaturalnym – wszystko to zmienia obraz 

przestrzenny Aglomeracji. 

 

Zmiany te mają też zasadniczy wpływ na funkcjonowanie sytemu transportu 

pasażerskiego. Wyraźny wzrost ilości samochodów osobowych, regres komunikacji 

publicznej, relatywnie niewielkie zmiany układu drogowego, powodują generalnie 

zdecydowane pogarszanie się warunków komunikacyjnych w obszarze Aglomeracji 

Górnośląskiej. 

 

Rozpatrywany w niniejszym opracowaniu obszar jest niejednorodny  zarówno 

funkcjonalnie jak i w strukturze zagospodarowania. Obok miast o funkcjach 
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metropolitalnych (Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, Sosnowiec) występują gminy 

wiejskie o różnym stopniu urbanizacji. Największa koncentracja terenów osadnictwa i 

komunikacji występuje w obszarach śródmiejskich Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy 

Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Świętochłowic i 

Tychów. Miastami o bardzo wysokim stopniu urbanizacji (wyrażonym ponad 50% 

udziałem terenów osadnictwa i komunikacji w powierzchni ogółem) są także  Będzin, 

Knurów, Łaziska Górne, Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie). Wokół zwartego 

kompleksu tych miast położone są gminy o najniższym (mniej niż 25%) wskaźniku 

urbanizacji. 

 

Udział terenów zurbanizowanych (łącznie z nieużytkami) w obszarze całej 

aglomeracji wynosi 29,7%,  lasów i gruntów leśnych – 28%, a użytków rolnych 

42,3%. W obszarze centralnym, obejmującym 14 miast na prawach powiatu 

wskaźniki te wynoszą odpowiednio: 44,7%, 23,5%, i 31,8% natomiast dla strefy 

obrzeżnej: 17,8%, 31,5% i 50,7%.  
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Zróżnicowanie intensywności urbanizacji w obszarze Aglomeracji zilustrowano na 

schemacie „Zagospodarowanie terenów w miastach i gminach Aglomeracji 

Górnośląskiej” 

 

Istotnym z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportu pasażerskiego jest 

przestrzenne rozmieszczenie głównych celów i źródeł ruchu w codziennych 

podróżach obligatoryjnych mających największy udział w sumie podróży, do których 

zaliczyć należy m.in. miejsca pracy i szkoły wyższe. Ich koncentracja występuje w 

centralnym obszarze Aglomeracji, chociaż niektóre z dużych zakładów (np. kopalnie) 

zlokalizowane są również w strefie obrzeżnej (Lędziny, Bieruń, Knurów). 

Przestrzenne rozmieszczenie głównych zakładów przemysłowych oraz szkół 

wyższych zilustrowano na załączonych schematach: 

- „Przestrzeń gospodarcza 1”, 

- „Przestrzeń gospodarcza 2”, 

- „Szkoły wyższe”. 
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3.2. Układ transportowy. 
Aglomeracja Górnośląska położona jest na przecięciu europejskich korytarzy 

transportowych: 

 korytarz III Berlin – Wrocław – Katowice – Kijów, 

 korytarz VI Gdańsk – Katowice – Żilina z odgałęzieniem VI b Częstochowa – 

Katowice – Ostrawa (Praga i Wiedeń).  

 

 
 

Charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią transportową. Wskaźniki gęstości sieci 

plasują ten obszar w czołówce krajowej i są zdecydowanie wyższe od odpowiednich 

wskaźników krajowych i wojewódzkich. Gęstość sieci nie może jednak być jedynym 

miernikiem odzwierciedlającym istniejące „warunki komunikacyjne”, na które 

decydujący wpływ  mają takie czynniki jak: jakość i parametry techniczne sieci oraz 

jej obciążenie. 
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Długość sieci drogowej (drogi publiczne) województwa wynosi 20.073 km, co stanowi 

około 8% długości całej sieci drogowej kraju. Wskaźnik gęstości sieci drogowej dla 

województwa kształtuje się na poziomie 1,63 km/km2. W obszarze aglomeracji (sieć 

drogowa ok. 5.500 km, wskaźnik gęstości sieci – 1,9 km/km2) zauważalna jest duża 

rozpiętość wskaźnika gęstości (od 1,0 do 5,5), przy czym najwyższe wskaźniki 

występują w miastach centralnej części aglomeracji (schemat poniżej). 

 

 
 

Podstawowy układ drogowo – uliczny tworzą: 

- sieć dróg krajowych: 

 DK 1 (S, GP); Gdańsk – Łódź – Częstochowa – Tychy – Cieszyn – granica 

państwa, 

 DK 4 (A, S, GP); granica państwa Wrocław – Gliwice – Katowice – Chrzanów 

– Kraków - Korczowa – granica państwa w ciągu której funkcjonują istniejące 

odcinki autostrady A 4: Wrocław – Gliwice i Chorzów – Kraków, 

 DK 11 (GP); Kołobrzeg – Poznań – Lubliniec – Tarnowskie Góry – Bytom, 

 DK 40 (G); Głuchołazy – Kędzierzyn Koźle – Pyskowice, 

 DK 44 (GP); Gliwice – Tychy – Oświęcim – Kraków, 
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 DK 78 (GP); Chałupki Rybnik – Tarnowskie Góry – Zawiercie – Chmielnik, 

 DK 79 (GP); Warszawa – Kozienice – Kraków – Chrzanów – Katowice – 

Bytom, 

 DK 81 (GP); Katowice – Żory – Skoczów, 

 DK 86 (S,GP); Wojkowice Kościelne – Sosnowiec – Katowice – Tychy, 

 DK 88 (GP); Strzelce Opolskie – Gliwice – Bytom, 

 DK 94(GP); Krzywa – Wrocław – Opole – Pyskowice – Bytom – Dąbrowa 

Górnicza- Kraków. 

- sieć dróg wojewódzkich: 

 DW 408; Kedzierzyn Koźle – Gliwice, 

 DW 780; Kraków – Chełmek – Myslowice, 

 DW 790; Dabrowa Górnicza – Pilica, 

 DW 796; Zawiercie – Dabrowa Górnicza, 

 DW 901; Olesno – Pyskowice – Gliwice, 

 DW 908; Częstochowa – Tarnowskie Gory, 

 DW 910; Dabrowa Górnicza – Będzin, 

 DW 911; Świerklaniec – Bytom, 

 DW 912; Tarnowskie Góry – Świerklaniec, 

 DW 913; Pyrzowice – Sarnów, 

 DW 919; Racibórz – Sośnicowice, 

 DW 921; Przerycie – Knurów – Zabrze, 

 DW 924; Kuźnia Nieborowska – Żory, 

 DW 925; Bytom – Rybnik, 

 DW 926; Orzesze – Zawiść, 

 DW 927; Bujaków – Mikołów, 

 DW 928; Mikołów – Tychy, 

 DW 931; Tychy – Pszczyna, 

 DW 934; Mysłowice – Tychy, 

Istotnym uzupełnieniem tego układu jest sieć dróg i ulic miejskich. Sieć ta w głównej 

mierze zapewnia powiązania wewnątrzaglomeracyjne i wewnątrzmiejskie. Zauważyć 

tutaj należy fakt funkcjonowania na zrealizowanym już odcinku (Katowice – Ruda 

Śląska) podstawowego ciągu drogowego aglomeracji na kierunku W – Z jakim jest 

Drogowa Trasa Średnicowa. 
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Charakterystyczną cechą układu drogowo – ulicznego aglomeracji jest występujący 

brak hierarchiczności układu. Oznacza to w praktyce, że sieć dróg krajowych i 

wojewódzkich realizuje również powiązania wewnątrzaglomeracyjne i 

wewnątrzmiejskie (międzydzielnicowe). 

Całą tą siecią zarządza, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych  50 zarządców: 

 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (drogami krajowymi na terenach 

miast nie będących powiatami grodzkimi i na terenach gmin oraz odcinkiem 

 autostrady A4 i drogami ekspresowymi), 

 Zarząd Województwa Śląskiego (drogami wojewódzkimi na terenie powiatów 

 ziemskich), 

 14 zarządów miast stanowiących powiaty grodzkie (całość sieci drogowej  

 z wyjątkiem autostrady A4 i dróg ekspresowych) 

 7 zarządów powiatów ziemskich (Będzin, Bieruńsko – Lędziński, Gliwice, 

Mikołów, Pszczyna, Tarnowskie Góry, Zawiercie – drogami powiatowymi) 

 26 zarządów gmin (tylko drogi gminne), 

 „Stalexport” S.A. odcinkiem płatnej autostrady A4 (jako koncesjonariusz). 

W skrajnym przypadku w obszarze jednej gminy (miasta) siecią drogową może 

zarządzać 4 zarządców (GDDP, zarząd województwa, zarząd powiatu i zarząd 

gminy). Z kolei jeden ciąg drogowy w obszarze Aglomeracji zarządzany jest przez 

wielu zarządców. 

Stan taki rodzi określone perturbacje nawet w bieżącym utrzymaniu sieci drogowej i o 

wiele większe w zakresie planowania i budowy nowych ciągów, zwłaszcza 

prowadzonych przez kilka miast lub gmin. 

 

Sieć kolejowa województwa to 2.335 km linii normalnotorowych; wskaźnik gęstości 

19 km/100 km2, z czego w obszarze Aglomeracji około 930 km (PKP i koleje 

przemysłowe); wskaźnik gęstości 33,8 km/100 km2. 

Podstawową sieć kolejową Aglomeracji tworzą następujące magistralne i 

pierwszorzędne linie kolejowe PKP: 

 E – 30; Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Medyka, 

 E – 65; Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice, 

 Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Poznań / Gdańsk, 

 Katowice – Mikołów – Rybnik – Chałupki, 
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 Sosnowiec – Olkusz – Kielce, 

 Mysłowice – Oświęcim, 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie Aglomeracji zlokalizowany jest Międzynarodowy Port 

Lotniczy Katowice – Pyrzowice. Zdolność obsługowa portu w stanie istniejącym to 

około 280 tys. pasażerów rocznie (w 2002 r. obsłużono ok. 195 tys. pasażerów). 

Lotnisko to w chwili obecnej dostosowane jest do obsługi prawie wszystkich typów 

samolotów eksploatowanych przez europejskich przewoźników.  

Przyczyn niewielkiego udziału transportu lotniczego w przewozach pasażerskich 

upatrywać należy m.in. w: 

- ograniczonej ofercie połączeń oferowanych przez przewoźników, 

- relatywnie trudnej dostępności MPL (tylko samochodem), 

- konkurencji lotnisk w Krakowie Balicach i Ostrawie (Mosnov), 

- wysokich cenach biletów lotniczych (zwłaszcza na krótkich dystansach). 

 

Aglomeracja Górnośląska poprzez istniejący Kanał Gliwicki (wraz z portem w 

Gliwicach) posiada bezpośrednie połączenie (poprzez Odrzańską Drogę Wodną) z 

europejską siecią żeglugi śródlądowej. Wieloletnie niedoinwestowanie spowodowało 

zdecydowane obniżenie możliwości transportowych, a w konsekwencji rzeczywistych 

przewozów towarów tą drogą. 

 

Planowany kierunkowy układ drogowy Aglomeracji Górnośląskiej zakłada rozbudowę 

istniejących elementów głównie o trasy, które pozwolą na wyeliminowanie z układu 

aglomeracyjnego ruchu drogowego nie związanego z tym obszarem. W 

zdecydowany sposób poprawi również dostępność europejskiej i krajowej sieci 

drogowej. 

Do inwestycji tych zaliczyć należy: 

 kontynuację budowy autostrady A 4 na odcinku Gliwice Kleszczów – Chorzów 

Batory, 

 budowę autostrady A 1, 

 budowę drogi ekspresowej (S 1) Pyrzowice – Kuźnica Warężyńska z możliwością 

kontynuacji ciągu w kierunku zachodnim do połączenia z planowaną drogą 

ekspresową S 11 (kierunek – Poznań), 
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 budowę drogi ekspresowej S 1 na odcinku Kosztowy – Bielsko Biała (do 

połączenia z realizowaną drogą S 69 (w kierunku Zwardoń – granica państwa). 

 

Najważniejszą inwestycją drogową realizowaną w ramach układu aglomeracyjnego 

jest kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach oraz na odcinku 

zachodnim Ruda Śl. – Gliwice. Droga ta zapewni szybkie i o dobrych parametrach 

połączenie miast Aglomeracji na kierunku W – Z (Katowice, Chorzów, 

Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze i Gliwice). Analizowana jest aktualnie 

możliwość przedłużenia tej trasy w kierunku wschodnim : przez Mysłowice, 

Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej.  

 

Na załączonym schemacie pokazano podstawowe elementy istniejącego systemu 

transportowego, jak również te projektowane elementy, których realizację można w 

chwili obecnej uznać za przesądzoną.  
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3.3. Uwarunkowania ochrony środowiska oraz przyrodniczo – kulturowe. 
 
Aglomeracja Górnośląska, obszar o najwyższych wskaźnikach zaludnienia w kraju, 

porównywalny z obszarami o najwyższym stopniu urbanizacji w Europie, jest 

równocześnie najbardziej obciążony skutkami rabunkowej gospodarki surowcami 

oraz działalności przemysłu ciężkiego i chaosu w gospodarce przestrzennej. 

O ukształtowaniu terenu na obszarze Aglomeracji zadecydowały nie tylko czynniki 

naturalne – cechy wynikające z położenia na Wyżynie Śląskiej, ale także czynniki 

antropogeniczne takie jak: eksploatacja złóż surowców naturalnych, inwestowanie i 

działalność przemysłowa oraz osadnictwo wywołujące skutki podobne do 

zainwestowania przemysłowego tylko w nieco mniejszej skali. 

Elementem środowiska w Aglomeracji równie trwale przekształconym jak rzeźba 

terenu, są gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi. Jest to wynik emisji 

zanieczyszczeń pyłowych z zakładów przemysłowych a także oddziaływania 

składowisk odpadów i transportu.  

Problemem jest też zagospodarowanie terenów nominalnie traktowanych jako użytki 

rolne, które w zdecydowanej większości są odłogami i stają się przedmiotem naporu 

inwestycyjnego.  

Jakość wód powierzchniowych jest niska. Ulega ona poprawie, ale jest to proces 

długotrwały i kosztowny. Problemem jest też odprowadzenie kopalnianych wód 

dołowych charakteryzujących się coraz wyższym udziałem wód wysoce 

zmineralizowanych (słonych).  

Znaczna część północnego obszaru Aglomeracji położona jest nad głównymi 

zbiornikami wód podziemnych, które  wymagają ochrony. Zagrożeniem dla jakości 

tych wód jest negatywne oddziaływanie różnych ognisk zanieczyszczeń 

pochodzących z obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, a w 

szczególności z rejonów objętych eksploatacją górniczą.  

Najwcześniej monitorowanym elementem środowiska i najłatwiejszym do 

uzdrowienia jest wciąż jeszcze niezadowalający stan czystości powietrza. Częściowa 

likwidacja tradycyjnych gałęzi przemysłu już przyczyniła się do radykalnego 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Drugim czynnikiem poprawy stanu była 

realizacja szeroko zakrojonego programu ograniczania i eliminacji zanieczyszczeń „u 

źródła”. Problemem jest nadal wzrost emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych.  
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Mimo kilkudziesięciu lat niekorzystnych przekształceń wszystkich elementów 

środowiska, w obrębie Aglomeracji zachowały się lub samoistnie ukształtowały drogą 

sukcesji, zbiorowiska roślinne i siedliska zwierząt o niejednokrotnie unikatowej 

wartości przyrodniczej.  

Użytkowanie gruntów wskazuje na wysoki udział terenów potencjalnie przydatnych 

dla kształtowania systemu ekologicznego. Pomimo niekorzystnego jeszcze 

oddziaływania zanieczyszczeń powietrza oraz ciągłej eksploatacji górniczej, lasy 

stanowią największy walor przyrodniczy aglomeracji – walor o randze regionalnej.  

Drugim elementem systemu przyrodniczego aglomeracji są doliny rzeczne z 

towarzyszącymi im często całkowicie przekształconymi łąkami. W obrębie miast KZM 

powinny one stanowić przedmiot ochrony na równi z lasami. Potencjalnie do systemu 

mogą być też włączone grunty orne, które już nie pełnią funkcji rolniczych ze względu 

na skażenie i nieopłacalność produkcji rolnej.  

Składowymi systemu są także: tereny zieleni publicznej, zadarnionych terenów 

sportowych i ośrodków rekreacyjnych, ogrody działkowe i cmentarze, tereny 

nieurządzone (pokryte głównie roślinnością synantropijną) na których drogą sukcesji 

kształtują się nowe zbiorowiska roślinne i siedliska życia zwierząt, tereny 

antropogenicznych zbiorników wodnych stanowiące ostoje płazów i ptactwa 

wodnego, w tym wielu gatunków chronionych. 

Istnienie w Aglomeracji Górnośląskiej żywych zasobów przyrody kwalifikujących się 

do ochrony prawnej dobitnie świadczy o żywotności środowiska przyrodniczego i 

jego dużej odporności na różnorakie przejawy antropopresji.  

 

Aglomeracja Górnośląska jest  również regionem o bogatym, zróżnicowanym i 

atrakcyjnym - nawet w skali europejskiej - krajobrazie kulturowym. Jego wyróżnikiem 

szczególnym jest wielokulturowa geneza cywilizacji pogranicza Polski, Czech i 

Niemiec oraz do dzisiaj zachowane zabytki przemysłu z XIX i pierwszej połowy XX 

wieku, a nawet górnictwa z czasów średniowiecznych. 

 

W największym skrócie opisując wartości przestrzeni kulturowej, wyróżnić należy : 

 zabytkowe układy urbanistyczne i obiekty architektury wielu miast lokowanych w 

XIII – XVI w. na Górnym Śląsku i w tej części Małopolski, która znajduje się w 

granicach Aglomeracji, 

 zamki i ruiny zamków z XIII – XVII w.,  
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 pałace i założenia pałacowo – parkowe jak np. Świerklaniec, 

 założenia dworskie, folwarki i obiekty budownictwa wiejskiego,  

 wiele zabytkowych kościołów katolickich i ewangelickich, szczególnie kościółków 

drewnianych o architekturze będącej wyznacznikiem regionu, a także zachowane 

jeszcze synagogi i cmentarze żydowskie, 

 zabytkowe obiekty budownictwa i architektury przemysłowej,  

 unikalne w Europie skanseny górnictwa w Tarnowskich Górach – Kopalnia 

Zabytkowa ze Skansenem Maszyn Parowych oraz Sztolnia „Czarnego Pstrąga” i 

w Zabrzu – Skansen Podziemny „Guido” i Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, 

 zabytkowe osiedla robotnicze i urzędnicze jak np. Nikiszowiec, Zgorzelec, Borsig i 

Rokitnica. 

 

Dostrzeganie wartości kulturowych, ich ochrona i zagospodarowanie dla celów 

turystyki krajowej i międzynarodowej oraz tworzenie bazy obsługi tej turystyki to 

wielkie szanse dla rozwoju oraz kształtowania atrakcyjnego i konkurencyjnego 

wizerunku Aglomeracji. 

Takie podejście do tego problemu wymaga sprawnie funkcjonującego systemu 

transportu, a w szczególności systemu transportu publicznego. 

Jest faktem niezaprzeczalnym, że ochrona środowiska oraz ochrona dziedzictwa 

kulturowego jest bardziej efektywna i bardziej skuteczna przy dobrze funkcjonującym  

systemie transportu publicznego, który w swej istocie ogranicza presję użytkowników 

samochodów osobowych na rozwój układu drogowego, którego rozbudowa 

niejednokrotnie stoi w konflikcie z koniecznością ochrony wartości kulturowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  
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3.4. Bezpieczeństwo ruchu. 
 

 Województwo Śląskie, w obszarze którego znajduje się około 8% sieci 

drogowej kraju (20.073 km), w którym zarejestrowanych jest (2003 r.) 1.340.270 

samochodów osobowych (12,15% ilości w kraju), charakteryzuje się w skali kraju 

największą ilością wypadków drogowych (6.379 tj. 12,5% wypadków w Polsce), 

drugą (za woj. wielkopolskim – 525) liczbą zabitych w wypadkach (513 osób – 9,1% 

ilości w kraju) oraz największą ilością osób rannych (7.814 – 12,2% w Polsce). 

Aglomeracja Górnośląska będąca najsilniej zurbanizowaną aglomeracją w Polsce z 

natury stanowi miejsce koncentracji ruchu drogowego. Wysokie obciążenie ruchem 

istniejącej sieci drogowo – ulicznej wynikające m.in. z dużej ilości zarejestrowanych 

w Aglomeracji Górnośląskiej samochodów osobowych (w 2003 r. -764.617 s.o. tj. 

ponad 57% ilości w województwie śląskim), znacznej koncentracji generatorów ruchu 

w tym obszarze, a także nienajlepsze parametry techniczne tej sieci oraz 

niezadowalający stan techniczny są jedną z przyczyn niskiego bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym. W obszarze całej Aglomeracji w 2003 r. miało miejsce 3.729 

wypadków drogowych (58,9% wypadków w województwie), w których zginęło 228 

osób (44,5% w województwie) a 4517 osób zostało rannych (57,8% w 

województwie). 

Zdecydowana koncentracja wypadków i ich tragicznych skutków ma miejsce w 

obszarze 14 miast na prawach powiatów (Katowicki Zespół Metropolitalny). W jego 

obszarze miały miejsce 3.052 wypadki (82% wypadków w aglomeracji), zginęło w 

nich 158 osób (69% ofiar śmiertelnych w aglomeracji) oraz zostało rannych 3.661 

osób (81% osób rannych w wypadkach w obszarze aglomeracji). 

Chociaż zauważalny jest systematyczny, powolny trend spadkowy ilości wypadków 

drogowych, stwierdzić należy, że jest to w dalszym ciągu stan dalece 

niezadowalający. 

Dlatego też jedną z dróg poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest taka 

przebudowa systemu transportu komunikacji publicznej, która zdecydowanie poprawi 

jej atrakcyjność i spowoduje powrót pasażerów do komunikacji publicznej. Szacuje 

się, że wzrost przewozów komunikacja publiczną o 10% zmniejszy w obszarze 

Aglomeracji o około 120 tys. ilość jazd samochodem osobowym. 

W tabeli podano dane dotyczące ilości i skutków wypadków drogowych w latach 

2000 – 2003 w układzie gmin Aglomeracji.   



 
Zestawienie zdarzeń drogowych i ich skutków w latach 2000  - 2003 

w Aglomeracji Górnośląskiej 
 

                 Rodzaj 
                 zdarzenia 
 
Gmina 

Wypadki Zabici  Ranni Kolizje 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

Bytom 315 289 258 255 16 11 9 8 366 336 307 306 1953 1971 2032 2000 

Chorzów 111 91 85 93 8 2 5 12 113 95 84 92 1067 1053 945 925 

Dąbrowa 
Górnicza 141 129 120 133 20 14 11 16 173 168 156 150 1261 1302 1447 1318 

Gliwice  671 603 578 609 43 24 37 27 847 776 695 761 2857 2855 2972 3293 

Jaworzno 77 65 65 71 11 11 9 6 86 61 76 80 653 614 695 647 

Katowice 619 629 613 577 23 16 29 20 743 774 747 710 4333 4190 4347 4454 

Piekary Śląskie 91 98 95 100 7 6 5 3 122 132 128 133 532 542 534 497 

Ruda Śląska 151 168 149 149 7 12 11 8 160 176 170 151 975 994 995 1036 

Mysłowice 57 62 81 63 7 8 8 4 74 74 93 77 726 621 703 723 

Sosnowiec  302 305 268 228 14 16 19 19 361 371 312 273 1961 1999 2107 2176 

Siemianowice Śl.  79 79 76 76 3 0 2 2 86 89 85 88 356 309 337 413 

Świętochłowice  48 43 45 54 3 3 4 1 50 53 52 58 241 241 279 336 

Tychy  256 299 283 335 21 22 13 20 313 366 356 421 1582 1605 1679 1689 
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Zabrze  300 304 314 309 19 17 15 12 340 364 369 361 1580 1583 1767 1673 

Razem KZM 3218 3164 3030 3052 202 162 177 158 3834 3835 3630 3661 20077 19879 20839 21180 

Będzin  40 34 45 22 7 2 6 4 48 38 53 27 559 583 545 547 

Bieruń  26 35 27 36 3 4 3 1 31 45 38 46 146 124 149 159 

Czeladź  14 10 18 19 0 0 1 1 17 11 17 22 311 260 237 242 

Imielin  9 22 17 14 2 2 0 1 7 34 23 18 27 51 39 61 

Knurów  64 60 52 54 2 2 0 1 80 63 75 62 135 110 140 176 

Lędziny  31 27 27 24 5 4 0 2 40 32 31 33 84 90 84 100 

Mikołów  49 44 61 37 14 6 5 10 60 57 68 39 548 560 568 635 

Pyskowice  35 28 33 23 3 5 6 2 44 34 34 26 93 97 74 116 

Radzionków  16 18 22 20 1 0 0 0 16 26 31 24 94 91 92 107 

Sławków  b.d. b.d. 13 3 b.d. b.d. 2 1 b.d. b.d. 20 2 b.d. b.d. 50 39 

Tarnowskie Góry 154 124 125 118 5 6 4 7 190 156 167 143 561 619 669 641 

Wojkowice  4 5 6 4 1 2 2 1 3 7 4 5 45 52 53 49 

Łazy  17 17 15 15 3 1 2 1 21 28 16 25 95 68 94 83 

Siewierz  58 49 47 28 25 20 17 14 82 119 56 26 555 564 548 528 

Sośnicowice  21 23 9 28 2 0 0 1 26 27 13 35 66 54 58 75 

Bobrowniki  14 16 9 9 1 6 2 0 15 23 17 13 76 85 74 71 

Bojszowy  9 11 8 16 0 1 2 0 9 11 10 21 26 23 23 31 

 

20



 

21
Gierałtowice 26 35 24 33 3 4 0 0 37 53 32 43 87 91 86 93 

Kobiór  19 19 19 18 4 2 2 4 29 26 24 25 68 73 82 76 

Mierzęcice  10 13 9 7 3 2 3 3 8 12 11 6 58 44 61 52 

Pilchowice  27 17 17 24 0 1 3 1 44 20 22 41 69 70 50 54 

Psary 12 13 8 8 1 3 4 3 22 13 7 6 100 87 81 98 

Rudziniec 17 29 31 29 2 1 2 2 21 76 47 50 66 80 102 143 

Świerklaniec 36 32 31 41 8 1 2 4 57 46 39 55 127 153 136 134 

Wyry 5 3 6 6 1 1 0 2 6 2 8 8 47 23 32 36 

Zbrosławice  47 35 48 41 3 0 3 4 57 44 60 55 96 110 122 117 

Razem gminy 
obrzeża KZM 760 719 727 677 99 76 71 70 970 1003 923 856 4139 4162 4249 4463 

Razem 
Aglomeracja 3978 3883 3757 3729 301 238 248 228 4804 4838 4553 4517 24216 24041 25088 25643 

Woj. śląskie 6899 6497 6421 6376 588 457 513 512 8514 8219 7930 7812 42533 43148 45180 45662 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
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3.5. Polityka transportowa – stan obecny. 
 

Na dzień dzisiejszy stwierdzić należy, że żadne z miast i gmin Aglomeracji 

Górnośląskiej nie posiada przyjętego dokumentu określającego politykę transportową 

gminy, rozumianą jako społecznie akceptowany zbiór zasad odnoszących się do 

sposobów strukturalnej i materialnej przebudowy i funkcjonowania systemu 

transportowego. 

Takiego dokumentu nie posiada również województwo śląskie. 

Wprawdzie pewne elementy polityki transportowej znajdują się w uchwalonym przez 

Sejmik Województwa Śląskiego „Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Śląskiego”, jednakże nie stanowią one wyodrębnionej całości, lecz są 

podporządkowane poszczególnym celom polityki przestrzennej. Zagadnienie to 

szczegółowo omówione jest w rozdziale 8. 

Dotychczas prowadzone działania z zakresu szeroko rozumianego transportu 

publicznego należy oceniać jako działania doraźne, wynikające raczej z konieczności 

minimalizowania negatywnych skutków niekontrolowanego wzrostu ruchu drogowego 

(zwłaszcza w obszarach śródmiejskich), a nie jako konsekwencja realizacji 

określonej polityki komunikacyjnej. 

 

 

 

 

3.6. Aglomeracja Górnośląska w liczbach. 
 
W załączonych tabelach zestawiono podstawowe dane dotyczące obszaru 

Aglomeracji Górnośląskiej (źródło: Bank Danych Regionalnych – GUS Warszawa, 

stan 31.12.2002 r.): 

1) Użytkowanie gruntów, 

2) Pracujący w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej, 

3) Podmioty gospodarcze w Aglomeracji Górnośląskiej, 

4) Obszar i ludność – miasta, 

5) Obszar i ludność – miasta i gminy, gminy, 

6) Wzrost wskaźnika motoryzacji w powiatach Aglomeracji Górnośląskiej. 
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1. Użytkowanie gruntów w Aglomeracji Górnośląskiej w 2002 r. 
 

Dla całości obszaru 
Powierzchnia ogółem Powierzchnia użytków 

rolnych 
Powierzchnia lasów i 
gruntów leśnych 

Pozostałe 

275.121 ha 116.491 ha 77.060 ha 81.570 ha 
100% 42,3% 28,0% 29,7% 

 

Dla obszaru  KZM 
    
Powierzchnia ogółem  Powierzchnia użytków 

rolnych 
Powierzchnia lasów i 
gruntów leśnych 

Pozostałe 

121.640 38.662 28.647 54.331 
100% 31,8% 23,5% 44,7% 

 

Dla obszaru  poza   KZM 
Powierzchnia ogółem Powierzchnia użytków 

rolnych 
Powierzchnia lasów i 
gruntów leśnych 

Pozostałe 

153.481 77.829 48.413 27.239 
100% 50,7% 31,5% 17,8% 

 
 
 
2. Pracujący w Aglomeracji Górnośląskiej w 2002 r.  
 

Dla całości obszaru 
Pracujący ogółem 
w tym : 

Pracujący w 
rolnictwie 

Pracujący w 
przemyśle 

Pracujący w 
usługach 
rynkowych 

Pracujący w 
usługach 
nierynkowych 

655.219 3.392 288.130 220.323 143.374 
100% 0,5% 44,0% 33,6% 21,9% 

 

Dla obszaru KZM 
Pracujący ogółem 
w tym : 

Pracujący w 
rolnictwie 

Pracujący w 
przemyśle 

Pracujący w 
usługach 
rynkowych 

Pracujący w 
usługach 
nierynkowych 

557.516 2.206 238.590 194.230 122.490 
100,0% 0,4% 42,8% 34,8% 22,0% 

 

Dla obszaru poza KZM 
Pracujący ogółem 
w tym : 

Pracujący w 
rolnictwie 

Pracujący w 
przemyśle 

Pracujący w 
usługach 
rynkowych 

Pracujący w 
usługach 
nierynkowych 

97.703 1.186 49.540 26.093 20.884 
100,0% 1,2% 50,7% 26,7% 21,4% 
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3. Ilość podmiotów gospodarczych w Aglomeracji Górnośląskiej w 2002 r.  
 

Dla całości obszaru 
Podmioty 
gospodarcze 
ogółem, w tym : 

Podmioty 
gospodarcze w 
rolnictwie 

Podmioty 
gospodarcze w 
przemyśle 

Podmioty gosp.  
w usługach 
rynkowych 

Podmioty gosp. 
w usługach 
nierynkowych 

226.314 1.340 40.882 169.890 14.202 
100% 0,5% 18,1% 75,1% 6,3% 

 

Dla obszaru KZM 
Podmioty 
gospodarcze 
ogółem, w tym : 

Podmioty 
gospodarcze w 
rolnictwie 

Podmioty 
gospodarcze w 
przemyśle

Podmioty gosp.  
w usługach 
rynkowych 

Podmioty gosp. 
w usługach 
nierynkowych 

185.657 738 32.474 140.663 11.782 
100,0% 0,4% 17,5% 75,8% 6,3% 

 

Dla obszaru poza KZM 
Podmioty 
gospodarcze 
ogółem, w tym : 

Podmioty 
gospodarcze w 
rolnictwie 

Podmioty 
gospodarcze w 
przemyśle

Podmioty gosp.  
w usługach 
rynkowych 

Podmioty gosp. 
w usługach 
nierynkowych 

40.657 602 8.408 29.227 2.420 
100,0% 1,5% 20,7% 71,9% 5,9% 

 

  



 
4. Obszar i ludność - miasta 
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1 
 
1.1 
 
 
 
 
1.2 

 
Obszar   w  km2 
 
Powierzchnia  
terenów – km2 
 osadnictwa i komunikacji 
 użytków rolnych 
 lasów 

 
Udział terenów w stosunku 
do powierzchni ogółem 
obszaru lub strefy w %: 
 osadnictwa i komunikacji 
 użytków rolnych 
 lasów 

 
165 

 
 
 

74,2 
24,1 
66,2 

 
 
 
 

44,9 
14,6 
40,1 

 
37 
 
 
 

17,9 
17,3 
1,8 

 
 
 
 

48,4 
46,7 
4,9 

 
40 
 
 
 

10,1 
24,2 
5,9 

 
 
 

 
25,2 
60,5 
14,7 

 
69 
 
 
 

38,6 
16,0 
14,7 

 
 
 
 

55,9 
23,1 
21,3 

 
34 
 
 
 

25,8 
5,3 
2,4 

 
 
 
 

75,8 
16,1 
7,0 

 
17 
 
 
 

9,5 
7,5 
- 
 
 
 
 

55,8 
44,2 

- 

 
188 

 
 
 

70,7 
75,0 
42,1 

 
 
 
 

37,6 
40,0 
22,4 

 
134 

 
 
 

51,6 
66,9 
15,3 

 
 
 
 

38,5 
49,9 
11,4 

 
28 
 
 
 

12,7 
13,8 
1,5 

 
 
 
 

45,3 
49,3 
5,4 

 
152 

 
 
 

40,5 
55,4 
56,2 

 
 
 
 

26,6 
36,4 
37,0 

 
34 
 
 
 

13,8 
7,5 

12,5 
 
 
 
 

40,6 
22,0 
36,8 

 
31 
 
 
 

9,2 
17,3 
4,6 

 
 
 
 

29,6 
55,7 
14,7 

 
79 
 
 
 

13,5 
43,7 
21,7 

 
 
 
 

17,2 
55,3 
27,5 

 
66 
 
 
 

24,2 
23,3 
18,5 

 
 
 
 

36,6 
35,4 
28,0 

 
40 
 
 
 

17,9 
19,6 
2,1 

 
 
 
 

44,7 
49,0 
5,3 

 
2 
 
2.1. 
 
 
 
 
2.2. 

 
Ludność w tys. 
 
Struktura wiekowa ludności   
w wieku (w tys.): 
 przedprodukcyjnym 
 produkcyjnym 
 poprodukcyjnym 

 
Udział grup wiekowych 
ludności w wielu (w %): 
 przedprodukcyjnym 
 produkcyjnym 
 poprodukcyjnym 

 
325,0 

 
 
 

60,2 
209,9 
54,9 

 
 
 

18,5 
64,6 
16,9 

59,0 
 
 
 

9,9 
39,2 
9,9 

 
 
 

16,9 
66,3 
16,8 

19,9 
 
 
 

5,0 
12,9 
2,0 

 
 
 

25,1 
64,8 
10,1 

192,6 
 
 
 

38,7 
124,4 
29,3 

 
 
 

20,1 
64,6 
15,2 

116,5 
 
 
 

22,2 
73,8 
20,4 

 
 
 

19,1 
63,4 
17,5 

34,8 
 
 
 

5,9 
23,0 
5,8 

 
 
 

17,0 
66,1 
16,8 

131,8 
 
 
 

23,6 
89,6 
18,4 

 
 
 

18,0 
68,0 
14,0 

 
202,6 

 
 
 

38,6 
133,1 
30,7 

 
 
 

19,1 
65,7 
15,2 

7,7 
 
 
 

1,7 
4,7 
1,3 

 
 
 

22,7 
61,3 
16,0 

96,8 
 
 
 

20,6 
61,7 
14,4 

 
 
 

21,3 
63,8 
14,9 

40,4 
 
 
 

9,0 
27,2 
4,1 

 
 
 

22,4 
67,4 
10,2 

15,8 
 
 
 

4,2 
9,7 
1,9 

 
 
 

26,6 
61,4 
12,0 

38,2 
 
 
 

8,0 
24,7 
5,3 

 
 
 

21,1 
64,8 
14,1 

75,6 
 
 
 

16,6 
49,0 
9,8 

 
 
 

22,0 
64,9 
13,1 

 
60,6 

 
 
 

12,3 
38,9 
9,3 

 
 
 

20,3 
64,2 
15,5 
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1.1. 
 
 
 
 
 
1.2 

 
Obszar   w   km2 
 
Powierzchnia  
terenów – km2 
 osadnictwa i komunikacji 
 użytków rolnych 
 lasów 

 
Udział terenów w stosunku 
do powierzchni ogółem 
obszaru lub strefy w %: 
 osadnictwa i komunikacji 
 użytków rolnych 
 lasów 

 
31 

 
 
 

10,9 
18,7 
1,4 

 
 
 
 

35,2 
60,3 
4,5 

13 
 
 
 

6,3 
6,7 
0,01 

 
 
 
 

48,5 
51,5 
0,08 

78 
 
 
 

42,6 
18,7 
16,2 

 
 
 
 

54,6 
24,0 
20,8 

25 
 
 
 

15,8 
9,0 
0,3 

 
 
 
 

63,2 
36,0 
1,2 

36 
 
 
 

9,7 
14,7 
12,2 

 
 
 
 

26,9 
40,8 
33,9 

91 
 
 
 

45,5 
28,0 
17,7 

 
 
 
 

50,0 
30,8 
19,2 

 
13 

 
 
 

11,8 
1,2 
0 
 
 
 
 

90,7 
9,3 
0,0 

83 
 
 
 

19,4 
31,1 
32,9 

 
 
 
 

23,3 
37,3 
39,4 

82 
 
 
 

29,0 
30,6 
21,9 

 
 
 
 

35,4 
37,3 
26,3 

13 
 
 
 

4,9 
7,5 
0,3 

 
 
 
 

37,7 
57,7 
2,3 

80 
 
 
 

54,8 
13,0 
12,6 

 
 
 
 

68,3 
16,2 
15,5 

 
2 
 
2.1. 
 
 
 
 
2.2. 

 
Ludność w tys. 
 
Struktura wiekowa ludności   
w wieku (w tys.): 
 przedprodukcyjnym 
 produkcyjnym 
 poprodukcyjnym 

 
Udział grup wiekowych 
ludności w wielu (w %): 
 przedprodukcyjnym 
 produkcyjnym 
 poprodukcyjnym 

 
19,3 

 
 
 

4,0 
12,1 
3,2 

 
 
 

20,7 
62,4 
16,9 

17,4 
 
 
 

3,7 
11,2 
2,4 

 
 
 

21,4 
64,7 
14,0 

149,6 
 
 
 

32,0 
97,2 
20,3 

 
 
 

21,4 
65,0 
13,6 

74,0 
 
 
 

14,3 
48,7 
10.9 

 
 
 

19,4 
65,8 
14,8 

6,7 
 
 
 

1,2 
4,3 
1,0 

 
 
 

18,8 
64,9 
16,3 

231,5 
 
 
 

39,8 
157,1 
34,6 

 
 
 

17,2 
67,9 
14,9 

 
7,9 

 
 
 

11,4 
36,9 
7,9 

 
 
 

20,3 
65,7 
14,1 

62,0 
 
 
 

12,8 
40,1 
9,0 

 
 
 

20,7 
64,7 
14,6 

132,5 
 
 
 

26,3 
90,0 
16,1 

 
 
 

19,9 
68,0 
12,2 

9,6 
 
 
 

1,8 
6,0 
1,7 

 
 
 

19,1 
62,3 
18,6 

194,6 
 
 
 

41,0 
125,8 
27,7 

 
 
 

21,1 
64,7 
14,3 
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5. Obszar i ludność – miasta i gminy, gminy 
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1.2 

 
Obszar   w   km2 
 
Powierzchnia  
terenów – km2 
 osadnictwa i komunikacji 
 użytków rolnych 
 lasów 

 
Udział terenów w stosunku 
do powierzchni ogółem 
obszaru lub strefy w %: 
 osadnictwa i komunikacji 
 użytków rolnych 
 lasów 

 
132 

 
 
 

12,4 
61,8 
58,1 

 
 
 
 

9,3 
46,7 
44,0 

115 
 
 
 

17,0 
63,1 
35,6 

 
 
 
 

14,5 
54,7 
30,8 

116 
 
 
 

7,0 
40,5 
68,7 

 
 
 
 

6,0 
34,9 
59,1 

52 
 
 
 

8,7 
32,7 
10,5 

 
 
 
 

16,7 
62,8 
20,2 

34 
 
 
 

3,6 
21,5 
8,8 

 
 
 
 

10,6 
63,2 
25,9 

39 
 
 
 

6,5 
28,1 
4,3 

 
 
 
 

16,6 
72,2 
11,2 

49 
 
 
 

3,1 
6,0 
40,4 

 
 
 
 

6,3 
12,2 
82,4 

51 
 
 
 

7,9 
35,4 
8,0 

 
 
 
 

15,5 
69,4 
15,6 

67 
 
 
 

8,4 
37,5 
21,6 

 
 
 
 

12,5 
55,9 
32,2 

46 
 
 
 

7,0 
32,9 
6,0 

 
 
 
 

15,2 
71,5 
13,3 

160 
 
 
 

22,9 
74,2 
63,3 

 
 
 
 

14,3 
46,4 
39,5 

44 
 
 
 

11,7 
11,6 
21,0 

 
 
 
 

26,6 
26,4 
47,0 

34 
 
 
 

3,3 
18,3 
12,8 

 
 
 
 

9,7 
53,8 
37,6 

148 
 
 
 

14,6 
104,4 
29,6 

 
 
 
 

9,7 
70,4 
19,9 

 
2 
 
2.1. 
 
 
 
 
 
2.2. 

 
Ludność w tys. 
 
Struktura wiekowa ludności   
w wieku (w tys.): 
 przedprodukcyjnym 
 produkcyjnym 
 poprodukcyjnym 

 
Udział grup wiekowych 
ludności w wielu (w %): 
 przedprodukcyjnym 
 produkcyjnym 
 poprodukcyjnym 

 
16,0 

 
 
 
 

2,9 
10,1 
2,9 

 
 

18,6 
62,9 
18,5 

12,1 
 
 
 
 

2,5 
7,4 
2,1 
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61,5 
17,7 
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21,1 
63,3 
15,6 

11,2 
 
 
 
 

1,9 
7,0 
2,3 

 
 

17,0 
62,7 
20,4 

6,3 
 
 
 
 

1,6 
3,8 
0,8 

 
 

26,1 
60,7 
13,2 

10,7 
 
 
 
 

2,3 
6,6 
1,8 

 
 

21,4 
61,7 
16,9 

4,5 
 
 
 
 

1,0 
2,8 
0,6 

 
 

23,1 
63,1 
13,8 

7,3 
 
 
 
 

1,5 
4,6 
1,2 

 
 

20,4 
63,3 
16,3 

10,1 
 
 
 
 

2,1 
6,3 
1,6 

 
 

21,5 
62,3 
16,1 

11,0 
 
 
 
 

1,9 
6,9 
2,2 

 
 

17,9 
62,3 
19,9 

10,7 
 
 
 
 

2,3 
6,6 
1,8 

 
 

21,9 
61,4 
16,8 

10,6 
 
 
 
 

2,2 
6,8 
1,6 

 
 

20,9 
63,5 
15,5 

6,0 
 
 
 
 

1,4 
3,7 
0,9 

 
 

23,4 
60,9 
15,7 

15,8 
 
 
 
 

3,4 
9,9 
2,5 

 
 

21,4 
62,6 
15,9 
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6. Wzrost wskaźnika motoryzacji w powiatach Aglomeracji Górnośląskiej 
 
Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 
Aglom. w 
całości 

 
187,8 

 
199,6 

 
213,5 

 
217,1 

 
231,9 

 
247,0 

 
254,8 

 
254,4 

 
270,8 

 
powiaty 
ziemskie 

 
188,0 

 
188,9 

 
203,3 

 
225,9 

 
232,9 

 
247,1 

 
252,0 

 
246,6 

 
265,3 

 
powiaty 
grodzkie 

 
187,7 

 
203,4 

 
217,0 

 
213,9 

 
231,5 

 
247,0 

 
255,8 

 
257,0 

 
272,9 

 
 
Dla porównania, wartość wskaźnika motoryzacji w 2001 r. wynosiła dla : 
 
- Gdańska – 354 
- Krakowa – 344 
- Łodzi – 277 
- Wrocławia – 345 
- Warszawy (w 2002 r.) - 379 
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4. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO NA 
TERENIE AGLOMERACJI  

 

Na organizację i funkcjonowanie transportu pasażerskiego w Aglomeracji wpływają 

następujące systemy:  

♦ system drogowo – uliczny, a w nim elementy liniowe i punktowo-sieciowe 

(parkingi, dworce, terminale i pętle autobusowe, przystanki, zaplecze techniczne) 

wykorzystywany do transportu osób przez podsystemy transportowe: 

 podsystem indywidualnego transportu osób,  

 podsystem zbiorowego transportu osób (autobusowy, trolejbusowy),  
♦ system szynowy, a w nim elementy liniowe (linie kolejowe i sieć tramwajowa) i 

punktowo - sieciowe (dworce, przystanki, elementy systemu zasilania trakcji, itp.), 

wykorzystywany dla transportu osób przez podsystemy transportowe: 

 podsystem kolejowy   
 podsystem tramwajowy, 

♦ system pieszy i rowerowy 
 

Najistotniejszą rolę w funkcjonowaniu transportu pasażerskiego Aglomeracji odgrywa 

dobrze zorganizowana komunikacja zbiorowa. Można wyróżnić następujące sposoby 

organizowania transportu zbiorowego:  

♦ przewoźnicy wykonują przewozy regularne na zlecenie związku lub porozumienia 

międzygminnego, który zlecając usługę określa jej zakres i poziom, ustala taryfę i 

system ulg, ustalając w sposób pośredni lub bezpośredni poziom dotowania, 

♦ przewoźnik wykonuje przewozy regularne ustalając taryfę, uzgadnia zakres usług 

i poziom dofinansowania z gminą (związkiem gmin) a w przypadku przewozów 

kolejowych z samorządem województwa. 

♦ przewoźnik organizuje przewozy regularne, dla których na podstawie badania 

rynku sam określa popyt, samodzielnie ustala taryfę, stosuje ulgi ustawowe 

otrzymując refundację utraconych w wyniku ich zastosowania wpływów z budżetu 

państwa, 

♦ przewoźnik organizuje przewozy regularne, dla których na podstawie badania 

rynku sam określa popyt, samodzielnie ustala taryfę, nie stosuje ulg ustawowych 

a koszty przewozu pokrywa w całości ze sprzedaży biletów. 
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W Aglomeracji Górnośląskiej rolę organizatora transportu pasażerskiego pełni kilka 

podmiotów. 

Na znacznym terenie, publicznym organizatorem transportu zbiorowego - 

autobusowego i tramwajowego - jest Komunikacyjny Związek Komunalny 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (KZK GOP), do którego 

należą 23 gminy (wszystkie w obszarze Aglomeracji). Związek jest organizacją 

samorządu terytorialnego – działa w imieniu i z woli gmin, które go utworzyły. 

Podlega publicznej kontroli z racji funkcji oraz finansowania ze środków publicznych. 

W obszarze Aglomeracji jest organizatorem komunikacji zbiorowej na terenie 11 

miast na prawach powiatu, (z wyjątkiem miast: Tychy, Jaworzno i Piekary Śl.) oraz  

gmin : Knurów, Gierałtowice, Imielin, Chełm Śl., Będzin, Czeladź, Sławków, 

Radzionków, Wojkowice, Bobrowniki, Psary i Siewierz.  

KZK GOP jest organizacją oddzieloną od realizatorów przewozów i zgodnie z ustawą 

o zamówieniach publicznych poprzez przeprowadzanie przetargów na obsługę linii 

komunikacyjnych, zleca wykonywanie usług przewozowych przewoźnikom 

reprezentującym różne formy własnościowe i organizacyjne. Największą pracę 

przewozową na zlecenie KZK GOP wykonują przedsiębiorstwa komunalne będące 

spółkami z udziałem gmin, chociaż udział przewoźników prywatnych w realizacji 

przewozów regularnych w Aglomeracji jest znaczący (na poziomie ok. 24%,  co w 
porównaniu z innymi obszarami w kraju jest wskaźnikiem wysokim).  

 

Podstawowe zadania Związku jako organizatora komunikacji zbiorowej  to: 

♦ zaspokajanie potrzeb gmin w zakresie transportu zbiorowego, 

♦ działania na rzecz systemowych regulacji prawnych dotyczących komunikacji 

miejskiej,  

♦ planowanie układu tras i linii komunikacyjnych oraz opracowywanie rozkładów 

jazdy dostosowujących oferty do zgłaszanych potrzeb, 

♦ przeprowadzanie przetargów na realizację usług, zawieranie umów z 

przewoźnikami w komunikacji autobusowej i tramwajowej, kontrola realizacji tych 

umów, 

♦ finansowanie zlecanych przewozów ze środków pochodzących ze sprzedaży 

biletów oraz dotacji, 

♦ prowadzenie sprzedaży i kontroli biletów, 

♦ prowadzenie prac studialnych nad rozwojem komunikacji zbiorowej, 
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♦ badania i przedsięwzięcia marketingowe, 

♦ działania na rzecz integracji. 

Niezależnie od organizacji miejskiej autobusowej komunikacji publicznej w obszarze 

23 gmin, członków Związku, linie autobusowe realizowane na zlecenie KZK GOP 

obsługują 12 gmin Aglomeracji nie będących członkami Związku. KZK GOP jest 

również, w oparciu o stosowne porozumienia, organizatorem komunikacji 

tramwajowej w 15 miastach Aglomeracji. Realizatorem tej komunikacji są Tramwaje 

Śląskie SA. 

 

Organizatorem komunikacji zbiorowej w gminach północnej części Aglomeracji jest 

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej (MKZP) z siedzibą w Tarnowskich 

Górach. Zgodnie ze statutem, podstawowym zadaniem Związku jest zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców gmin - członków Związku - w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego. Zadanie to obejmuje w szczególności:  

♦ organizację lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gmin członków MZKP, 

♦ utrzymanie i rozwój infrastruktury Związku, 

♦ analizę usług przewozowych pod kątem potrzeby usprawnienia systemów 

komunikacyjnych. 

 

W obszarze Aglomeracji Górnośląskiej członkami MZKP są miasta Piekary Śląskie i 

Tarnowskie Góry oraz gminy: Mierzęcice, Świerklaniec i Zbrosławice. Na terenie 

gmin członkowskich MZKP w pełni organizuje autobusową komunikację publiczną. 

Natomiast w ramach zawartych umów i porozumień obsługuje również inne gminy. 

Łącznie, w obszarze Aglomeracji, MZKP w Tarnowskich Górach realizuje miejską 

komunikację autobusową na terenie 17 gmin. KZK GOP zawarł porozumienie z 

MZKP w Tarnowskich Górach w sprawie integracji taryfowo – biletowej, skutkiem 

czego wdrożono wspólny system taryfowo – biletowy, stwarzający pasażerom 

możliwość podróżowania w obszarze gmin obu Związków w oparciu o jednolity 

rodzaj biletów jednorazowych i okresowych. 

 

W Tychach utworzono Miejski Zarząd Komunikacji, który jest organizatorem 

komunikacji miejskiej autobusowej i trolejbusowej w obszarze miasta, a w oparciu o 

stosowne porozumienia, również w obszarze gmin sąsiednich (do Aglomeracji 

należą: Mikołów, Kobiór, Wyry). Zasięg linii autobusowych realizowanych na zlecenie 
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MZK Tychy jest jednak zdecydowanie większy i obejmuje 11 gmin Aglomeracji. 

System taryfowo - biletowy wdrożony przez MZK Tychy jest odmienny od systemu 

funkcjonującego w KZK GOP.  

 

Miasto Jaworzno, nie należące do żadnego związku ani porozumienia 

międzygminnego, organizuje komunikację autobusową we własnym zakresie, 

stosując własny system taryfowo – biletowy. Organizatorem i równocześnie 

realizatorem miejskiej komunikacji autobusowej jest PKM Jaworzno (spółka z oo., w 

której właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Jaworzno). Komunikacja 

autobusowa organizowana przez PKM Jaworzno wykracza poza granice miasta i 

obejmuje jeszcze 3 miasta aglomeracji (Katowice, Mysłowice i Sosnowiec). 

 

W północnej i zachodniej części strefy obrzeżnej Aglomeracji, obejmującej gminy 

powiatu będzińskiego, gliwickiego i tarnogórskiego, ważnym organizatorem i 

realizatorem autobusowej komunikacji publicznej są Przedsiębiorstwa PKS (Gliwice i 

Zawiercie). Dla części tych gmin, komunikacja PKS jest jedyną dostępną formą 

komunikacji publicznej, zapewniającą podstawowe powiązania. 

 

W Aglomeracji funkcjonują również linie komunikacji zbiorowej – autobusowej 

(mikrobusowej) organizowane przez samych przewoźników, którzy na podstawie 

znajomości rynku i potrzeb określają popyt i uzyskując stosowne zezwolenia 

samodzielnie ustalają taryfę stosując bądź nie ustawowe ulgi. Szczególnie 

zauważalne jest to zjawisko w centralnej części Aglomeracji, ale również w strefie 

obrzeżnej, choć w mniejszym zakresie, w zależności od potrzeb rynku lokalnego, 

taka komunikacja funkcjonuje. 

 

Zgodnie z  uregulowaniami ustawowymi, organizowanie i dotowanie kolejowych 

regionalnych przewozów pasażerskich jest zadaniem Samorządu Województwa w 

ramach tzw. obowiązku służby publicznej. Obszar Aglomeracji Górnośląskiej (przez 

który przebiegają główne linie kolejowe na kierunku wschód – zachód, relacji 

Kędzierzyn – Gliwice – Zabrze – Ruda Śl. – Chorzów Batory - Katowice – Sosnowiec 

- Dąbrowa Górnicza – Zawiercie i Katowice – Mysłowice – Jaworzno - Kraków oraz 

na kierunku północ – południe, relacji Kluczbork – Tarnowskie Góry – Bytom – 

Katowice i Katowice – Tychy – Pszczyna – Bielsko Biała), jest w dużym stopniu 
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obsługiwany kolejowymi przewozami regionalnymi. W obszarze Aglomeracji 

Górnośląskiej sieć kolejowa prowadząca ruch pasażerski to 270 km linii dostępne 

poprzez 63 stacje i przystanki zlokalizowane w 24 gminach (16 gmin nie ma 

bezpośredniego dostępu do sieci kolejowej). Udział komunikacji kolejowej w całości 

komunikacji zbiorowej w Aglomeracji nie jest duży. Wyjątek stanowią relacje Gliwice 

– Katowice – Sosnowiec i Katowice – Tychy – Pszczyna, na których jest dość 

znaczący. Organizatorem przewozów kolejowych zarówno regionalnych jak i 

międzywojewódzkich jest przewoźnik – PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. 

który opracowuje rozkłady jazdy pociągów, ustala system taryfowo – biletowy z 

zastosowaniem ulg ustawowych i handlowych. 

 

Zakres usług w przewozach regionalnych finansowanych przez Samorząd 

Województwa Śląskiego, ustalany jest wspólnie przez przewoźnika i Województwo 

Śląskie, którzy zawierają umowę na te usługi.  

 

Układ komunikacyjny. 
Największym organizatorem miejskiej komunikacji publicznej w Aglomeracji jest KZK 

GOP. Organizuje on komunikację autobusową na 267 liniach o łącznej długości 5844 

km i na trasach o długości 1825 km. Kursujące 808 autobusów wykonuje rocznie 

(dane za 2002 r.) pracę 91.500 tys. wozokm, z czego w obszarze Aglomeracji ponad 

68.000 tys. wozokm. Rocznie przewożonych jest autobusami KZK GOP prawie 320 

mln. pasażerów. W realizowanej na zlecenie KZK GOP przez Tramwaje Śląskie SA 

komunikacji tramwajowej, na 31 liniach o łącznej długości 363 km, na 215 km tras 

tramwajowych, kursuje 255 wozów, przewożąc w skali roku około 150 mln. 

pasażerów. 

 

Na zlecenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich 

Górach organizowanych jest 46 linii autobusowych o łącznej długości 1210 km na 

trasach o długości 511 km. Roczna (2002 r.) praca 137 autobusów będących w ruchu 

na wszystkich liniach autobusowych MZKP kształtuje się na poziomie 13.120 tys. 

wozokm, z czego w obszarze Aglomeracji ponad 10.700 tys. wozokm. 
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Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach organizuje przewozy na 4 liniach 

trolejbusowych (w  mieście Tychy) oraz na 51 liniach autobusowych (łącznie z liniami 

mikrobusowymi) o łącznej długości 2.052 km, na trasach o długości 370 km. 

Każdego dnia roboczego na liniach kursuje 16 trolejbusów i 109 autobusów (łącznie 

z mikrobusami) wykonując roczną pracę na poziomie 10.500 tys. wozokm. Szacuje 

się, że rocznie komunikacją organizowaną przez MZK Tychy przewozi się około 35 

mln. pasażerów.  

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie na 24 liniach o łącznej długości 

około 360 km (166 km tras) wykonuje rocznie 5.500 tys. wozokm. 

 

Do miast o najlepiej rozwiniętej sieci komunikacyjnej, w obszarze których funkcjonuje 

komunikacja autobusowa, kolejowa i tramwajowa należą Katowice, Gliwice, 

Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Ruda Śląska i Zabrze, czyli największe 

miasta strefy węzłowej aglomeracji.  

 

Poruszaną powyżej problematykę ilustrują załączone schematy: 

 Związki komunikacyjne gmin w Aglomeracji Górnośląskiej, 

 Zasięg linii autobusowych organizowanych przez KZK GOP, 

 Zasięg linii autobusowych organizowanych przez MZKP Tarnowskie Góry, 

 Zasięg linii autobusowych organizowanych przez MZK Tychy, 

 Zasięg linii autobusowych organizowanych przez PKM Jaworzno, 

 Obszar obsługi komunikacją tramwajową, 

 Obszar obsługi komunikacją kolejową, 

 Komunikacja autobusowa organizowana przez PPKS. 
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5. STAN INTEGRACJI TRANSPORTU NA TERENIE AGLOMERACJI. 
 

Stan integracji systemu transportu publicznego rozpatrywać należy w dwóch 

aspektach: funkcjonalnym i przestrzennym. 

W aspekcie funkcjonalnym zauważyć należy następujące działania organizatorów 

komunikacji zmierzające do integracji różnych podmiotów działających w systemie: 

♦ Porozumienie zawarte pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP 

i Miedzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w 

sprawie wspólnej taryfy oraz biletów (jednorazowych i okresowych) w obszarze 

działania obydwu Związków. 

♦ Funkcjonujące do stycznia 2004 r. porozumienie zawarte pomiędzy 

Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP i Miejskim Zarządem Komunikacji 

w Tychach w sprawie wspólnego biletu miesięcznego ważnego w obszarze 

działania obu organizatorów. 

♦ Porozumienie zawarte pomiędzy MZKP w Tarnowskich Górach i PKS Zawiercie o 

uznawaniu w autobusach PKS biletów MZKP. Porozumienie to umożliwia 

korzystanie pasażerom w północno-wschodniej i północnej części Aglomeracji z 

komunikacji organizowanej przez dwóch organizatorów na podstawie jednego 

biletu. 

♦ Porozumienie zawarte pomiędzy Województwem Śląskim i Komunikacyjnym 

Związkiem Komunalnym GOP w sprawie tworzenia zintegrowanego systemu 

komunikacji zbiorowej w Aglomeracji  spowodowało przejęcie przez KZK GOP roli 

organizatora komunikacji tramwajowej. Od tego czasu (luty 2000 r.) obowiązuje 

jednolita taryfa i wspólny bilet w komunikacji tramwajowej i autobusowej 

organizowanej przez KZK GOP. 

♦ W oparciu o porozumienie z Województwem Śląskim w ramach działań 

podejmowanych przez KZK GOP na rzecz integracji systemu transportu 

publicznego w Aglomeracji w uzgodnieniu z PKP Przewozy Regionalne Sp. z oo. 

w 2002 r. wprowadzono wspólny bilet okresowy „ATP” umożliwiający przejazd 

pociągami oraz autobusami i tramwajami na liniach realizowanych na zlecenie 

KZK GOP. Bilet ten był dofinansowywany przez samorząd województwa 

śląskiego. Rozwiązanie to funkcjonowało do stycznia 2004 r. 
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Powyżej przytoczone porozumienia oznaczają, że praktycznie w obszarze całej 

Aglomeracji możliwe było (do stycznia 2004 r.) korzystanie z komunikacji publicznej 

na podstawie jednego biletu okresowego niezależnie od tego, kto jest dla danej linii 

jej organizatorem. 

Jednolita taryfa i jednolity bilet w przejazdach jednorazowych komunikacją 

autobusową obowiązuje w prawie całym obszarze Aglomeracji. Indywidualne bilety 

obowiązują jedynie na liniach, dla których organizatorem jest Miejski Zarząd 

Komunikacji w Tychach i PKM Jaworzno. Jest to niekorzystne zjawisko, zwłaszcza w 

odczuciu pasażera, ponieważ niektóre z linii tych dwóch organizatorów przebiegają 

przez obszar miast członków KZK GOP, w których dominującą rolę pełni 

komunikacja organizowana przez ten Związek. Powoduje to dezorientację i 

niepewność pasażerów co do tego,  z którym przewoźnikiem mają do czynienia i jaki 

bilet jest obowiązujący. 

 

Aspekt przestrzenny integracji wyraża się w formie funkcjonujących obecnie 

węzłów przesiadkowych. 

Do największych (międzygałęziowych) węzłów należą działające na bazie dworców 

kolejowych węzły  w  Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu i Sosnowcu.  

Niestety, żaden z nich nie posiada niezbędnych atrybutów zintegrowanego węzła 

przesiadkowego. Podstawą ich funkcjonowania jest zlokalizowanie na niewielkim 

obszarze dworców lub przystanków różnych środków komunikacji pasażerskiej co 

umożliwia stosunkowo szybkie dokonywanie przesiadek. Generalnie, brak jest 

jednak dokładnej informacji o rozmieszczeniu przystanków, rozkładach jazdy, 

możliwościach dotarcia do określonego miejsca w mieście lub Aglomeracji, co jest 

dużą uciążliwością, zwłaszcza w podróżach wymagających korzystania z różnych 

środków komunikacji publicznej.  
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6. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW W TRANSPORCIE  
PASAŻERSKIM. 

 

Do podstawowych problemów w transporcie pasażerskim w obszarze Aglomeracji 

Górnośląskiej zaliczyć należy: 

 

1) Systematyczny spadek przewozów pasażerskich komunikacją publiczną.  
Podstawową przyczyną odejścia pasażerów od komunikacji publicznej jest 

zwiększanie się ilości samochodów osobowych i ich intensywniejsze 

wykorzystywanie w realizacji codziennych podróży. Nie bez znaczenia są też 

„standardy przewozu” oferowane przez komunikację publiczną. W miarę spadku 

ilości pasażerów w komunikacji publicznej następuje ograniczanie oferty 

przewozowej, co w konsekwencji prowadzi do dalszego spadku ilości pasażerów, a 

to do dalszego ograniczenia oferty i tak da capo al fine. 

 

2) Brak porozumienia taryfowo – biletowego w obszarze Aglomeracji, czego 
skutkiem jest występowanie 5 różnych systemów taryfowo - biletowych.  

Podejmowane próby ujednolicenia w obszarze Aglomeracji systemu taryfowo – 

biletowego (omówione w p. 5) nie oznaczają się trwałością. Po pewnym okresie 

funkcjonowania porozumienia są przez organizatorów zrywane i następuje powrót do 

obowiązywania oddzielnych (różnych) systemów w obszarze działania każdego z 

nich. Przyczyn takiego stanu upatrywać należy w niedoskonałości stosowanych 

sposobów rozliczeń finansowych pomiędzy organizatorami, który po pewnym czasie 

wywołuje u jednej ze stron poczucie strat finansowych generowanych przez 

świadczenie usług w ramach porozumienia. Przykładem tego jest zerwanie 

porozumień w sprawie biletu „ATP” oraz wspólnego biletu miesięcznego KZK GOP I 

MZK Tychy. 

 

3) Brak systemowej optymalizacji przebiegu linii komunikacji publicznej.  
Optymalizacja przebiegu linii komunikacji publicznej pozwoliłaby na uniknięcie 

dublowania przebiegów różnych linii, niejednokrotnie różnych przewoźników, o tych 

samych funkcjach praktycznie tymi samymi trasami. Ponieważ komunikacja szynowa 

jest stałym elementem systemu i nie ma możliwości korekty jej tras, istotne 

znaczenie ma właściwe trasowanie linii komunikacji autobusowej. Problem ten nie 
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występuje tylko na styku komunikacji szynowej i autobusowej, lecz dotyczy również 

samej komunikacji autobusowej i oznacza brak koordynacji w trasowaniu linii 

pomiędzy różnymi organizatorami komunikacji w Aglomeracji. 

 

4) Zły stan techniczny infrastruktury szynowych systemów komunikacji 
publicznej (kolej i tramwaj). 

Istniejące sieci transportu szynowego charakteryzują się relatywnie 

niezadowalającym stanem technicznym.  

Sieć kolejowa, wykorzystywana do prowadzenia ruchu pasażerskiego w Aglomeracji, 

oprócz odcinkowo nieodpowiednich parametrów technicznych i złego stanu 

technicznego wynikającego z naturalnego zużycia, narażona jest na uszkodzenia 

spowodowane powierzchniowym oddziaływaniem wydobycia węgla. 

Mimo prowadzonych na sieci tramwajowej remontów, w dalszym ciągu szereg jej 

odcinków oraz obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) jest w złym stanie 

technicznym. Istotnym utrudnienie jest występowanie znacznych odcinków torowisk 

wbudowanych w jezdnie, co oznacza konieczność koordynacji prac remontowych 

torowiska z remontami ulic.  
Nieodpowiedni stan techniczny sieci infrastruktury szynowej przekłada się wprost na 

obniżenie istotnego z punktu widzenia pasażera standardu jakości jakim jest 

oferowana prędkość komunikacyjna. 

 

5) Brak działań z zakresu inżynierii ruchu dających w ruchu priorytet środkom 
pasażerskiej komunikacji publicznej. 

Wzrastające obciążenie ruchem sieci ulicznej miast a zwłaszcza obszarów 

śródmiejskich, na których występuje szczególna koncentracja ruchu, powoduje że 

pojazdy komunikacji publicznej, traktowane jak normalny uczestnik ruchu 

drogowego,  stają się powolnym, nieatrakcyjnym środkiem komunikacji w tych 

obszarach. 

W obszarze Aglomeracji (pomijając miejsca, gdzie występuje sygnalizacja świetlna 

wzbudzana przez tramwaj) nigdzie nie zastosowano jakiegokolwiek rozwiązania z 

zakresu inżynierii ruchu dającego środkom pasażerskiej komunikacji publicznej 

priorytet w ruchu ulicznym.  

W żadnym z miast Aglomeracji nie dokonano również nawet próby ograniczenia 

możliwości korzystania z samochodu osobowego w obszarze centrum. Sporadyczne 
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wypadki tworzenia ciągów pieszych zamkniętych (czasami tylko teoretycznie) dla 

ruchu pojazdów samochodowych nie mogą być uznawane za tego typu działania. 

Przeciwnie – zauważyć można próby udostępniania w tych obszarach maksymalnej 

możliwej do uzyskania ilości miejsc parkingowych. Stosowane w miastach opłaty 

parkingowe również nie sprzyjają uzyskiwaniu zbyt dużej rotacji pojazdów. 

 

6) Brak właściwego zagospodarowania funkcjonujących węzłów 
przesiadkowych. 

Istniejące węzły przesiadkowe są nimi wyłącznie z racji funkcji tych obszarów. 

Zapewniają jedynie możliwość przesiadki pomiędzy różnymi środkami komunikacji 

publicznej, rzadziej pomiędzy samochodem osobowym a komunikacja publiczną. Ich 

kształt przestrzenny, rozumiany jako odpowiedni układ i atrakcyjna forma 

architektoniczna obiektów, ciągów pieszych, zakres oferowanych usług oraz system 

informacji dla pasażera, w żadnym przypadku nie jest właściwy.  

 

7) Zbyt wolna realizacja układu drogowego mającego odbarczyć miejskie 
układy uliczne z ruchu tranzytowego. 

Istniejący układ drogowy Aglomeracji tylko w niewielkim stopniu pozwala na 

przeprowadzenie drogowego ruchu tranzytowego wyspecjalizowanymi ciągami o 

odpowiednich parametrach technicznych. 

Dopiero realizacja autostrad (A-1 i A-4) i dróg ekspresowych pozwoli na 

wyeliminowanie z układu aglomeracyjnego ruchów niezwiązanych z tym obszarem. 

Również dokończenie budowy Drogowej Trasy Średnicowej zapewniającej sprawne 

powiązania pomiędzy miastami Aglomeracji (Katowice, Chorzów, Świętochłowice, 

Ruda Śląska, Zabrze i Gliwice) powinno skanalizować ruch na tej trasie, a tym 

samym odciążyć miejskie układy uliczne.  
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7. PROGNOZY FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO. 
 

Szacuje się, że w obszarze Aglomeracji realizuje się dziennie około 3,5 – 4,0 

mln. podróży niepieszych, z czego 1,8 mln. to podróże realizowane komunikacją 

publiczną (kolej, tramwaj, autobus i trolejbus). Jak z tego wynika, udział transportu 

indywidualnego w realizacji podróży niepieszych w Aglomeracji Górnośląskiej 

osiągnął już niebezpieczny próg 50%, a w niektórych jej fragmentach na pewno 

udział ten jest większy.  

Obserwowany w ciągu ostatnich kilkunastu lat trend spadkowy w przewozach 

komunikacją publiczną oraz gwałtowny wzrost przewozów komunikacją indywidualną 

uległ zahamowaniu i w ostatnich latach wielkość przewozów komunikacją publiczną 

ustabilizowała się (w ostatnich 3 latach różnice w wielkości rocznych przewozów 

kształtują się na poziomie 3-5%). 

Rocznie, transportem publicznym realizowanych jest około 570 mln. podróży, z 

czego najwięcej komunikacją autobusową (ok. 400 mln.) i komunikacja tramwajową 

(ok. 150 mln.). 

Stan taki ma wiele przyczyn, ale wydaje się, że do najistotniejszych, oprócz 

„fascynacji” samochodem osobowym jako środkiem transportu (posiadającym wiele 

niezaprzeczalnych zalet: dyspozycyjność, bezpośredniość, komfort, czas podróży), 

jest stan i oferta komunikacji publicznej. 

 

Porównanie podstawowych wskaźników dotyczących komunikacji publicznej w 

Aglomeracji Górnośląskiej i innych aglomeracjach w kraju zawsze jednoznacznie 

plasują ją na końcu tabeli. 

 
Miejsca w wozach komunikacji publicznej / 1.000 mieszkańców. 
 

Polska 101

woj. śląskie 76 

woj. łódzkie 106

woj. małopolskie 117

woj. mazowiecki 158
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Wskaźnik długości tras i linii komunikacji publicznej / 1 km2 pow. obszaru 
 

OBSZAR WSK. DŁUGOŚCI
TRAS 

WSK. DŁUGOŚCI 
LINII 

Aglomeracja Górnośląska 1,05 3,41 

Warszawa 1,61 6,64 

Kraków 2,23 5,20 

Wrocław 1,59 4,52 

Łódź 1,61 3,49 

Poznań 1,28 3,22 

 

Istotne jest również , że od wielu lat wskaźnik ruchliwości mieszkańców dla tego 

regionu (wyrażony ilością przejazdów komunikacją publiczną w ciągu roku) należy do 

najniższych w kraju i kształtuje się na poziomie ok. 200. Dla innych aglomeracji w 

kraju jest on 1,5 – 2 razy wyższy. 

 

Spadek roli komunikacji publicznej w przewozach osób wynika również ze ścisłego 

związku pomiędzy podażą i popytem na te usługi. Brak atrakcyjnej oferty w 

komunikacji publicznej powoduje spadek popytu (przewozów), który automatycznie 

powoduje dalsze ograniczanie oferty a tym samym obniżenie poziomu świadczonych 

usług. Jest to proces ciągły, który w ostatnich latach doprowadził do radykalnego 

zmniejszenia zapotrzebowania na usługi w transporcie publicznym. O ile w 

komunikacji autobusowej i tramwajowej uznać można, że nastąpiła pewna 

stabilizacja, to niestety w transporcie kolejowym w dalszym ciągu mamy do czynienia 

z tym bardzo niekorzystnym zjawiskiem. Jedynym środkiem na poprawę sytuacji 

finansowej jest według organizatora i przewoźnika, jakim są PKP Przewozy 

Regionalne, dalsze ograniczanie oferty przewozowej polegające na likwidowaniu 

dotychczas funkcjonujących połączeń lub ograniczaniu ilości połączeń na jeszcze 

funkcjonujących powiązaniach. Skutek jest oczywisty. Ograniczenia (czyli 

pogorszenie oferty) muszą spowodować dalszy spadek ilości przewożonych 

pasażerów. Część z tych osób skorzysta z innych środków komunikacji publicznej 

(najczęściej autobus), lecz znaczna część tej grupy zacznie w podróżach 

codziennych korzystać z samochodu osobowego. 
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Prognozy funkcjonowania transportu pasażerskiego muszą uwzględniać szereg 

czynników, z których za najistotniejsze uznać należy: 

♦ politykę komunikacyjną, 

♦ przekształcenia struktury funkcjonalno – przestrzennej obszaru, 

♦ rozbudowę sieci drogowo – ulicznej aglomeracji, 

♦ zagadnienia demograficzne. 

 

7.1. Polityka komunikacyjna – alternatywne strategie rozwoju systemu 
transportu. 

U podstaw budowy koncepcji rozwoju leży przyjęcie właściwej strategii rozwoju – 

scenariusza polityki komunikacyjnej. 

Możliwe są cztery strategie rozwoju, które najbardziej spektakularnie różnicuje 

podejście do roli i funkcji indywidualnego transportu samochodowego w systemie 

transportu pasażerskiego (S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz – Inżynieria ruchu  

WKŁ Warszawa). 

 
a) KONTYNUACJA OBECNEJ POLITYKI 
W warunkach Aglomeracji Górnośląskiej strategia taka prowadzi do uzależnienia 

miasta i jego otoczenia od samochodu i stymulacji „rozlewania” się zabudowy 

miejskiej. Systemy transportu szynowego o dużych możliwościach podlegają 

degradacji, a komunikacja autobusowa jest coraz mniej sprawna ze względu na 

rosnący ruch samochodowy. Wywierany jest nacisk na rozwiązywanie problemów 

komunikacyjnych tylko z punktu widzenia potrzeb ruchu samochodowego.  

 

W wypadku braku radykalnych działań w celu ograniczenia wzrostu ruchu 

samochodowego nastąpi dalszy wzrost zatłoczenia dróg i ulic. Transport zbiorowy 

stawać się będzie jeszcze mniej atrakcyjny i nastąpi dalszy odpływ pasażerów, a w 

konsekwencji dalsze ograniczanie oferty przewozowej i potęgujące się problemy 

przewoźników. Będzie następować dalszy wzrost zanieczyszczenia powietrza, 

wzrost emisji hałasu, spadek atrakcyjności obszarów śródmiejskich i centralnych 

miast, co oznacza intensyfikację procesów przenoszenia się biznesu, produkcji i 

usług do strefy podmiejskiej.  
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b) STRATEGIA PROSAMOCHODOWA 
Podstawowym celem w tak określonej polityce jest osiągnięcie zmniejszenia 

zatłoczenia dróg, ulic i parkingów przez rozbudowę infrastruktury zgodnie z 

istniejącym i prognozowanym zapotrzebowaniem, wynikającym z rozwoju 

motoryzacji. Transport publiczny jest utrzymywany jedynie w zakresie koniecznym 

dla zapewnienia obsługi mieszkańców nie posiadających dostępu do samochodu. 

Negatywny wpływ transportu na środowisko redukowany jest poprzez wymogi 

techniczne stawiane pojazdom samochodowym oraz rozwiązania planistyczno – 

techniczne. 

 

Przyjęcie tej strategii prowadzi do przekształcania miast w zespół metropolitalny o 

specyficznej strukturze funkcjonalno – przestrzennej. Niewielkie centrum, rozlanie 

rzadkiej zabudowy i miejsc pracy na dużym obszarze, handel i usługi skupione w 

podmiejskich centrach (model amerykańskiego miasta). 

 
c) MIASTO BEZ SAMOCHODU. 
Strategia ta lansowana jest przez środowiska proekologiczne i zakłada istotne 

ograniczenia użytkowania samochodu w obszarze miast. Równocześnie jednak 

połączone są one z usprawnieniami transportu zbiorowego i tworzeniem atrakcyjnych 

warunków dla ruchu rowerowego i pieszego. 

 

Mimo poparcia społecznego dla tak sformułowanej strategii jej realizacja w „czystej” 

postaci na szerszą skalę (zwłaszcza dla miast średnich i dużych) praktycznie jest 

mało prawdopodobna. 

 

Znacznie bardziej jest realne wdrożenie jej elementów na części obszaru, np. 

administracyjne wprowadzenie w centrum miasta restrykcyjnej polityki wobec 

samochodu. 

 

d) STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. 
Celem tej strategii jest zapewnienie takiego podziału zadań między transportem 

publicznym i indywidualnym, aby w żadnym obszarze aglomeracji poziom ruchu 

samochodowego nie przekroczył granicy ekologicznej pojemności systemu. Dla 
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różnych obszarów Aglomeracji granica ta jest różna i w praktyce wyznacza, jaką 

część przewozów wykonywać powinien transport publiczny. 

 

Zapewnienie sprawności funkcjonowania transportu przy rosnącym poziomie 

motoryzacji następować powinno poprzez wzmocnienie roli i zasięgu transportu 

publicznego, którego rozwój powinien zmierzać do wzrostu jego konkurencyjności w 

stosunku do transportu indywidualnego oraz umożliwiać pełnienie funkcji 

substytucjonalnych wobec transportu indywidualnego w strefach z ograniczeniami 

ruchu samochodowego. Sprawność transportu zbiorowego i jego atrakcyjność 

powinna być taka, aby powstrzymać i odwrócić proces przenoszenia się pasażerów z 

transportu zbiorowego do indywidualnego. 

 

Priorytetowe traktowanie transportu publicznego nie oznacza deprecjacji i 

ignorowania potrzeb transportu drogowego. Stosunek do samochodu osobowego 

jest jednak zróżnicowany i zależy głównie od położenia obszaru i intensywności 

zagospodarowania. W obszarach intensywnie zagospodarowanych (śródmieścia, 

centra) niezbędne jest znaczące ograniczenie możliwości użytkowania samochodu 

osobowego. 

 
WYBÓR STRATEGII 
W świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych, jak również prac ekspertów 

jedyną możliwą do przyjęcia w Aglomeracji Górnośląskiej jest strategia 

zrównoważonego rozwoju. 

Polityka zrównoważonego rozwoju polega m.in. na: 

♦ Rozwijaniu transportu zbiorowego, który powinien obsługiwać cały obszar 

zainwestowania miejskiego, być niezawodny, mało uciążliwy dla środowiska, 

efektywny. 

♦ Dążeniu do zmniejszenia potrzeb podróżowania poprzez utrzymanie zwartości 

miasta o przemieszanych funkcjach; jest to odwrócenie tendencji zauważalnej 

wyraźnie w obszarze Aglomeracji, rozprzestrzeniania się zabudowy miast, 

zwiększającego zapotrzebowanie na długie podróże i transport indywidualny. 

♦ Zmniejszenie uzależnienia się mieszkańców od samochodu poprzez dostępność 

alternatywnych sposobów podróżowania (komunikacja zbiorowa, rower). 

  



 45
 

Strategia ta zakłada, że udział transportu publicznego w obszarze aglomeracji winien 

kształtować się na poziomie 65 – 70% sumarycznych przewozów komunikacji 

publicznej i indywidualnej. Tak więc, przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju dla 

obszaru Aglomeracji Górnośląskiej wymaga zwiększenia udziału transportu 

publicznego w przewozach osób. 

 
7.2. Przekształcenia struktury funkcjonalno – przestrzennej obszaru 

Aglomeracji Górnośląskiej. 
Cały obszar Aglomeracji Górnośląskiej jest obszarem wspólnych powiązań 

przestrzennych, ekonomiczno – gospodarczych, ekologicznych i techniczno – 

infrastrukturalnych, w którym główną funkcję polaryzacji rozwoju pełnią miasta strefy 

węzłowej (14 miast na prawach powiatu), zwłaszcza Katowice będące siedzibą władz 

rządowych i samorządowych województwa śląskiego.  

 

Okres ostatnich kilkunastu lat transformacji gospodarki pozwala na określenie jej 

wpływu na przekształcenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

terenów w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej. Poniżej sygnalizuje się niektóre tylko 

procesy, jak na przykład : 

♦ zmiany w strukturze funkcjonalnej przestrzeni miejskich wyrażające się w 

tendencji do kształtowania struktur wielofunkcyjnych (mieszkanie, praca, usługi) w 

dużych dzielnicach, zarówno dotychczas tylko mieszkaniowych jak i 

przemysłowych, 

♦ decentralizacja ośrodków obsługi ludności, której skutki są pozytywne w 

przypadku rozwoju tych funkcji w dzielnicach mieszkaniowych  pozbawionych 

dotychczas takiej infrastruktury oraz negatywne, w przypadku  dotyczącym 

lokalizacji wielkoprzestrzennych obiektów handlowo – usługowych na obrzeżach 

miast i ich dzielnic śródmiejskich, przede wszystkim ze względu na to, że 

powodują zamieranie życia w centrach miast,  

♦ wyraźna tendencja lokalizacyjna ukierunkowana na tereny o wysokich 

wartościach przyrodniczych, przeważnie na obrzeżach miast i w obszarach 

wiejskich otaczających miasta, co powoduje nasilenie procesu  rozprzestrzeniania 

urbanizacji, powstawania nowych zagrożeń dla środowiska, ładu przestrzennego 

oraz dla krajobrazu przyrodniczo – kulturowego,  
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♦ brak zainteresowania inwestorów dla lokowania kapitału w adaptację  obiektów 

poprzemysłowych, modernizację obiektów w śródmieściach miast i 

substandardowych osiedli oraz brak zainteresowania lokalizacjami na tzw. 

odłogach miejskich, których ilość w przypadku miast strefy centralnej aglomeracji 

jest wyjątkowo duża, 

♦ degradacja dużych przestrzeni miejskich, co dotyczy zwłaszcza terenów 

poprzemysłowych, osiedli robotniczych i dzielnic o zabudowie typu „blokowiska” 

oraz terenów zieleni miejskiej i urządzeń rekreacyjno –  wypoczynkowych. 

 

Coraz bardziej widoczne są w przestrzeni miast i gmin wiejskich pozytywne efekty 

działań ich samorządów na rzecz poprawy jakości zagospodarowania oraz rozwiązań 

urbanistyczno – architektonicznych przestrzeni publicznych. Jednak głównie z racji 

ich lokalnej podmiotowości i braku odpowiednika samorządowego dla obszaru 

Aglomeracji występuje wyraźna „atomizacja” tych działań, ze szkodą dla 

rozwiązywania wspólnych problemów ponadlokalnych, zarówno wewnątrz miast 

strefy centralnej jak i pomiędzy tymi miastami i gminami wiejskimi w ich otoczeniu. 

 

7.3. Rozbudowa sieci drogowo – ulicznej. 
Realizowana obecnie rozbudowa układu drogowo – ulicznego w obszarze 

Aglomeracji nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie systemu transportu 

pasażerskiego.  

Autostrada A – 4 (w budowie odcinek Chorzów Batory – Kleszczów) oraz planowana 

realizacja autostrady A – 1 wpłyną w odczuwalny sposób na zmniejszenie obciążenia 

ruchem aglomeracyjnej sieci drogowo – ulicznej. Trasy te o funkcji tranzytowej w 

stosunku do obszaru Aglomeracji, zapewnią również dalsze powiązania 

wewnątrzaglomeracyjne. Realizowana Drogowa Trasa Średnicowa, o charakterze 

trasy aglomeracyjnej, zapewniająca bezpośrednie, o dobrych parametrach 

powiązania pomiędzy miastami strefy węzłowej Aglomeracji, wpłynie na odciążenie 

układów miejskich.  

Skanalizowanie na tych trasach pewnej części ruchu drogowego spowodować musi 

spadek obciążenia sieci miejskich, szczególnie w obszarach śródmiejskich. Będzie to 

powodowało powstanie pewnej rezerwy przepustowości i zarysowanie się tendencji 

do jej wypełnienia przez nowych użytkowników samochodów osobowych.  
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Spadek obciążenia ruchem obszarów śródmiejskich wykorzystać należy do działań 

zmierzających do zmiany modelu funkcjonowania tych obszarów, w tym 

bezwzględnie nadanie priorytetu komunikacji publicznej.  

 
7.4. Demografia. 
Dla zanalizowania problemów ludnościowych posłużono się udostępnianą przez 

Główny Urząd Statystyczny Prognozą demograficzną dla powiatów do roku 2030. 

Jest to prognoza biologiczna, nie uwzględniająca modyfikującego działania  migracji 

o różnej skali, stąd też na jej podstawie nie można zbyt radykalnie wnioskować o 

przemianach demograficznych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej. Jednakże 

wyraźnie występują tu zjawiska będące odbiciem ogólnych tendencji krajowych, a 

mianowicie – generalny spadek liczby ludności, starzenie się społeczeństwa i 

kurczenie się liczebności grupy najmłodszych. Szczególnie wyraźnie występuje to w 

centralnym obszarze Aglomeracji, w miastach na prawach powiatu, gdzie już obecnie 

liczba ludności spadła do poziomu zakładanego według prognoz dopiero na 2015 

rok.  

 

Biorąc pod uwagę strukturę wiekową ludności i koncentrując się na obszarze 

Katowickiego Zespołu Metropolitalnego należy stwierdzić, że w tej chwili 

obserwujemy końcówkę wznoszenia się krzywej obrazującej liczbę ludności w wieku 

produkcyjnym. Za kilka lat rozpocznie się w tej grupie tendencja spadkowa, która w 

2030 r. sprowadza tę zmienną do poziomu poniżej 60%. W okresie 2015 – 2030 

udział dzieci i młodzieży w ogólnej populacji będzie w zasadzie oscylować wokół 

odsetka 20, a później 18%. Konsekwencją tych przepływów pomiędzy 

poszczególnymi grupami wiekowymi jest oczywiście rozrost grupy wieku 

poprodukcyjnego. Liczbowo największy ubytek osób w wieku produkcyjnym i 

jednocześnie największy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym będą miały 

Katowice, następnie Sosnowiec, Gliwice, Ruda Śląska i Zabrze. 

 

Nie należy się więc spodziewać zwiększonego zapotrzebowania na wzrost usług 

transportu publicznego wynikającego z powiększającej się populacji. Spadek 

liczebności grupy przedprodukcyjnej i produkcyjnej sugeruje również, że nie powinien 

nastąpić wzrost ilości podróży obligatoryjnych – związanych z pracą i nauką.  
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Zwiększy się prawdopodobnie pęd do zamieszkiwania poza centrami miast – jest to 

obecnie dominująca tendencja i nigdzie nie udało się jej odwrócić, na dodatek jej 

popularność wzrasta wraz z wiekiem człowieka, co w warunkach starzenia się 

społeczeństwa jest okolicznością znaczącą.  

 

W powiązaniu z takimi czynnikami jak:  

♦ restrukturyzacja przemysłu powodująca odejście od modelu wielotysięcznej 

załogi, która cyklicznie dojeżdża do jednego miejsca, 

♦ tworzenie społeczeństwa informacyjnego, w którym – częściowo oczywiście – 

nauka, praca, załatwianie spraw urzędowych będzie mogło się odbywać bez 

konieczności fizycznego przemieszczania się, 

♦ wzrastające wymagania społeczeństwa dotyczące jakości życia codziennego, 

rozumianej również jako wygoda, estetyka, przyjazne otoczenie i spełnianie 

rygorów ekologicznych 

powoduje to niepewność w prognozowaniu przebiegu i obciążenia tras komunikacji 

pasażerskiej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że coraz cenniejszy będzie komfort 

podróży, czytelność połączeń i „prostota obsługi” przejazdów wymagających zmiany 

środka lokomocji. 
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8. POWIĄZANIE Z CELAMI STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW 
DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – 
GOSPODARCZEGO 

 

Dla pełnej identyfikacji głównych problemów oraz wyznaczenia celów 

Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji 

Górnośląskiej, prócz diagnozy stanu istniejącego na podstawie materiałów 

zastanych, udostępnionych przez organizatorów transportu oraz wywiadów z 

ekspertami – zarządzającymi systemami transportu publicznego, konieczne jest 

przeanalizowanie odpowiednich zapisów następujących dokumentów: 

♦ Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 

♦ Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006 (NPR), 

♦ Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 

♦ Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, 

♦ Planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego do roku 2015. 

 
8.1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju  
Koncepcja ta (przyjęta w dniu 5 października 1999 roku przez Radę Ministrów oraz w 

dniu 17 listopada 2000 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana jako 

załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 roku w 

Monitorze Polski Nr 26 z dnia 16 sierpnia 2001 roku) analizowana z punktu widzenia 

Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji 

Górnośląskiej, określa: 

• rangę tego obszaru dla polityki przestrzennej państwa, 
• główne cele interwencji państwa w tym obszarze. 
 
W dokumencie tym obszar województwa śląskiego, w tym Aglomeracja Górnośląska, 

jako potencjalna strefa wielofunkcyjnego, ekologicznie uwarunkowanego rozwoju 

został zaliczony do strefy przyspieszonego rozwoju stymulowanego przez procesy 

integracyjne Polski z Europą (Unią Europejską) i światem a także do strefy 

narastającej koncentracji (polaryzacji) potencjału cywilizacyjno – ekonomicznego 

konkurencyjnego w skali gospodarki europejskiej i światowej XXI wieku. Zgodnie z 

diagnozą, jest to również strefa przyspieszonych przekształceń strukturalnych: 

równoważenia metropolizacji oraz aktywnej restrukturyzacji. 
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Obszar Aglomeracji Górnośląskiej został określony również jako potencjalny biegun 

polaryzacji (węzeł efektywności, konkurencji, innowacji i przedsiębiorczości) o 

znaczeniu europejskim (europol), leżący w paśmie przyspieszonego rozwoju 

kształtującym się wraz z modernizacją, rozbudową i budową systemu infrastruktury 

technicznej o znaczeniu europejskim. 

Schematycznie, zapisy Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

odnoszące się do aglomeracji górnośląskiej można przedstawić w sposób 

następujący: 

 

Diagnoza: • strefa przyspieszonego rozwoju stymulowanego przez procesy 
integracyjne Polski z Europą (Unią Europejską) i światem 

• strefa narastającej koncentracji (polaryzacji) potencjału 
cywilizacyjno – ekonomicznego konkurencyjnego w skali 
gospodarki europejskiej i światowej XXI wieku 

 
Szansa: Leży w paśmie przyspieszonego rozwoju kształtującym się wraz z 

modernizacją, rozbudową i budową systemu infrastruktury 
technicznej o znaczeniu europejskim. 

Zadanie – Cel: Aglomeracja górnośląska ma stać się jednym z węzłów 
efektywności, konkurencji, innowacji i przedsiębiorczości o 
znaczeniu europejskim (europolem) 

Sposób 
realizacji: 

strefa przyspieszonych przekształceń strukturalnych: 
o równoważenia metropolizacji 
o aktywnej restrukturyzacji 

 

Zgodnie z zapisami Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
polityka państwa będzie stymulować rozwój struktur przestrzennych 
synergicznie oddziaływujących na dynamizację rozwoju kraju przez aktywne 

inicjowanie i wspomaganie wspólnych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych 

kapitału i samorządów terytorialnych realizujących ten strategiczny cel. Aktywna 

polityka państwa powinna oddziaływać na przyspieszenie ich rozwoju poprzez 

tworzenie warunków do lokalizacji przedsięwzięć efektywnych ekonomicznie. 

Proponowana polityka równoważenia rozwoju ma być realizowana przede wszystkim 

przez kształtowanie węzłów, nisz, pasm i stref aktywności, przedsiębiorczości i 
innowacji1 w miejscach, które wybierane będą przez mechanizmy gospodarki 

rynkowej. Polityka państwa stymulowałaby rozwój tych struktur spolaryzowanego 

rozwoju, dążąc jednocześnie do dyfuzji ich aktywizującego oddziaływania na całą 

                                            
1 A do takich „węzłów” zaliczany jest obszar Aglomeracji Górnośląskiej. 
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strukturę przestrzenną kraju oraz do stopniowego kształtowania na tej podstawie 

"ogniw równowagi" zgodnie z przestrzennymi, społecznymi i ekonomicznymi 

uwarunkowaniami w miarę pojawiających się przy wsparciu państwa możliwości 

ekonomicznych oraz synergii kreowanej przez rynek.  

 

Głównym motywem wyboru celów strategicznych kreujących politykę przestrzenną 

państwa jest historyczna konieczność i szansa dynamizacji rozwoju i 
osiągnięcia na tej drodze europejskich standardów życia społeczeństwa 
poprzez istotne zwiększenie konkurencyjności gospodarki narodowej w 

otwartym systemie światowym.  

 

Wkładem polityki przestrzennej w realizację strategicznych celów rozwoju powinno 

być kształtowanie struktur przestrzennych, tworzących warunki korzystne dla 

poprawy warunków życia ludności, aktywnej ochrony walorów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, wzrostu gospodarczego, integracji europejskiej i 

bezpieczeństwa kraju.  

 
Zapisy istotne z punktu widzenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu 

Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej można wskazać w każdym z sześciu celów 

strategicznych Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Zostało to 

zobrazowane w poniższym zestawieniu: 

 
 



 
 
 

Cele strategiczne Cele gospodarowania przestrzenią Kryteria kształtowania zagospodarowania 
przestrzennego 

Stymulowanie i umacnianie 
integracji Polski z UE 

Kształtowanie struktur przestrzennych 
nawiązujących do europejskiego systemu 
gospodarki przestrzennej 

Tworzenie warunków dla podnoszenia konkurencyjności 
polskiej przestrzeni dla inwestorów krajowych i 
zagranicznych 

Kształtowanie 
mechanizmów 
generujących efektywny 
rozwój społeczno-
gospodarczy 

Kształtowanie struktur przestrzennych 
tworzących warunki wzrostu efektywności 
gospodarowania 

• Kształtowanie elastycznych struktur przestrzennych 
podatnych na dalszy rozwój, bez barier i ograniczeń; 

• Kształtowanie warunków przestrzennych, których 
struktura zwiększa sprawność i niezawodność 
funkcjonowania 

Poprawa standardu 
cywilizacyjnego 
społeczeństwa (jakość 
życia) 

• Kształtowanie racjonalnych, społecznie 
akceptowalnych i efektywnych 
ekonomicznie relacji ośrodków 
(zamieszkania, pracy–rekreacji, usług–
władzy) 

• Kształtowanie struktur przestrzennych 
kreujących nowe jakościowo potrzeby 
społeczne oraz ich stopniową 
egalitaryzację. 

• Racjonalne relacje funkcjonalno-przestrzenne 
między ośrodkami zamieszkania, pracy, 
odpoczynku, usług, władzy; 

 
• Tworzenie warunków przestrzenno-funkcjonalnych i 

technicznych umożliwiających społeczeństwu 
ruchliwość przestrzenną i wielość wyboru wartości, i 
urzeczywistnienie szans; 

Ochrona i racjonalne 
kształtowanie środowiska 
przyrodniczego 

Kształtowanie struktur przestrzennych 
oddziałujących hamująco na dewaloryzację 
środowiska przyrodniczego, tworzących 
warunki funkcjonalno-przestrzenne 
umożliwiające aktywną ochronę jego 
wartości, prowadzących do realizacji 
ekorozwoju. 
 

• Zgodność poziomu i intensywności 
zagospodarowania z naturalną chłonnością 
środowiska i jego odpornością na zniszczenia; 

• Tworzenie warunków przestrzennych 
umożliwiających odzyskiwanie utraconej równowagi 
ekologicznej; 
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Ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

Kształtowanie struktur przestrzennych 
umożliwiających ochronę krajobrazu 
kulturowego i pojedynczych zabytków przed 
zniszczeniem, degradacją, dewaloryzacją 
oraz podjęcie działań mających na celu 
udostępnienie dziedzictwa kulturowego 
społeczeństwu. 

Dostępność komunikacyjna krajobrazu kulturowego w 
sposób eksponujący jej najwyższe wartości i walory 
oraz przeciwdziałający jej degradacji; 

Podnoszenie 
bezpieczeństwa państwa 

Kształtowanie struktur przestrzennych 
charakteryzujących się wzrostem walorów 
obronnych, które zapewniałyby możliwie 
maksymalne bezpieczeństwo i ochronę 
ludności oraz niezawodność i ciągłość 
funkcjonowania państwa w warunkach 
wojennych, a także odznaczałyby się wysoką 
odpornością na skutki lokalnych awarii i klęsk 
żywiołowych. 

• Zwiększanie substytucjonalności systemów 
infrastrukturalnych: komunikacyjnych, 
telekomunikacyjnych, energetycznych, wodnych; 
tworzenie systemów awaryjnych; 

• Tworzenie warunków umożliwiających zmniejszanie 
koncentracji w kształtowaniu ośrodków 
przemysłowych, administracyjnych, biznesu, skupisk 
infrastruktury społecznej itp.; 

• Tworzenie warunków w zakresie wykorzystania i 
dostępności komunikacyjnej na obszarze kraju dla 
potrzeb sił zbrojnych, zwłaszcza w zakresie 
budowanych autostrad oraz towarzyszącej im 
infrastruktury 
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Jak to zostało zapisane w Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
„Strategicznie najważniejszym i największym przedsięwzięciem 
restrukturyzacyjnym polskiej przestrzeni, ważnym w skali europejskiej, którego 

zasadność i pilność jest uwarunkowana społecznie, a realność wynika z 

ekonomicznych możliwości państwa, powinna być kompleksowa restrukturyzacja 
jednej z największych konurbacji środkowoeuropejskich GOP-u wraz z jego 
otoczeniem, które tworzy cała makrostruktura południowa, obejmująca także 

Rybnicki Okręg Węglowy oraz części byłych województw: krakowskiego, bielskiego, 

częstochowskiego i opolskiego, zdominowana przez nadmierną koncentrację 

przemysłów wydobywczych i ciężkich”. 
 
Przyjęcie w Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju strategii 
równoważenia rozwoju jako zasady naczelnej, oznacza między innymi potrzebę 

kreowania (także z interwencją państwa) zrównoważonego systemu 
transportowego, w którym transport pasażerski w dużych miastach preferuje 
rozwiązania inwestycyjne i organizacyjne oparte na transporcie zbiorowym 
oraz - tam, gdzie jest to możliwe - na szynowych środkach transportu 
(aglomeracje); wymaga to rozwinięcia "montażu finansowego" regionalnych oraz 

komunalnych środków budżetowych. 

 
 
8.2. Narodowy Plan Rozwoju i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego 
 

Jedną z pięciu osi rozwojowych Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 

(NPR), przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. jest 
„Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie 
marginalizacji niektórych obszarów”. Cele i priorytety tej osi będą realizowane 

m.in. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR). 

 

ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej 
państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej 

polityki w ramach ZPORR, będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych. 
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Dalsze uszczegółowienie tych zapisów zawarte jest w Uzupełnieniu ZPORR 

będącym przede wszystkim dokładnym i usystematyzowanym opisem działań. 

W Uzupełnieniu ZPORR zawarte są również szczegółowe informacje dotyczące: 

celów działań, sposobów ich realizacji, opisu kryteriów wyboru projektów, typu 

beneficjantów końcowych, wielkości i form pomocy, poziomu współfinansowania 

projektów z uwzględnieniem udziału środków pochodzących z Unii Europejskiej i 

środków publicznych, wskaźników monitorowania oraz trybu rozpatrywania 

wniosków. Kolejne tabele ilustrują układ celów i działań odnoszących się do 

transportu aglomeracyjnego zapisanych w tych dokumentach. 

 

 



NPR - Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i 
przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poprawę 
spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym 

 
Osie rozwoju Priorytety Kierunki działań 

Oś 6: 
Wzmocnienie potencjału 
rozwojowego regionów i 
przeciwdziałanie marginalizacji 
niektórych obszarów 

PRIOTYTET 1: 
 
Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów 
 

 

1. Rozwój infrastruktury o znaczeniu ponadlokalnym 

2. Rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast 

3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

 
 
ZPORR 
 

Cel Priorytety Cele cząstkowe 
 
Tworzenie warunków wzrostu 
konkurencyjności regionów oraz 
przeciwdziałanie marginalizacji 
niektórych obszarów w taki 
sposób, aby sprzyjać 
długofalowemu rozwojowi 
gospodarczemu kraju, jego 
spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej oraz 
integracji z Unią Europejską. 

PRIOTYTET 1: 
 
Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów 

 

1. Wzrost znaczenia centrów regionalnych jako miejsca inwestycji i koncentracji 
działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, 

2. Poprawa powiązań infrastrukturalnych pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi 
obszarami województw dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju 
gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku, 

3. Uzupełnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, a tym 
samym zwiększenie zasięgu oddziaływania programów rozbudowy i modernizacji sieci 
infrastrukturalnych planowanych w ramach innych programów operacyjnych, służących 
wdrożeniu NPR tj. SPO Transport - Gospodarka Morska oraz projektów realizowanych 
w ramach Funduszu Spójności, 

4. Wzrost liczby instytucji naukowo-badawczych tworzących oparcie dla procesów 
innowacyjnych, 

5. Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej 
o możliwościach rozwojowych regionów, 

6. Racjonalizacja transportu miejskiego w aglomeracjach. 
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Racjonalizacja transportu miejskiego w aglomeracjach. 

RODZAJE PROJEKTÓW 
1. budowa, przebudowa, rozbudowa, i/lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego połączona z zakupem sprzętu (włączając w to zakup taboru) w celu: 

a) stworzenia nowych sieci systemów transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, 
b) przedłużenia linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, 
c) odnowienia istniejących linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: 
- budowa, remont, rozbudowa, adaptacja i/lub przebudowa układu torowego na trasach, jak i pętlach oraz zajezdniach, 
- budowa, adaptacja, remont, rozbudowa  i/lub przebudowa linii tramwajowych, trolejbusowych, autobusowej, (np.: wymiana torowisk, uzupełnianie dotychczas istniejącego układu 

wydzielonych pasów dla autobusów), 
- przebudowa, budowa, rozbudowa i/lub niezbędne uzupełnianie układu torowego sieci tramwajowej, 
- budowa sieci tramwaju szybkiego, 
- adaptacja sieci do potrzeb tramwaju szybkiego, 
- adaptacja linii kolejowych dla wprowadzenia tramwaju dwusystemowego, 
- zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach: budowy nowych, przedłużenia lub odnowieniem 

istniejących linii komunikacyjnych transportu publicznego, 
- uzupełnienie brakujących relacji skrętnych dla tramwajów na skrzyżowaniach, 
- przebudowa i/lub rozbudowa sieci i podstacji trakcyjnych tramwajowych i/lub trolejbusowych,  
- budowa i/lub rozbudowa linii metra wraz z tworzeniem sprawnych węzłów przesiadkowych przy stacjach, 
- budowa kanalizacji teletechnicznej 
- budowa, adaptacja, przebudowa, rozbudowa i/lub remont zajezdni autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych– tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, 

wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (tj. bez prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty ) 
wyłącznie w zakresie lokalnego transportu publicznego, 

- budowa, remont, adaptacja, przebudowa i/lub rozbudowa pętli, zatoczek, bocznic lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów, 
- wyposażenie dróg i/lub obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe dla potrzeb komunikacji miejskiej. 

2. budowa, adaptacja, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych  i/lub przebudowa infrastruktury pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego, 
w tym: 
- budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”), zwłaszcza przy krańcowych przystankach komunikacji zbiorowej w celu zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów 

indywidualnych i/lub likwidacji części miejsc postojowych (np. na chodnikach) w centrum ,  
- budowa, rozbudowa i/lub przebudowa urządzeń sterowania ruchem drogowym: np. centralne sterowanie sygnalizacją zainstalowaną na skrzyżowaniach, sygnalizacja akustyczna, 

sygnalizacja świetlna wzbudzana przez autobusy, trolejbusy lub tramwaje (sygnalizacja akomodacyjna), monitorowanie ruchu na kluczowych trasach, w tunelach i newralgicznych punktach 
miasta oraz informowanie o aktualnej sytuacji ruchowej, 

- zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu połączonych ze środkami zwiększającymi bezpieczeństwo, 
- budowa systemów sygnalizacji ulicznej,  
- budowa, remont, adaptacja, rozbudowa i/lub przebudowa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów (np. przystanki), a także pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach 

wielopoziomowych.  
3. budowa, adaptacja, wykonywanie robót remontowych, rozbudowa i/lub przebudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu. 
4. tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej i mających na celu m.in. poprawę obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, 

koordynacja układu linii tramwajów, autobusów, metra, trolejbusów i kolei oraz synchronizacja ich rozkładów jazdy, dzięki któremu pasażerowie będą mogli korzystać z najdogodniejszych 
połączeń – komputeryzacja systemów transportu publicznego, w tym: 
- zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych (w tym też systemy 

on-line), monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego 
- budowa kanalizacji teletechnicznej. 
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W Uzupełnieniu ZPORR znaleźć można również bezpośrednie odniesienie do 

sytuacji naszej Aglomeracji. Wychodząc od określenia głównego problemu 

limitującego możliwości przekształceń strukturalnych Aglomeracji Górnośląskiej, 

który streszcza się w stwierdzeniu: „Infrastruktura transportowa o dużym stopniu 
dekapitalizacji i niedostosowania do nowoczesnych standardów 
przemieszczeń osób”, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

2004-2006 sugeruje następującą sekwencję celów: 

 
1. Stworzenie sprawnego systemu komunikacji publicznej 

(szybki, bezpieczny, zintegrowany) 

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu 
publicznego 

 

co przyniesie: Wzrost mobilności przestrzennej 

mieszkańców 

 

co będzie sprzyjać: Lokowaniu nowych inwestycji 

 

a w konsekwencji: Tworzeniu alternatywnych miejsc 
pracy poza sektorami 
restrukturyzowanych branż przemysłu 
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8.3. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 
 

W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, zapisy 

dotyczące regionalnego systemu transportowego formułowane są zarówno w 

kategoriach problemów jak i w kategoriach celów rozwoju. 

Możliwy do odtworzenia schemat układu problemów związanych z transportem 

pasażerskim zawarty jest przede wszystkim w części omawiającej słabości 

rozwojowe województwa śląskiego. 

 
 
Główny problem definiowany jest jako: Niedrożność systemu transportowego 

regionu (W1) 

 
 
Skutkuje to: 

 
Degradacją środowiska przyrodniczego 
na skutek rozbudowy systemów 
transportowych (W2) 

 
 
Podstawowe przyczyny tego stanu 
rzeczy leżą w: 

 
1. Braku obwodnicy Aglomeracji 

Katowickiej1 
2. Wzroście liczby samochodów 

osobowych – rozwoju motoryzacji2
 

                                           

 
Co przy: 

 
Niskiej jakości usług komunikacji 
publicznej (W1) 

 
Prowadzi do: 

 
Dużego przyrostu transportu 
indywidualnego 

 
 

 
1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, s.44. 
2 tamże, s.58 
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Tak opisany główny obszar problemowy transportu pasażerskiego, znajduje również 

swoje odzwierciedlenie w części planistycznej Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego. Transport, telekomunikację oraz informację wskazano jako jedno z 

siedmiu „pól strategicznych rozwoju”. 

W omówieniu tego „pola strategicznego” znalazło się kilka zapisów, które winien 

uwzględnić również Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w 

Aglomeracji Górnośląskiej. Podkreśla się tutaj między innymi, że ulepszenie sieci i 

systemów transportowych będzie prowadzone w celu: 

 obniżenia kosztów transportu, 
 zmniejszenia zagęszczenia, 
 skrócenia czasu podróży. 

 poprawy jakości usług, 
 poprawy bezpieczeństwa, 

 
 
Kolejny istotny zapis Strategii Rozwoju Województwa, który należy uwzględnić w 

projektowaniu celów Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w 

Aglomeracji Górnośląskiej mówi, iż „w Województwie Śląskim, a szczególnie w 

Aglomeracji Górnośląskiej, zwiększone winny być możliwości rozwoju sieci 
informatycznych, niezbędnych między innymi dla precyzyjnego zarządzania 
procesami, na przykład: ruchem drogowym, transportem publicznym, 
systemami bezpieczeństwa, nadzoru i kontroli infrastruktury, systemem 
przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Tego typu 

zarządzanie jest niezbędne w warunkach silnego zagęszczenia różnorodnych 

zjawisk i procesów, jakie występują w Aglomeracji w kontekście zapewnienia 

funkcjonalności i bezpieczeństwa obszaru”1. 

Cele generalne Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego to: 

1. Wzrost potencjału ludnościowego, kulturalnego, ekonomicznego oraz 

konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej. 

2. Rozwój cywilizacyjny regionu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa 

jakości życia mieszkańców. 

Jednym z priorytetów rozwoju (priorytet 4) jest: Rozbudowa oraz unowocześnienie 
systemu transportowego i komunikacyjnego. 
Szczegółowe zestawienie celów strategicznych oraz kierunków działań w ramach 

tego priorytetu przedstawia poniższa tabela. 

 
 

 
1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, s. 84. 



 
 
 
 
 

Priorytety Cele strategiczne Kierunki działań 
PRIOTYTET 4: 
 
Rozbudowa oraz 
unowocześnienie systemu 
transportowego i 
komunikacyjnego 

CEL STRATEGICZNY C1: 
 

Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej regionu  
 

 

1. poprawa stanu istniejących dróg ekspresowych, kolejowych i szlaków wodnych, 

2. wspieranie powstawania linii szybkich kolei międzynarodowych, 

3. wspieranie działań prowadzących do wybudowania sieci autostrad i dróg ekspresowych, 

4. rozbudowa infrastruktury lotniczej w regionie. 

 

 
CEL STRATEGICZNY C2: 
 

Udrożnienie i integracja 
układu komunikacyjnego 
regionu 
 

 

1. rozbudowa i zintegrowanie publicznego transportu pasażerskiego 
w regionie, 

2. wspieranie budowy centrów logistycznych i terminali transportu kombinowanego, 

3. budowa nowych odcinków dróg uzupełniających istniejącą sieć, 

4. wspieranie budowy systemu obwodnic wokół miast, 

5. poprawa stanu istniejących dróg, szlaków kolejowych i wodnych, 

6. tworzenie zintegrowanego systemu przewozów pasażerskich, 
7. tworzenie zintegrowanego systemu przewozów towarowych, 

8. remonty i modernizacja dróg. 
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Aby zrealizować cele w ramach priorytetu rozwoju „Rozbudowa oraz 

unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego (D)” w Strategii 

zapisane zostały następujące przedsięwzięcia (P1-14 ):  
 

DP1 budowa: autostrad A1,A4, Drogowej Trasy Średnicowej; drogi łączącej Międzynarodowy 
Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach z drogą ekspresową DK1, 

DP2 dokończenie budowy dróg z Bielska – Białej do Cieszyna i  Zwardonia, 

DP3 modernizacja dróg: Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna i Racibórz-Wodzisław-Jastrzębie-
Pszczyna; Katowice-Poznań; Katowice-Kielce; Częstochowa-Opole; Częstochowa-Kielce; 
Bielsko-Biała – Kraków, 

DP4 rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, 
DP5 modernizacja linii tramwajowych, w tym Katowice-Bytom, 
DP6 stworzenie sieci miejsc obsługi podróżnych w ramach regionalnego układu 

drogowego, 
DP7 modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenach wiejskich, 

DP8 udrożnienie Kanału Gliwickiego do Kędzierzyna – Koźla, 

DP9 modernizacja linii kolejowych: Kędzierzyn Koźle – Katowice – Kraków, Warszawa – 
Katowice – Wiedeń, Bielsko Biała – Zwardoń, Kędzierzyn Koźle – Racibórz, Katowice 
– Zawiercie – Pyrzowice (Port Lotniczy) – Tarnowskie Góry. 

DP10 rozbudowa suchego portu przeładunkowego LHS (Linia Hutniczo-Siarkowa), 
DP11 budowa rurociągu Ø800 do stacji uzdatniania wody w Strumieniu, 
DP12 modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w 

Goczałkowicach, 
DP13 budowa infostrady śląskiej. 
DP14 utworzenie systemu obwodnic aglomeracyjnych: samochodowych i kolejowych. 

 

W tym i w poprzednim zestawieniu wyróżnione zostały te przedsięwzięcia, które 

bezpośrednio kojarzą się z transportem publicznym Aglomeracji Górnośląskiej. 

 
 
8.4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego  

do roku 2015 
 
 

Wiele zapisów uchwalonego ostatnio przez sejmik województwa Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego do roku 2015 odnosi się 

wprost do interesującego nas tutaj problemu transportu publicznego. Elementy tych 

odniesień można wskazać zarówno w części diagnostycznej Planu jak i – co jest 

szczególnie istotne z punktu widzenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu 

Publicznego – w części obejmującej ustalenia Planu. Zapisy te zostały 

uwzględnione w tym dokumencie1. 

                                            
1 Przytaczane są tutaj w niemal dosłownym brzmieniu za uchwalonym tekstem Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego do roku 2015. 
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Niżej przedstawiono najbardziej istotne, które stały się jednym ze źródeł 

identyfikowanych w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego 

problemów, formułowanych na ich podstawie celów oraz proponowanych działań. 

Zapisy te sugerują również konieczność daleko idącej współpracy pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Aglomerację Górnośląską. 

 
"Filozofia" Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego i 
jego ustaleń: 
 
Proponuje ona nie ograniczanie się do promowania nowych lokalizacji i hierarchii 

osiedli, ale rozwijanie koncepcji obszarów metropolitalnych, sieci miast tworzonych 

przez dynamicznie rozwijające się i powiązane ze sobą aglomeracje miejskie. Drugim 

elementem tej „filozofii” jest nie ograniczanie się do tworzenia ogólnych programów i 

działań formalnych, ale rozwijanie partnerskiej współpracy dla podejmowania 

projektów pilotowych, porozumień i inwestycji, maksymalizujących wspólnie 

odnoszone korzyści. Świadomie dąży się przy tym jedynie do zakreślenia najbardziej 

ogólnych i niezbędnych ram dla długotrwałego zrównoważonego rozwoju 

województwa śląskiego, tworzących wiele możliwości realizacji podstawowych 

koncepcji i będących otwartymi na pojawiające się szanse rozwoju. Przyjęcie 

koncepcji obszarów metropolitalnych, obejmujących całe subregiony województwa, 

dla których opracowane zostaną plany zagospodarowania przestrzennego, otwiera 

lokalnym społecznościom możliwość twórczego rozwinięcia ogólnej polityki 

przestrzennej województwa zgodnie z własnymi aspiracjami i ambicjami. 

 

Wizja przyszłości przestrzeni województwa: 
 
Przyszły przestrzenny rozwój województwa śląskiego winien być oparty na 

konkurencyjności, efektywności, innowacyjności i postępie technicznym. Priorytetem 

polityki przestrzennej województwa śląskiego winien być rozwój dużych miast i 

obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. 

Obszary metropolitalne winny stać się punktem styku polskiej gospodarki z 

gospodarką światową oraz środowiskiem zdolnym do absorpcji i adaptacji innowacji, 

ale przede wszystkim do kreowania innowacji i wytwarzania szczególnego 

kulturowego klimatu podkreślającego tożsamość regionu. Polityka przestrzenna 

województwa śląskiego konfrontując pojawiające się szanse i zagrożenia z istniejącą 
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sytuacją województwa, dążyć winna do zapewnienia wysokiej jakość życia, do 

pobudzania rozwoju metropolii i kształtowania harmonijnego śląskiego obszaru 

metropolitalnego o znaczeniu europejskim, a zagospodarowanie przestrzenne 

województwa winno sprzyjać przełamywaniu ograniczeń i barier rozwoju, 

redukowaniu napięć i konfliktów w funkcjonowaniu struktur przestrzennych oraz 

wykorzystywaniu szans płynących z otoczenia i sił tkwiących w zagospodarowaniu 

przestrzennym a także poprawianiu ładu przestrzennego. 

 
Dążenie do osiągnięcia wizji będzie realizowane poprzez model przestrzennego 

zagospodarowania województwa, oparty na koncepcji umiarkowanej policentrycznej 

koncentracji osadnictwa. Sprzyja on pobudzaniu rozwoju aglomeracji i kształtowaniu 

skonsolidowanego śląskiego obszaru metropolitalnego o znaczeniu europejskim oraz 

realizacji zadań wspierających gospodarkę opartą na wiedzy i dynamizujących 

rozwój regionalny. 
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Ustalenia Planu: 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego wyróżnia sześć 

typów obszarów, dla których formułuje określone cele polityki przestrzennej: 

 

TYPY OBSZARÓW CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

obszary wsparcia I. dynamizacja i restrukturyzacja 
przestrzeni województwa 

ośrodki węzłowe sieci osadniczej II. wzmocnienie funkcji węzłów sieci 
osadniczej 

system terenów otwartych III. ochrona i wzmocnienie systemu 
obszarów chronionych i wielofunkcyjny 
rozwój terenów otwartych 

pasma lokalizacji inwestycji IV. rozwój ponadlokalnych systemów 
infrastruktury 

obszary programów pilotażowych 
testujących nowe rozwiązania i 
instrumenty 

V. stymulowanie innowacji w regionalnym 
systemie zarządzania przestrzenią 

obszary planów działania transgranicznej 
i międzyregionalnej współpracy 

VI. rozwój współpracy międzyregionalnej 
w zakresie planowania przestrzennego 

 

 
Obszary osiągania celów polityki przestrzennej 

/źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego do roku 2015/ 
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Jak wynika z tego schematu, do Aglomeracji Górnośląskiej odnoszą się przede 

wszystkim zapisy związane z trzema celami polityki przestrzennej: 

II. wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej 

IV. rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 

V. stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią. 

Wśród kierunków polityki przestrzennej województwa odnoszących się do tych trzech 

celów przyjmuje się między innymi zapisy bezpośrednio związane ze Zintegrowanym 

Planem Rozwoju: 

II. wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej 
 

Kierunki polityki przestrzennej Działania 

2. Kształtowanie struktur 
przestrzennych sprzyjających 
tworzeniu alternatywnych 
sposobów transportu w stosunku 
do samochodu i bardziej 
przyjaznych środowisku 

2.1 rozwój miast i osiedli skoncentrowanych 
w węzłach transportu zbiorowego, 
2.2 rozwój osiedli o „skali człowieka”, 
zmniejszających dystans pomiędzy 
miejscami zamieszkania, pracy i 
wypoczynku; budowa ulic i ciągów ruchu 
pieszego i rowerowego 
2.3 promowanie transportu zbiorowego w 
miastach i na obszarach aglomeracji z 
preferencją dla transportu szynowego, 
2.4 organizowanie zintegrowanego systemu 
transportowego szczególnie w obszarach 
aglomeracji. 
 

 
Oczekiwane rezultaty: 
Zahamowanie procesu suburbanizacji, zwiększenie atrakcyjności śląskich miast i 

aglomeracji oraz konkurencyjności Skonsolidowanego Obszaru Metropolitalnego w 

stosunku do innych metropolii w kraju i w Europie, 

Zasady realizacyjne: 

• trwałość i adaptowalność w zbudowanym środowisku, 

• dynamizowanie rozwoju funkcji metropolitalnych przez lokalizację usług 

publicznych rangi krajowej i międzynarodowej oraz tworzenie warunków dla 

lokalizowania działalności komercyjnych, 

• powstrzymywanie „rozlewania się” miast na otoczenie i koncentracja 

zabudowy, 
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• zachęcanie do lokowania nowych inwestycji na terenach już 

zainwestowanych. 

 

IV. rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 
 

Kierunki polityki przestrzennej Działania 

2. Promowanie rozwoju pasażerskiego 
transportu zbiorowego 

 

2.1 tworzenie centrów i węzłów 
przesiadkowych transportu zbiorowego w 
miastach regionu np. Katowice, Bielsko-
Biała, Częstochowa, Rybnik, Gliwice, 
Sosnowiec, 
2.2 prowadzenie monitoringu potrzeb i 
symulacji rozwojowych w zakresie 
transportu publicznego, 
2.3 tworzenie warunków dla zwiększenia 
roli transportu zbiorowego – obejmujące 
między innymi zagadnienia lokalizacji 
nowych terenów mieszkaniowo - 
usługowych z uwzględnieniem 
istniejących lub projektowanych tras 
transportu zbiorowego. 
 

 
Oczekiwane rezultaty: 
ukształtowane funkcjonalne systemy infrastruktury technicznej i transportowej, 

ograniczające zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, tym samym przyczyniające 

się do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska i poprawy bezpieczeństwa 

warunków inwestowania, integracji województwa oraz wzrostu jego europejskiej 

konkurencyjności. 

Zasady realizacyjne: 

• lokalizowanie inwestycji infrastruktury transportowej i technicznej głównie w 

już wykształconych pasmach zurbanizowanych (korytarze transportowo-

osiedleńcze) oraz wyznaczonych korytarzach transportowych z 

uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, 

• redukowanie konieczności podróży, 

• priorytetowe realizowanie inwestycji zapewniających sprawne powiązania 

między podstawowymi węzłami sieci osadniczej. 
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V. stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią 
 

Kierunki polityki przestrzennej Działania 

1. Wykreowanie i rozwój obszarów 
metropolitalnych 

1.1 reformy instytucjonalne metropolii – 
obejmujące między innymi zagadnienia 
tworzenia przestrzeni integracji i 
współpracy regionalnej poprzez 
promowanie współdziałania miedzy 
miastami dla efektywnego wykorzystania 
funduszy europejskich, 
1.2 wspieranie rozwoju obszarów 
metropolitalnych – obejmujące 
sporządzenie planów zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
metropolitalnych, stanowiących 
rozwinięcie koncepcji Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Śląskiego w ustalonych 
problematykach szczegółowych. 
 

2. Promowanie innowacyjnych 
instrumentów zarządzania 
przestrzenią 

 

2.1 realizacja pilotowych projektów 
testujących nowe metody planowania – 
obejmująca między innymi zagadnienia: 
Zintegrowanych systemów komunikacji 
województwa, w tym na przykład 
opracowanie i wdrożenie „programu 
rozwoju pasażerskiego transportu 
zbiorowego” obejmującego zagadnienia 
dotyczące utworzenia systemu obsługi 
ruchu regionalnego, aglomeracyjnego i 
lokalnego promującego szynowe środki 
transportu (np. lekka kolej miejska LKM, 
tramwaj dwusystemowy lub z napędem 
hybrydowym), tworzenie zintegrowanych 
systemów organizacji przewozów 
pasażerskich, kompleksowej modernizacji 
infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji 
Górnośląskiej i Częstochowie, możliwości 
wykorzystania odcinków linii kolei 
przemysłowych do prowadzenia 
przewozów aglomeracyjnych lub 
wykorzystania zlikwidowanych odcinków 
tych linii dla innych rodzajów transportu, 
np. trasy rowerowe. 
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Oczekiwany rezultat: 
Ład przestrzenny i wzrost poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców 

województwa. 

 

Zasada realizacyjna: 

• promowanie nowych metod i procedur planistycznych wspierających inicjatywy 

dotyczące osiągania zrównoważonego rozwoju, 

• dobrowolne współdziałanie i współpraca uczestników procesów gospodarki 

przestrzennej, 

• jakość przestrzeni publicznych. 
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9. CELE ZINTEGROWANEGO PLANU 
 
W tym rozdziale, na podstawie diagnozy oraz dokumentów omówionych wyżej 

została dokonana analiza głównych problemów związanych z transportem 

pasażerskim w Aglomeracji Górnośląskie. W dalszej jego części, na tej podstawie, 

przeprowadzona została selekcja celów Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu 

Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej polegająca na wyznaczeniu celu 

nadrzędnego oraz powiązanych z nim celów cząstkowych. Zostało również dokonane 

powiązanie celów strategicznych ze wskaźnikami/miernikami ich osiągania. 

 

9.1. Analiza problemów 

Lista najważniejszych, zidentyfikowanych problemów przedstawia się następująco: 

1. Systematyczny spadek przewozów pasażerskich komunikacją publiczną 

2. Brak porozumienia taryfowo-biletowego obejmującego cały obszar 

Aglomeracji Górnośląskiej 

3. Brak systemowej optymalizacji przebiegu linii komunikacji publicznej 

4. Zły stan techniczny infrastruktury szynowych systemów komunikacji publicznej 

5. Brak działań z zakresu inżynierii ruchu dających priorytet środkom komunikacji 

publicznej 

6. Brak właściwego zagospodarowania funkcjonujących węzłów przesiadkowych 

7. Zbyt wolna realizacja układu drogowego dająca możliwość odbarczenia 

miejskich układów ulicznych z ruchu tranzytowego 

8. Niedrożność systemu transportowego 

9. Zły stan techniczny taboru komunikacji publicznej 

10. Brak integracji różnych systemów komunikacji publicznej 

11. Niewykorzystany potencjał infrastruktury szynowej 

12. Brak zarządzania i planowania rozwoju poszczególnych podsystemów i 

całości systemu komunikacji publicznej na poziomie Aglomeracji 

13. Mała dostępność komunikacyjna terenów obrzeżnych Aglomeracji 

 
Zbiorcze wyniki analizy głównych problemów związanych z transportem pasażerskim 

w Aglomeracji Górnośląskiej, ich przyczyn oraz wywołanych nimi skutków 

przedstawia poniższa tabela. 

 

 



Problemy Skutki Przyczyny 
Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Niedrożność układów komunikacyjnych 
szczególnie w centrach miast 

- Dalsze obniżenie „standardów 
przewozu” środkami komunikacji 
publicznej 

- Zanieczyszczenie środowiska 
- Podniesienie kosztów komunikacji 

publicznej 

- Rozwój motoryzacji 
- Niskie „standardy przewozu” środkami 

komunikacji publicznej 
- Ograniczenie oferty przewozowej 

(szczególnie na kolei) 

Brak porozumienia taryfowo-biletowego 
obejmującego cały obszar Aglomeracji 
Górnośląskiej 

- Obniżenie „standardów przewozu” 
środkami komunikacji publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Brak jednej instytucji odpowiedzialnej za 
koordynację transportu publicznego w 
aglomeracji 

- Brak jednolitej polityki racjonalizującej i 
promującej transport publiczny 

- Brak jasnego, racjonalnego systemu 
rozliczeń wynikający z: 

- Braku możliwości pomiaru ruchu 
pasażerskiego 

Brak systemowej optymalizacji 
przebiegu linii komunikacji publicznej 

- Podniesienie kosztów komunikacji 
publicznej 

- Dublowanie różnych podsystemów 
komunikacji publicznej występujących 
w tych samych funkcjach na tych 
samych trasach 

- Niedostosowanie oferty do 
zmieniającego się zapotrzebowania 

- Brak jednej instytucji odpowiedzialnej 
za koordynację transportu publicznego 
w aglomeracji 

- Konkurowanie różnych podsystemów 
komunikacji publicznej 

- Brak możliwości pomiaru ruchu 
pasażerskiego 

Zły stan techniczny infrastruktury 
szynowych systemów komunikacji 
publicznej 

- Obniżenie „standardów przewozu” 
środkami komunikacji publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- System rozliczeń nieuwzględniający 
kosztów utrzymania infrastruktury 

- Brak środków finansowych 
 

 

71



Brak działań z zakresu inżynierii ruchu 
dających priorytet środkom 
komunikacji publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Niska atrakcyjność komunikacji 
publicznej 

- Obniżenie „standardów przewozu” 
środkami komunikacji publicznej 

- Niedrożność układów komunikacyjnych 
szczególnie w centrach miast 

- Mniejsze bezpieczeństwo ruchu 
- Pogorszenie jakości życia –w tym 

zanieczyszczenie środowiska 
- Wzrost potoków transportu 

indywidualnego 

- Brak jednolitej polityki racjonalizującej 
i promującej transport publiczny 

- Brak centrów przesiadkowych 

Brak właściwego zagospodarowania 
funkcjonujących węzłów 
przesiadkowych 

- Obniżenie „standardów przewozu” 
środkami komunikacji publicznej 

- Niska atrakcyjność komunikacji 
publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Brak jednolitej polityki racjonalizującej i 
promującej transport publiczny 

- Brak systemu zbierania, przetwarzania 
i przekazywania informacji 

- Brak środków finansowych 

Zbyt wolna realizacja układu 
drogowego dająca możliwość 
odbarczenia miejskich układów 
ulicznych z ruchu tranzytowego 

- Niedrożność układów komunikacyjnych 
szczególnie w centrach miast 

- Obniżenie „standardów przewozu” 
środkami komunikacji publicznej 

- Niska atrakcyjność komunikacji 
publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Mniejsze bezpieczeństwo ruchu 
- Pogorszenie jakości życia – 

szczególnie w centrach miast 

- Brak środków finansowych 
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Niedrożność systemu transportowego - Obniżenie „standardów przewozu” 
środkami komunikacji publicznej 

- Niska atrakcyjność komunikacji 
publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Mniejsze bezpieczeństwo ruchu 
- Pogorszenie jakości życia (degradacja 

środowiska przyrodniczego) 

- Rozwój motoryzacji 
- Brak jednolitej polityki racjonalizującej i 

promującej transport publiczny 
- Zbyt wolna realizacja układu 

drogowego dająca możliwość 
odbarczenia miejskich układów 
ulicznych z ruchu tranzytowego 

- Niewykorzystany potencjał 
infrastruktury szynowej 

- Zły stan techniczny infrastruktury 
szynowej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

Zły stan techniczny taboru komunikacji 
publicznej 

- Obniżenie „standardów przewozu” ( w 
tym bariera dla niepełnosprawnych) 
środkami komunikacji publicznej 

- Niska atrakcyjność komunikacji 
publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Zanieczyszczenie środowiska 
- Mniejsze bezpieczeństwo ruchu 
- Podniesienie kosztów komunikacji 

publicznej (duża awaryjność) 

- System rozliczeń nieuwzględniający 
kosztów odtworzeniowych taboru 

- Brak środków finansowych 
- Dekapitalizacja taboru 
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Brak integracji różnych systemów 
komunikacji publicznej 

- Obniżenie „standardów przewozu” 
środkami komunikacji publicznej 

- Niska atrakcyjność komunikacji 
publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Dublowanie różnych podsystemów 
komunikacji publicznej występujących 
w tych samych funkcjach na tych 
samych trasach 

- Niedostosowanie oferty do 
zmieniającego się zapotrzebowania 

- Wyższe koszty funkcjonowania 
komunikacji publicznej 

- Brak jednolitej polityki racjonalizującej i 
promującej transport publiczny 

- Konkurowanie różnych podsystemów 
komunikacji publicznej 

- Brak jednej instytucji odpowiedzialnej 
za koordynację transportu publicznego 
w aglomeracji 

- Brak systemu zbierania, przetwarzania 
i przekazywania informacji 

- Brak właściwego zagospodarowania i 
zorganizowania węzłów 
przesiadkowych 

Niewykorzystany potencjał 
infrastruktury szynowej 

- Niedrożność układów komunikacyjnych 
szczególnie w centrach miast 

- Obniżenie „standardów przewozu” 
środkami komunikacji publicznej 

- Niska atrakcyjność komunikacji 
publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Mniejsze bezpieczeństwo ruchu 
- Pogorszenie jakości życia (degradacja 

środowiska przyrodniczego) 

- Brak jednolitej polityki racjonalizującej i 
promującej transport publiczny 

- Zły stan techniczny infrastruktury 
szynowej 
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Brak zarządzania i planowania rozwoju 
poszczególnych podsystemów i całości 
systemu komunikacji publicznej na 
poziomie aglomeracji 

- Obniżenie „standardów przewozu” 
środkami komunikacji publicznej 

- Niska atrakcyjność komunikacji 
publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Brak jednolitej polityki racjonalizującej i 
promującej transport publiczny 

- Brak jednej instytucji odpowiedzialnej 
za koordynację transportu publicznego 
w aglomeracji 

- Wiele podmiotów zarządzających 
cząstkami wielkich systemów 

- Brak koordynacji 
- Brak systemu zbierania, przetwarzania i 

przekazywania informacji 

Mała dostępność komunikacyjna 
terenów obrzeżnych aglomeracji 
 

- Wzrost potoków transportu 
pasażerskiego 

- Niedrożność układów komunikacyjnych 
szczególnie w centrach miast 

- Obniżenie „standardów przewozu” 
środkami komunikacji publicznej 

- Niska atrakcyjność komunikacji 
publicznej 

- Systematyczny spadek przewozów 
pasażerskich komunikacją publiczną 

- Zanieczyszczenie środowiska 
 

- Brak jednej instytucji odpowiedzialnej za 
koordynację transportu publicznego w 
aglomeracji 

- Niedostosowanie oferty przewozowej 
do zmieniającego się zapotrzebowania 

- Zła jakość infrastruktury (przystanki – 
bezpieczne dojścia – informacja) 

- Mniejsze bezpieczeństwo ruchu 
- Brak właściwego zagospodarowania i 

zorganizowania węzłów 
przesiadkowych 
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Przedstawione wyżej skorelowanie zidentyfikowanych problemów związanych z 

funkcjonowaniem komunikacji pasażerskiej w Aglomeracji Górnośląskiej z ich 

przyczynami i skutkami ujawnia kluczowy układ czterech elementów wzajemnie się 

warunkujących. Są to: 

♦ niedrożność drogowego układu komunikacyjnego (szczególnie w centrach miast), 

♦ niewykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury transportu szynowego, 

♦ obniżenie standardu usług komunikacji publicznej, 

♦ brak jednolitej polityki i koordynacji funkcjonowania różnych podsystemów 

komunikacji publicznej w Aglomeracji. 

 

Efektem tego wzmacniającego się układu oddziaływań jest systematyczny spadek 

przewozów pasażerskich komunikacją publiczną, wzrost udziału transportu 

indywidualnego i zwrotnie, dalsze pogłębienie niedrożności całego układu. 

 

9.2. Analiza celów Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w 
Aglomeracji Górnośląskiej 
 
Opisany wyżej układ problemowy został przełożony na układ celów Zintegrowanego 

Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej. Układ ten 

składa się z czterech poziomów: 

1. cel generalny 

2. priorytety 

3. cele szczegółowe 

4. działania. 

 

W końcowej analizie, na każdym poziomie, dokonano skorelowania celów z 

proponowanymi wskaźnikami-miernikami ich osiągania. 

 

 

 



CEL GENERALNY: 
Zrównoważony rozwój systemu transportu pasażerskiego w aglomeracji górnośląskiej tak, aby stał się on stymulatorem rozwoju 
gospodarczego, przyczyniał się do zmniejszania zróżnicowania szans rozwojowych poszczególnych obszarów aglomeracji, 
generalnej poprawy jakości życia w obszarze aglomeracji. 
 

Priorytety Cele szczegółowe Działania 
PRIORYTET 1: 
 
Wzrost konkurencyjności 
transportu publicznego w 
stosunku do transportu 
indywidualnego 
 

Poprawa jakości komunikacji 
publicznej, w tym standardów 
obsługi pasażerów 

1. Unowocześnienie taboru pod kątem podwyższenia standardu świadczonych 
usług przewozowych, ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz 
dostosowania do norm ekologicznych i technologicznych obowiązujących w 
krajach Unii Europejskiej 

2. Rozbudowa systemu kompleksowej informacji dla pasażerów 

3. Wprowadzenie Zintegrowanego Aglomeracyjnego Biletu Elektronicznego 

4. Uprzywilejowanie transportu publicznego poprzez wprowadzenie rozwiązań z 
zakresu inżynierii ruchu dających w centrach miast priorytet środkom 
komunikacji publicznej 

Integracja różnych 
podsystemów transportu 
pasażerskiego 

1. Optymalizacja przebiegu linii komunikacji publicznej 

2. Tworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych 

3. Integracja taryfowa wszystkich podsystemów transportu aglomeracyjnego 

4. Rozwój sieci informatycznych, niezbędnych dla precyzyjnego zarządzania 
ruchem drogowym i transportem publicznym, oraz systemami bezpieczeństwa, 
nadzoru i kontroli infrastruktury 

PRIOTYTET 2: 
 
Uzyskanie wysokich 
standardów sieci 
komunikacji publicznej 
 

Powstrzymanie dekapitalizacji 
infrastruktury transportu 
pasażerskiego 

1. Modernizacja istniejących linii transportu szynowego 

2. Poprawa stanu technicznego sieci drogowo-ulicznej 

Rozbudowa podsystemów 
transportu szynowego 

1. Rozbudowa infrastruktury liniowej transportu szynowego 

2. Dostosowanie istniejących dworców kolejowych do funkcjonowania w 
ramach zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
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Matryca Logiczna Zintegrowanego Planu 
 

 Cele Wskaźnik/miernik Uwagi 

C
EL

 G
EN

ER
A

LN
Y 

 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
SYSTEMU TRANSPORTU 
PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI 
GÓRNOŚLĄSKIEJ 

- wzrost udziału transportu 
publicznego w przewozach 
pasażerskich ogółem do 65 – 70% 

- wzrost liczby pasażerów 
korzystających z systemu 
transportu publicznego  
 do 600 mln./rok 

- rozbudowa sieci szynowej o       
80 km (nowej i zmodernizowanej) 

- wzrost udziału transportu 
szynowego do 40% przewozów 
komunikacji publicznej 

 

1. Wzrost konkurencyjności transportu 
publicznego w stosunku do transportu 
indywidualnego  

- udział transportu publicznego w 
przewozach pasażerskich ogółem 

- wzrost liczby pasażerów 
korzystających z systemu transportu 
publicznego 

cykliczne badania potoków 
pasażerskich komunikacji publicznej i 
indywidualnej przeprowadzane przez 
zarządców systemu publicznego i 
zarządców dróg 

1.1. Poprawa jakości komunikacji publicznej, 
w tym standardów obsługi pasażerów 

1.  syntetyczne wskaźniki jakości 
komunikacji zbiorowej takie jak: 

- średnioważony czas podróży 
- średnia uciążliwość podróży 
 
2.  standardy obsługi: 
- średni rzeczywisty czas podróży 
- maksymalny czas podróży do 

centrum 
- średnie dojście piesze do przystanku
- średni czas oczekiwania na 

przystanku 

analizy, badania, pomiary wykonywane 
cyklicznie przez zarządzającego 
systemem 
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- średni czas przesiadania się 
- minimalna częstotliwość kursowania 

pojazdów 
- średnie odległości 

międzyprzystankowe 
- wskaźnik gęstości sieci 
- wskaźnik punktualności 
- wskaźnik przesiadkowości 
 
3. poziom zadowolenia pasażerów 
 

1.1.1. Unowocześnienie taboru pod kątem 
podwyższenia standardu świadczonych 
usług przewozowych, ułatwienia 
dostępu dla osób niepełnosprawnych 
oraz dostosowania do norm 
ekologicznych i technologicznych 
obowiązujących w krajach Unii 
Europejskiej 

1. struktura rodzajowa (w tym wiekowa) 
taboru 

 
2. standardy: 
- udział miejsc siedzących w pojeździe
- miejsca stojące - ilość osób/m2 
 
3. sumaryczna emisja substancji 

zanieczyszczających 

organizator komunikacji poprzez zapisy 
w umowach o świadczenie usług 
przewozowych oraz ich kontrolę 
zapewnia uzyskanie odpowiednich 
wielkości wskaźników 

1.1.2. Rozbudowa systemu kompleksowej 
informacji dla pasażerów 

- ilość punktów z dostępną 
kompleksową informacją o systemie 

- zakres dostępnej informacji 

 

1.1.3. Wprowadzenie Zintegrowanego 
Aglomeracyjnego Biletu Elektronicznego

- obszar objęty systemem 
- ilość podsystemów komunikacji 

publicznej objętych systemem 
- liczba pasażerów korzystających z 

biletu 

 

 

 

79



 
1.1.4. Uprzywilejowanie transportu 

publicznego poprzez wprowadzenie 
rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu 
dających w centrach miast priorytet 
środkom komunikacji publicznej 

- liczba skrzyżowań z 
uprzywilejowaniem pojazdów 
komunikacji publicznej 

- długość odcinków sieci ulicznej z 
priorytetem dla komunikacji 
publicznej 

- długość odcinków sieci ulicznej z 
zakazem ruchu samochodów 
indywidualnych i wprowadzoną 
komunikacją publiczną 

 

1.2. Integracja różnych podsystemów 
transportu pasażerskiego 

- ilość funkcjonujących w obszarze 
aglomeracji systemów taryfowo-
biletowych 

- zasięgi obszarów objętych wspólnym 
systemem taryfowo-biletowym 

docelowe rozwiązanie: jeden system 
taryfowo-biletowy w obszarze 
aglomeracji 

1.2.1. Optymalizacja przebiegu linii 
komunikacji publicznej 

- długość odcinków tras komunikacji 
publicznej obsługiwanych przez 
różne środki komunikacji publicznej 
o tych samych funkcjach 

wskaźnik ten powinien mieć tendencję 
malejącą 

1.2.2. Tworzenie zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

- liczba i typy wykształconych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

- czas przesiadki 
- ilość pasażerów korzystających z 

węzła 

 

1.2.3. Integracja taryfowa wszystkich 
podsystemów transportu 
aglomeracyjnego 

- ilość podsystemów komunikacji 
objętych wspólnym systemem 
taryfowo-biletowym 

- zasięg obszaru objętego wspólnym 
systemem taryfowo-biletowym 
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1.2.4. Rozwój sieci informatycznych, 
niezbędnych dla precyzyjnego 
zarządzania ruchem drogowym i 
transportem publicznym, oraz 
systemami bezpieczeństwa, nadzoru i 
kontroli infrastruktury 

- długość odcinków sieci lub wielkość 
obszaru objęte systemami 
zarządzania ruchem 

- ilość funkcji systemu 
informatycznego 

- ilość punktów z dostępem do 
informacji przeznaczonej dla 
pasażerów 

 

2. Uzyskanie wysokich standardów 
technicznych sieci komunikacji 
publicznej 

- udział odcinków dwutorowych tras 
tramwajowych w całkowitej długości 
sieci 

- ilość skrzyżowań z nadanym 
priorytetem dla tramwaju 

 

2.1. Powstrzymanie dekapitalizacji 
infrastruktury transportu pasażerskiego 

- długość sieci kolejowej i tramwajowej 
objęta modernizacją 

- udział odcinków dwutorowych tras 
tramwajowych w całkowitej długości 
sieci długość przebudowanych 
odcinków sieci ulicznej 

- ilość zmodernizowanych i 
przebudowanych przystanków 
autobusowych i tramwajowych 

- ilość przystanków komunikacji 
publicznej z bezkolizyjnymi dojściami 
pieszymi 

 

2.1.1. Modernizacja istniejących linii transportu 
szynowego 

- długość sieci kolejowej i tramwajowej 
objęta modernizacją 

- udział odcinków dwutorowych tras 
tramwajowych w całkowitej długości 
sieci 

- ilość skrzyżowań z nadanym 
priorytetem dla tramwaju 
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2.1.2. Poprawa stanu technicznego sieci 

drogowo-ulicznej 
- długość przebudowanych odcinków 

sieci ulicznej 
- ilość zmodernizowanych 

przystanków autobusowych 
- długość odcinków bezpiecznego 

dojścia do przystanków 

 

2.2. Rozbudowa podsystemów transportu 
szynowego 

- długość nowych odcinków 
uruchomionej pasażerskiej 
komunikacji kolejowej 

- długość nowych odcinków sieci 
tramwajowej 

 

2.2.1. Rozbudowa infrastruktury liniowej 
transportu szynowego 

- długość nowych odcinków 
uruchomionej pasażerskiej 
komunikacji kolejowej 

- długość nowych odcinków sieci 
tramwajowej 

 

2.2.2. Dostosowanie istniejących dworców 
kolejowych do funkcjonowania w 
ramach zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

- ilość zmodernizowanych obiektów  
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10.  OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PROJEKTÓW. 
 
 
Przedstawione niżej wskaźniki realizacji Zintegrowanego Planu Rozwoju 
Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej zestawione zostały w 

trzech grupach produktów związanych z: 

1. modernizacją i budową nowych odcinków linii tramwajowych 

2. budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych 

3. odnową taboru komunikacji publicznej. 
 

WSKAŻNIKI 

PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA 

Budowa nowego odcinka linii 
tramwajowej [km] wraz z pełną 
infrastrukturą towarzyszącą 
 

Przebudowa torowiska 
tramwajowego [km] wraz z 
infrastruktura towarzyszącą. 

 
Remont kapitalny torowiska 
[km] 

 
Dobudowa drugiego toru [km] 

 

Przebudowa przystanków i 
zabudowa wiat nowego typu 
[szt.] 

 
Rozbudowa podstacji 
istniejących i budowa nowych 
podstacji [szt.] 
 

Budowa sygnalizacji z 
systemem priorytetu dla 
tramwaju i modernizacja 
sygnalizacji w celu nadania 
priorytetu przejazdu tramwaju 
[szt.] 
 

 zwiększenie dostępności 
komunikacji tramwajowej, 

 zapewnienie bezpośrednich 
powiązań komunikacją 
tramwajową miast aglomeracji, 

 skrócenie czasu podróży 

 zapewnienie obsługi komunikacją 
tramwajową nowych terenów 
mieszkaniowo - usługowych, 

 poprawa standardów obsługi 
obszarów śródmiejskich 
komunikacją tramwajową, 

 zwiększenie prędkości 
komunikacyjnej na całej 
zmodernizowanej trasie, 

 wzrost standardów obsługi, 

 wzrost liczby pasażerów 
korzystających z 
komunikacji publicznej, 

 zmniejszenie obciążenia 
trakcji autobusowej, 

 zmniejszenie uciążliwości 
ruchu drogowego 

 zmniejszenie uciążliwości 
ruchu 

 poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

 wzrost liczby pasażerów 
korzystających z 
komunikacji tramwajowej, 

 zmniejszenie uciążliwości 
komunikacji tramwajowej 
dla otoczenia, 

 poprawa warunków ruchu 
drogowego, 

 poprawa stanu środowiska 
jako skutek m.in. 
zmniejszenia liczby kursów 
trakcji autobusowej, 

 polepszenie jakości życia 
mieszkańców tego obszaru 
aglomeracji, 
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Powierzchnia 
zagospodarowana w [m2] 
 

Kubatura obiektów [m3], 

 
Długość zmodernizowanych 
linii tramwajowych [km], 

 
Ilość miejsc postojowych na 
parkingach systemu „P & R” 
[mp] 
 

Długość przebudowanej sieci 
ulicznej [km] 
 

Ilość sygnalizacji świetlnych, 
[szt.] 
 

Długość nowych ciągów 
pieszych, w tym 
bezkolizyjnych z ruchem 
pojazdów [km] 
 

 poprawa standardów obsługi 
pasażerów, 

 poprawa bezpieczeństwa 
podróżnych, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu, 

 

 integracja przestrzenna i 
funkcjonalna różnych 
systemów transportu 
pasażerskiego, 

 zwiększenie ilości 
pasażerów komunikacji 
publicznej, 

 ograniczenie ilości 
samochodów osobowych w 
centrum miasta, 

 poprawa bezpieczeństwa 
ruchu pieszego, 

 poprawa dostępności 
komunikacyjnej węzła 
przesiadkowego, 

Zakup nowych autobusów 
komunikacji miejskiej 
spełniających normę EURO 3 
 

Zmodernizowanie wagonów 
tramwajowych typu 105 N/Na 
 

 

 wzrost niezawodności 
komunikacji publicznej, 

 poprawa komfortu podróży, 

 poprawa standardów obsługi 
pasażerów, 

 poprawa bezpieczeństwa 
podróżnych, 

 obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych, 

 poprawa wskaźników struktury 
taboru, 

 

 zmniejszenie uciążliwości 
komunikacji autobusowej 
dla środowiska, 

 obniżenie kosztów 
funkcjonowania komunikacji

 zmniejszenie uciążliwości 
komunikacji tramwajowej 
dla otoczenia, 

 podniesienia poziomu 
zadowolenia pasażerów, 

 

 
Jako zbiorcze, najważniejsze dla realizacji Zintegrowanego Planu Rozwoju 

Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej przyjęto następujące wskaźniki 

i ich wartości planowane do osiągnięcia do roku 2015: 

- na poziomie produktu: 
 rozbudowa sieci szynowej o 80 km (nowej i zmodernizowanej) 

- na poziomie rezultatu: 
 wzrost udziału transportu szynowego do 40% przewozów 

komunikacji publicznej 
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- na poziomie oddziaływania: 

 wzrost udziału transportu publicznego w przewozach 

pasażerskich ogółem do 65 – 70% 

 wzrost liczby pasażerów korzystających z systemu transportu 

publicznego do 600 mln./rok 

 

Osiągnięcie zakładanych wskaźników realizacji celów Zintegrowanego Planu 

Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej przyczyni się również 

do osiągnięcia głównych celów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego: 

- poprawy warunków życia ludności 

- aktywnej ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego 

- wzrostu gospodarczego mierzonego: 

• ilością nowych inwestycji 

• ilością nowych miejsc pracy. 

 
Przyczyni się również do osiągnięcia celów wynikających z polityk Wspólnotowych, w 

szczególności z polityki ochrony i poprawy stanu środowiska, polityki równych szans 

oraz społeczeństwa informacyjnego. 
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11.  KONCEPCJA ROZWOJU I INTEGRACJI RÓŻNYCH FORM TRANSPORTU NA  
TERENIE AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ 

 
11.1. Podstawowe założenia rozwoju. 
 

Sprawnie funkcjonujący zintegrowany system transportu publicznego powinien się 

charakteryzować następującymi cechami: 

a) różne podsystemy transportu tworzą jednolity, hierarchiczny, ściśle 

współpracujący układ, 

b) główny szkielet systemu tworzy transport szynowy: kolej i tramwaj, 

c) transport kołowy (autobusy, trolejbusy) tworzy układ uzupełniający, jednak w  

wielu obszarach stanowi układ podstawowy, 

d) sprawną wymianę pasażerów pomiędzy systemami zapewniają węzły 

integracyjne (przesiadkowe), w tym również pomiędzy samochodowym 

transportem indywidualnym a komunikacją publiczną, 

e) występuje pełna koordynacja rozkładów jazdy, 

f) funkcjonuje wspólny system taryfowo – biletowy. 

 

Uwzględniając zróżnicowanie intensywności i jakości zagospodarowania obszaru 

Aglomeracji podzielono go na trzy strefy charakteryzujące się zróżnicowanym 

podejściem do roli samochodu, transportu publicznego i ruchu pieszego  

(wg S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz – Inżynieria ruchu  WKŁ Warszawa). 

 
Strefa „A” 
Jest to strefa(y) o bardzo dużej koncentracji obiektów stanowiących cele podróży. 

Podstawową rolę powinien odgrywać transport publiczny i ruch pieszy. Ruch 

samochodów prywatnych powinien być ograniczony w stopniu uzależnionym od 

przepustowości układu, pojemności parkingów i warunków środowiskowych. 

Strefę te charakteryzuje: 

♦ rozwój komunikacji publicznej, 

♦ priorytet dla naziemnego transportu publicznego, 

♦ ograniczenia a nawet zakaz ruchu indywidualnego, 

♦ ograniczenie pojemności parkingowej obszaru, 

♦ opłaty i ograniczenia czasu parkowania, 

♦ wprowadzenie obszarów ruchu pieszego. 
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Strefa „B” 
Strefa o średniej intensywności zagospodarowania, generująca znaczne potoki 

ruchu, lecz również obciążona ruchem tranzytowym. Niezbędny jest w tej strefie 

zarówno sprawny transport publiczny jak i układ drogowy o odpowiedniej (na ogół 

wysokiej) przepustowości. Uzasadnione jest w niektórych obszarach częściowe 

ograniczanie ruchu samochodowego. 

Strefę tę charakteryzuje: 

♦ rozwój transportu zbiorowego w pasmach koncentracji ruchu, 

♦ priorytet dla transportu zbiorowego, 

oraz w niektórych wypadkach: 

♦ opłaty i ograniczenia czasu parkowania, 

♦ wprowadzenie obszarów ruchu pieszego. 

 
Strefa „C” 
Strefa o małej intensywności zagospodarowania. Nie występują trudności z 

dostosowaniem przepustowości układu do potrzeb ruchu samochodowego (ulice, 

parkingi). 

Strefę tę charakteryzuje rozwój komunikacji publicznej w pasmach koncentracji ruchu 

oraz praktycznie nieograniczone możliwości korzystania z samochodu osobowego. 
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Jako podstawę rozwoju systemu transportowego przyjęto strategię zrównoważonego 

rozwoju, która zakłada rozwój transportu zbiorowego obsługującego cały obszar 

zainwestowania miejskiego. Transport ten powinien być niezawodny, efektywny i 

mało uciążliwy dla środowiska. Wobec tego, uwzględniając istniejące w Aglomeracji 

uwarunkowania przestrzenne, sieciowe i techniczne za podstawę budowy 

zintegrowanego systemu transportu publicznego przyjęto istniejący układ komunikacji 

szynowej (kolej, tramwaj). 

Bezsprzecznie transport publiczny charakteryzuje się szeregiem cech wskazujących 

na jego przewagę nad transportem indywidualnym. Poniżej zestawiono (Śląska 

debata transportowa - R. Janecki „Uwarunkowania sprawnego funkcjonowania 

transportu publicznego w aglomeracji katowickiej” s. 37-39) oddziaływanie transportu 

publicznego i indywidualnego na środowisko naturalne. 

 

Wielkość emisji substancji zanieczyszczających – dane dla roku 1997 
 

 
Rodzaj środka transportu 

Liczba 
zarejestrowanych 

pojazdów 
w tys. 

Średni roczny 
przebieg 

w km 

Wielkość pracy  
przewozowej 

w tys. 
wozokm 

w tys. 
miejscokm 

Samochód osobowy 
(transport indywidualny) 

 
8535,0 

 
8883 

 
75 816 405 

 
303 265 

620 
Autobusy miejskie z 
silnikami wysokoprężnymi 
(transport zbiorowy) 

 
 

5,0 

 
 

45 854 

 
 

229 270 

 
 

22 927 
000 

 
 
 

 
Rodzaj środka 

transportu 

Emisja substancji 
zanieczyszczających

w tys. ton 

Jednostkowa emisja substancji 
zanieczyszczających w tonach na 

1000 
wozokm 

1000 
miejscokm 

1000 
pasażerokm 

Samochód osobowy 
(transport indywidualny) 

 
26 176,87 

 
0,35 

 
0,088 

 
0,293 

Autobusy miejskie z 
silnikami 
wysokoprężnymi 
(transport zbiorowy) 

 
 

1 088,08 

 
 

4,75 

 
 

0,048 

 
 

0,160 
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Powierzchnia terenu przypadająca na 1 pasażera 
 

Wyszczególnienie 
 

m2 jezdni / pasażera 
postój v = 30 km/h v = 50 km/h 

Autobus 
(86 miejsc) 

100 % napełnienia 0,41 1,63 3,47 
40 % napełnienia 1,03 4,12 8,77 

Tramwaj 
pojedynczy 
(wagon 130 
miejsc) 

100 % napełnienia 0,35 1,35 2,90 
40 % napełnienia 0,87 3,37 7,23 

Pociąg 
tramwajowy 
(270 miejsc) 

100 % napełnienia 0,34 0,82 1,56 
40 % napełnienia 0,84 2,03 3,90 

Samochód 
osobowy 

przy 4 pasażerach 3,75 26,4 59,30 
przy 1,4 

pasażerach 
10,70 35,5 169,00 

 
 
 
Średnie zużycie paliwa przez środki transportu indywidualnego i zbiorowego 
 

 
Rodzaj środka transportu 

 
Średnie zużycie paliwa – dane szacunkowe 

 
w litrach na 100 

km 
 

 
w litrach na 100 

miejscokm 

 
w litrach na 100 

pasażerokm 

Samochód osobowy 
(transport indywidualny) 

 
5,7 – 9,0 

 
1,4 – 2,3 

 
4,7 – 7,7 

Autobusy miejskie z 
silnikami wysokoprężnymi 
(transport zbiorowy) 

 
 

37,0 

 
 

0,4 

 
 

1,3 
 

Ważną cechą komunikacji publicznej jest jej zdolność przewozowa, czyli możliwość 

obsługi relatywnie dużych potoków pasażerskich w krótkim odcinku czasu.  

 
Teoretyczna zdolność przewozowa różnych środków transportu europejskiego 
 

 
Rodzaj środka 
transportowego 

Wielkość przewozów w tys.  
pasażerów / godzinę przy eksploatacji  

1 pasa ruchu i maksymalnej 
częstotliwości środków transportu 

 
% w stosunku 
do samochodu 

osobowego 
Tramwaj 12 + 380 
Trolejbus 6 + 140 
Autobus 12 + 380 
Metro 50 + 1900 
Samochód osobowy 2-3 - 
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System komunikacji publicznej (zbiorowej) aglomeracji winien cechować się wysoką 

atrakcyjnością, ponieważ tylko wtedy może stanowić rzeczywistą konkurencję dla 

samochodu osobowego.  

Przytoczyć tutaj należy (za A. Rudnicki „Mierniki oceny jakości funkcjonowania 

komunikacji zbiorowej”; Zeszyt 50 SITKom Oddział w Krakowie – Materiały 

Ogólnopolskiej Konferencji „Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji 

zbiorowej”, str.124-125) listę kryteriów oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej z 

punktu widzenia pasażera: 

♦ Liczba oraz udział procentowy mieszkańców pozostających w strefie dogodnej 

dostępności do linii komunikacji zbiorowej; 

♦ Integracja przestrzenna i funkcjonalna z innymi środkami transportu zbiorowego, 

a także indywidualnego – przesiadki z samochodu oraz z roweru; 

♦ Czasokres, ciągłość działania i częstotliwość obsługi (w tym obsługa w porze 

nocnej); 

♦ Czytelność i stabilność układu linii i rozkładów jazdy; 

♦ Niezawodność funkcjonowania: regularność, punktualność, pewność uzyskania 

miejsca w pojeździe oraz osiągnięcia celu podróży w spodziewanym czasie; 

♦ Dyspozycyjność (dostępność pojazdu w danym czasie i miejscu); 

♦ Elastyczność funkcjonowania (m.in. możliwość wyboru rozwiązania 

alternatywnego); 

♦ Czas podróży (w tym czas poszczególnych składników: dojście, oczekiwanie, 

jazda, przesiadki); 

♦ Prędkość podróży (w tym prędkość komunikacyjna); 

♦ Warunki podróży: 

 warunki i uciążliwość dojścia do przystanku (odległość, kolizyjność, łatwość 

orientacji), 

 warunki oczekiwania na przystanku, 

 łatwość i sprawność wsiadania i wysiadania, w tym różnica poziomów 

pomiędzy powierzchnią przystanku a podłogą pojazdu, 

 wygoda w pojeździe: możliwość uzyskania miejsca siedzącego, miejsca dla 

wózków inwalidzkich, łatwość przewozu bagażu, oświetlenie, 

 kultura obsługi, 

 bezpośredniość połączeń, 

 dogodność przesiadania się, 
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♦ Kompletność i forma informacji przekazywanej pasażerom; 

♦ Dogodność systemu taryfowego: ceny biletów i różnorodność oferty, zakres ulg i 

zwolnienie z opłat, łatwość nabycia i kasowania biletu; 

♦ Bezpieczeństwo pasażerów (osobiste oraz wypadkowe); 

♦ Redukcja oddziaływań na pasażerów: hałasu, drgań, i spalin w pojeździe i na 

przystankach; 

♦ Atrakcyjność przestrzeni ruchu; 

♦ Różnorodność form oferty przewozowej w zakresie prędkości, pojemności 

pojazdu, komfortu jazdy, bliskości osiągania celu podróży. 

 

Należy tutaj również przytoczyć (R. Janecki – j.w. s.46) ocenę standardów transportu 

publicznego uzyskaną w wyniku Kompleksowych Badań Ruchu w Katowicach. 

Przedstawia się ona, dla Katowic, następująco (w układzie zajętego miejsca w 

rankingu): 

1. Punktualność. 

2. Prędkość (czas) jazdy. 

3. Układ połączeń. 

4. Częstotliwość kursowania. 

5. Informacja o połączeniach. 

6. Bezpieczeństwo. 

7. Cena biletu. 

8. Wygoda podróży. 

9. Czystość środka podróży. 

Powyżej przytoczone kryteria oceny komunikacji publicznej winny zostać 

uwzględnione w projekcie(ach) systemu transportu pasażerskiego Aglomeracji 

Górnośląskiej. 

 

Po przeprowadzeniu analiz (w oparciu o istniejące dostępne materiały) do dalszych 

prac przyjęto następujące założenia: 

♦ W okresie do roku 2015 nie zakłada się wprowadzenia dwusystemowych 
środków komunikacji szynowej. Nie wyklucza to możliwości wprowadzenia ich 

do systemu po tym okresie. 

♦ Nie zakłada się wykorzystania istniejących korytarzy po kolejach przemysłowych i 

wąskotorowych dla prowadzenia nowych tras pasażerskiej komunikacji szynowej. 
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Zwraca się jednakże uwagę, że każdorazowa decyzja o „zamknięciu” takiego 

korytarza (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) wymaga 

szczegółowych analiz. Wskazane jest nawet, by korytarze te, w miarę zmian i 

intensyfikacji zagospodarowania przez które są prowadzone, były 

wykorzystywane generalnie dla celów komunikacyjnych. 

♦ Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych studiów i analiz pozwalających 

na podjęcie decyzji (określenie: czasu, miejsca – przebiegu, i rodzaj środka) o 

powiązaniu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice ze strefą 

centralną Aglomeracji (Katowice). Dotychczasowe propozycje nie uwzględniają 

szeregu uwarunkowań przestrzennych, jak również nie zapewniają 

konkurencyjności połączenia szynowego w stosunku do powiązań drogowych 

(kryterium – czas dojazdu). 

 

 

  



 93
 

11.2. Koncepcja rozwoju  
 

W ramach zintegrowanego systemu transportu publicznego Aglomeracji 

Górnośląskiej zakłada się funkcjonowanie następujących podsystemów: 

 

A. KOLEJOWY, a w ramach niego: 

 system kolejowego transportu pasażerskiego EuroCity i InterCity 

 funkcjonujący w ramach europejskiego międzynarodowego systemu  

 (tzw. sieć linii „E”)          

 W obszarze Aglomeracji system ten funkcjonuje i będzie funkcjonować na 

następujących trasach:  

- na kierunku W – Z  trasa E 30 Wrocław – Gliwice – Katowice – Kraków, 

- na kierunku N – S linia E 65 Warszawa – Katowice – Zebrzydowice. 

Zakłada się, że dostępność do europejskiej sieci linii kolejowych „E” możliwa 

 będzie poprzez stacje: Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Jaworzno  

 i Tychy.  

 

 

  



 94
 

 system kolejowego ruchu międzywojewódzkiego.    
 W obszarze Aglomeracji system ten funkcjonować będzie na następujących 

kierunkach: 

- Katowice – Gliwice – Opole – Wrocław,  

- Katowice – Kraków – Rzeszów, 

- Katowice – Sosnowiec – Zawiercie – Częstochowa -Łódź, 

- Katowice – Bielsko Biała – Żywiec, 

- Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry – Poznań / Gdańsk. 

Dostępność do tego systemu poprzez stacje: Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, 

 Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Chorzów Miasto, Bytom, Tarnowskie Góry, 

 Tychy, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza. 

 

 
 

 system kolei regionalnej, którego podstawową funkcją jest zapewnienie 

szybkich powiązań pomiędzy miastami, w tym również poza obszarem 

Aglomeracji, funkcjonujący na sieci jak dla kolei międzywojewódzkiej 

uzupełniony o linie: 

- Katowice – Mikołów – Rybnik – Wodzisław / Racibórz, 

- Sosnowiec Płd. – Olkusz – Wolbrom, 
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- Mysłowice – Oświęcim. 

Dostępność do tego systemu poprzez stacje jak dla systemu kolei 

 międzywojewódzkich oraz Świętochłowice, Będzin, Sosnowiec Płd., D.G. 

 Ząbkowice, D.G. Strzemieszyce, Sławków, Mikołów oraz Bieruń. 

 

 
 

 system kolei aglomeracyjnej funkcjonujący na istniejących liniach na 

następujących odcinkach sieci: 

- Gliwice – Katowice – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, 

- Katowice – Tychy, 

- Katowice – Chorzów – Bytom – Tarnowskie Góry 

uzupełnionych o reaktywowane przewozy pasażerskie na kierunkach: 

- Tychy – Tychy Miasto – Tychy Urbanowice (Bieruń), 

- Bytom – Gliwice. 

Dostępność do tego systemu możliwa jest na wszystkich stacjach   

 i przystankach kolejowych. Nie wyklucza się możliwości budowy nowych 

 przystanków. 
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Poprowadzenie linii kolei aglomeracyjnej z Tychów w kierunku Bierunia umożliwia w 

okresie poperspektywicznym rozważenie domknięcia pętli kolei aglomeracyjnej przez 

Mysłowice do Katowic. Jest to uwarunkowane intensyfikacją zagospodarowania 

terenów wzdłuż linii kolejowej Mysłowice – Oświęcim i ukierunkowania na obsługę 

komunikacją kolejową. 

 

 
 

Ponieważ wszystkie systemy kolejowe funkcjonować będą na wspólnej sieci, bardzo 

ważnym czynnikiem decydującym o akceptacji przez podróżnych systemu 

kolejowego, jest odpowiednia częstotliwość kursowania pociągów. O ile dla pociągów 

systemu EC i IC oraz międzywojewódzkich interwały mogą wynosić nawet 2 – 4 

godziny, to na pewno częstotliwość pociągów regionalnych nie może być mniejsza 

niż 30 lub 60 minut (w zależności od kierunku). Dla pociągów aglomeracyjnych 

należy bezwzględnie wprowadzić ruch równoodstępowy (np. w godzinach szczytu co 

10 minut, poza szczytami co 20 minut).  
 

B. TRAMWAJOWY, którego podstawową funkcją jest zapewnienie powiązań 

lokalnych (wewnątrzmiejskich) oraz międzymiejskich w relacjach na których nie są 
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one zapewnione przez kolej, obejmujący zmodernizowaną istniejącą sieć 

tramwajową oraz nowe jej odcinki: 
♦ w Sosnowcu wydłużenie istniejącej trasy w Zagórzu, 
♦ w Bytomiu przedłużenie istniejącej trasy do Miechowic, 
♦ w Katowicach przedłużenie w kierunku Os. Odrodzenie trasy tramwajowej z pętli 

„Brynów”, 
♦ w Zabrzu powiązanie ul. Wolności z Mikulczycami wzdłuż Al. Korfantego, 
♦ w Rudzie Śl. połączenie dz. Halemba z trasą tramwajową w Wirku. 
Zasadniczy wpływ na atrakcyjność tego podsystemu będą miały oferowane przez 

tramwaje parametry ruchowe wyrażone głównie poprzez prędkość komunikacyjną.  

Znaczne jej podniesienie nie jest możliwe bez generalnej rekonstrukcji istniejących 

torowisk, jak również bez wprowadzenia stosownych działań z zakresu nadawania 

tramwajom priorytetu w ruchu ulicznym. Rekonstrukcja sieci tramwajowej powiązana 

z działaniami nadającymi pociągom tramwajowym priorytet w ruchu ulicznym musi 

doprowadzić do zwiększenia średniej prędkości eksploatacyjnej z obecnych około  

15 km / h do minimum 20 – 25 km / h.  
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C.  AUTOBUSOWY 
Transport autobusowy w dalszym ciągu będzie ważnym środkiem w zapewnieniu 

powiązań międzyregionalnych i regionalnych na kierunkach, na których brak jest 

połączeń kolejowych i na kierunkach, na których oferta kolejowa nie jest atrakcyjna 

(głównie, jeśli chodzi o czas podróży). 

W powiązaniach wewnątrzaglomeracyjnych należy wyróżnić dwie podstawowe 

funkcje systemu autobusowego: 

♦ w obszarach „obrzeżnych” Aglomeracji, gdzie autobus jest jedynym dostępnym 

środkiem komunikacji publicznej, stanowi on podstawowy element systemu i jego 

zadaniem jest bezpośrednia obsługa zainwestowanych terenów jak również 

zapewnienie powiązań tego obszaru z najbliższym zintegrowanym węzłem 

przesiadkowym (głównym lub lokalnym) zlokalizowanym na sieci kolejowej.      Do 

funkcji węzłów przesiadkowych „zbiorczo – rozprowadzających”, ze względu na 

swoje położenie, predysponowane są szczególnie węzły w Gliwicach, 

Tarnowskich Górach, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Tychy Miasto, Mikołów. 

Generalnie zasada ta dotyczy obszaru strefy „C”. 

♦ w strefie „B” gdzie system autobusowy stanowi uzupełnienie podstawowych 

szynowych podsystemów (kolej i tramwaj). Zadaniem jego jest bezpośrednia 

obsługa intensywnie zagospodarowanych terenów miejskich. Generalnie 

obowiązującą zasadą jest, że linie autobusowe ukierunkowane są na 

skomunikowanie obszaru (poprzez np. linie meandrujace) z najbliższym węzłem 

przesiadkowym zlokalizowanym na sieci szynowej. Jedynie linie prowadzone w 

korytarzach o największym obciążeniu potokami mogą być wprowadzone w 

obszar strefy „A”. 

 
 

WĘZŁY PRZESIADKOWE. 
Jednym z podstawowych elementów decydującym o sprawnym funkcjonowaniu 

systemu transportu publicznego, zwłaszcza w aglomeracji policentrycznej, są węzły 

przesiadkowe (w ramach jednej gałęzi transportu lub międzygałęziowe). 

Najważniejszymi cechami węzła przesiadkowego są: 

♦ koncentracja funkcji o dobrym układzie przestrzennym, z niewielkimi 

odległościami pomiędzy przystankami różnych środków transportu, o atrakcyjnie 

zagospodarowanej przestrzeni, 
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♦ skoordynowane rozkłady jazdy minimalizujące czas oczekiwania na 

najważniejsze połączenia, 

♦ atrakcyjne zagospodarowanie całego obszaru węzła przesiadkowego, 

♦ pełna informacja dla podróżnych (nie tylko o godzinach odjazdów poszczególnych 

środków komunikacji publicznej), 

♦ parkingi systemu „park & ride” (dopuszcza się ich lokalizację poza węzłem, lecz w 

bliskiej odległości), 

♦ lokalizacja w obrębie węzła obiektów handlowych i usługowych podnoszących 

jego atrakcyjność jako miejsca publicznego. 

 

Zakłada się stworzenie na bazie istniejących dworców (i przystanków) kolejowych 

węzłów przesiadkowych: 

a) głównych (międzygałęziowych): 

 Katowice (ponadregionalny), 

 Gliwice,  

 Zabrze, 

 Ruda Śląska Chebzie, 

 Sosnowiec, 

 Będzin, 

 Dąbrowa Górnicza, 

 Chorzów Miasto, 

 Bytom, 

 Tarnowskie Góry, 

 Mysłowice, 

 Tychy, 

b) zbiorczo – rozprowadzających (dla strefy „C”): 

 Gliwice,  

 Tarnowskie Góry, 

 Tychy Miasto, 

 Mikołów, 

 Będzin, 

 D.G. Ząbkowice 
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c) wspomagających tworzonych na pozostałych stacjach i przystankach, przy czym 

istotnym elementem tych węzłów są parkingi dla samochodów osobowych w 

systemie „Park and Ride”.  
Zakłada się również tworzenie „lokalnych – buforowych” węzłów 
przesiadkowych tworzonych na obrzeżach stref najintensywniej zurbanizowanych 

(strefa „A”). Węzły te mają stanowić miejsce zakończenia linii autobusowych 

prowadzonych z terenów podmiejskich. Dalsza podróż w kierunku śródmieścia może 

się odbywać wyłącznie komunikacją tramwajową. 

Proponuje się zlokalizować tego typu węzły w: 

♦ Katowicach (Brynów – pętla, Plac Alfreda, Zawodzie – pętla),  

♦ Bytomiu (Wrocławska – pętla), 

♦ Zabrzu (Makoszowy, Mikulczyce), 

♦ Rudzie Śląskiej (Halemba), 

♦ Dąbrowie Górniczej, 

♦ Sosnowcu (Zagórze) 

Specyficznym węzłem przesiadkowym (autobus – autobus) jest planowany węzeł w 

Jaworznie, w którym zapewnione będą powiązania autobusowej sieci linii lokalnych i 

linii międzymiejskich. 

 
STANDARDY OBSŁUGI. 
Istotnym elementem oceny funkcjonowania zintegrowanego systemu transportu 

Aglomeracji będzie ocena jego jakości dokonywana przez pasażerów. Zatrzymanie 

dotychczasowych trendów spadku ilości przewożonych pasażerów komunikacją 

publiczną, jak również przyciągnięcie nowych użytkowników tej komunikacji wymaga 

podniesienia poziomu jakości komunikacji publicznej. Stąd też system ten powinien 

charakteryzować się odpowiednio wysokimi (atrakcyjnymi dla pasażera) standardami 

obsługi. Podane poniżej (za A. Rudnicki „Jakość komunikacji miejskiej” str. 220 – 

233) propozycje standardów zalecane w raporcie Instytutu Gospodarki Przestrzennej 

i Komunalnej („System organizacji, funkcjonowania i finansowania komunikacji 

publicznej w miastach w warunkach gospodarki rynkowej i działania samorządu 

terytorialnego” – C. Rozkwitalska z zespołem, Warszawa 1993 r.) winny również być 

przyjęte jako pożądane dla systemu transportu publicznego w Aglomeracji 

Górnośląskiej. Przytoczone wartości dla poszczególnych standardów traktować 

należy jako wartości możliwe do osiągnięcia dopiero w dłuższym horyzoncie 
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czasowym. W działaniach krótkoterminowych dążyć należy do niepogarszania 

aktualnych standardów obsługi. Standardy te na ogół odpowiadają stosowanym na 

obszarach zurbanizowanych w państwach Unii Europejskiej. 

 
Standardy obsługi w miejskiej komunikacji zbiorowej. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE STANDARD 
Średnio rzeczywisty czas podróży do pracy („od drzwi do drzwi”) : 

- w aglomeracjach ponad 1 mln mieszkańców 
- w pozostałych miastach 

NIE WIĘCEJ NIŻ: 
45 min 
30 min 

Maksymalny czas podróży do centrum miasta1 
- przejazd 
- dojście piesze, oczekiwanie i ewentualna przesiadka 
- razem 

 
33 min 
12 min 
45 min 

Średnie dojście piesze do przystanku2 
- rejon centrum 
- rejon zabudowy wysokiej 
- rejon zabudowy niskiej 

 
do 300 m 
do 400 m 
do 800 m 

Średni czas oczekiwania na przystanku: 
- w godzinach ruchu szczytowego 

 
nie więcej niż 7 min 

Średni czas przesiadania się: 
- w godzinach ruchu szczytowego 

 
nie więcej niż 7 min 

Minimalna częstotliwość kursowania pojazdów: 
- -rejon centralny 
- rejon peryferyjny 

 
6 ÷10 min 

15 ÷20 min 
Średnie odległości międzyprzystankowe: 

- tramwaj, autobus 
- tramwaj szybki 
- metro 
- kolej regionalna  

 
0,4 ÷0,6 km 
0,6 ÷0,8 km 
0,8 ÷1,2 km 
2,0 ÷2,5 km 

Miejsca stojące: 
- w szczycie komunikacyjnym 
- poza szczytem komunikacyjnym 

 
0,15 m2/os 
0,20 m2/os 

Udział miejsc siedzących w pojeździe: 
- obecnie 
- po 2000 r. 

 
20 ÷30 % 

40 % 
Wskaźnik gęstości sieci – długość tras na km2: 

- średnia dla miasta 
- dla śródmieścia w dużym mieście 

 
2,0 ÷2,5 km/km2 
do 3,5 km/km2 

Wskaźnik punktualności – procent pojazdów, które nie wykazywały w 
czasie obserwacji odchylenia od rozkładu jazdy większego niż 3 min 

 
nie mniej niż 90 % 

Wskaźnik przesiadkowości dla godzin szczytu, nie większy niż: 
- miasta do 100 tys. mieszkańców 
- miasta od 100 tys. do 1 mln mieszkańców 
- miasta powyżej 1 mln mieszkańców 

 
1,25 
1,5 

1,75 
 
 

                                            
1 Czas odpowiadający wartości kwantyla 0,85, tzn. że 85 % podróży odbywa się w czasie krótszym niż podany, a 15 % - w 
czasie dłuższym 
2 Wartości mogą być zróżnicowane w zależności od środka przewozowego, np. dla metra można dopuścić większe wartości 
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TRANSPORT LOTNICZY. 
 W bezpośrednim sąsiedztwie Aglomeracji, (lecz poza tak zdelimitowanym jej 

obszarem) zlokalizowany jest Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Pyrzowice. W 

chwili obecnej powiązania Aglomeracji z lotniskiem zapewnione są wyłącznie 

transportem drogowym. Przy aktualnym obciążeniu lotniska ruchem pasażerskim (ok. 

200 tys. pasażerów w 2002 r.) są to połączenia wystarczające, tym bardziej, że 

projektowane jest nowe powiązanie lotniska (odcinek drogi ekspresowej) z siecią 

dróg krajowych (DK1). 

Planowany jest oczywiście rozwój tego lotniska, lecz nie wydaje się uzasadnionym 

już w chwili obecnej i najbliższych latach, połączenie Aglomeracji z portem lotniczym 

szybką linią lekkiej kolei miejskiej. Realizacja takiego połączenia może mieć 

uzasadnienie w momencie obsługi przez Pyrzowice 3 – 5 mln. pasażerów rocznie. 

Przyspieszenie realizacji tego połączenia uwarunkowane jest aktywizacją 

zagospodarowania, w tej chwili dość ekstensywnie zagospodarowanych, terenów 

położonych pomiędzy lotniskiem i strefą węzłową Aglomeracji (tereny w 

Siemianowicach, Piekarach Śląskich i Bobrownikach). 

Zakłada się, że istniejące sportowe lotniska w Gliwicach i Katowicach Muchowcu 

zostaną zmodernizowane i dostosowane również do pełnienia funkcji lotnisk 

dyspozycyjnych, pozwalających na obsługę małych samolotów pasażerskich. 

Wymaga to realizacji odpowiedniego zaplecza technicznego, oraz zaplecza dla 

pasażerów. 

 

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM 

Drogą do likwidacji dezintegracji transportu pasażerskiego w Aglomeracji 

Górnośląskiej jest utworzenie jednej instytucji zarządzającej całym systemem 

transportu, ze wszystkimi jego elementami w obszarze całej Aglomeracji. 

Instytucja ta pełniła by wyłącznie funkcję organizatora (zarządcy) komunikacji 

koncentrując się na zagadnieniach badania rynku i pracach studialno – projektowych, 

polityki opłat, planowania tras i sieci, wyboru i przygotowania inwestycji, zarządzania 

procesem zawierania umów i monitorowania świadczenia usług. 

Do podstawowych funkcji i zadań instytucji zarządzającej transportem w Aglomeracji 

zaliczyć należy (wg pracy Katowickiego Przedsiębiorstwa Inżynierskiego „System” 

Sp. z oo – „Projekt instytucji koordynującej i zarządzającej transportem zbiorowym w 

województwie katowickim” Katowice 1997 r. str.18 - 19): 
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a) badania stanu usług i projekty rozwoju systemu: 

 badania rynku usług transportowych, w tym preferencji i zachowań 

komunikacyjnych ludności, 

 opracowanie studiów, projektów, ekspertyz itp. dotyczących eksploatacji i 

rozwoju systemu transportowego, 

b) organizacja przewozów pasażerskich: 

 projektowanie tras, linii, przystanków, węzłów przesiadkowych i rozkładów 

jazdy na zasadach koordynacji przestrzennej i czasowej dla wszystkich 

środków transportu, 

 przygotowanie systemu taryfowo – biletowego, druk i dystrybucja biletów na 

zasadach wyłączności, 

 przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych na realizację 

przewozów pasażerskich, 

 przygotowywanie i podpisywanie umów z przewoźnikami na świadczenie 

usług przewozowych, 

 przygotowywanie informacji o funkcjonowaniu systemu transportowego 

(rozkłady jazdy, plany linii, mapy, foldery) łącznie z jednolitym oznakowaniem i 

informacja przystankową w całym obszarze działania, 

 organizacja awaryjnych przewozów pasażerskich, 

c) kontrola przewozów: 

 kontrola realizacji umów na świadczenie usług przewozowych – jakość i ilość 

przewozów, 

 kontrola biletów, 

d) dysponowanie i zarządzanie środkami finansowymi: 

 dysponowanie środkami finansowymi ze sprzedaży biletów i egzekucji 

należności za przejazdy bez ważnego biletu, 

 dysponowanie środkami finansowymi z dotacji budżetowych gmin na 

realizację przewozów pasażerskich oraz współdziałanie z dysponentami 

dotacji innych budżetów do tych przewozów, 

 realizacja płatności za świadczone usługi przewozowe wg warunków umów z 

przewoźnikami, 

 określenie wymaganego poziomu dotacji do usług transportowych, 

 badania efektywności ekonomicznej systemu oraz jego elementów 

składowych, 
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e) inne funkcje związane z realizacją polityki transportowej: 

 oddziaływanie na rozwiązania w zakresie modernizacji i inwestycji 

infrastruktury transportu z zachowaniem wymogów transportu pasażerskiego, 

 oddziaływanie na kształtowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii 

transportu pasażerskiego  (rozwój transportu szynowego, odnawianie taboru 

itp.), 

 promocja i sprzedaż usług publicznego transportu pasażerskiego. 

 

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO WSPARCIA ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM 
PUBLICZNYM 

 
Sprawne zarządzanie transportem miejskim  jest możliwe w przypadku 

dysponowania szeroką informacją, w tym danymi nt. wielkości potoków pasażerskich, 

struktury biletowej u pasażerów korzystających z danej linii itp. Otrzymanie takich 

danych możliwe jest w przypadku wdrożenia systemu nazwanego tu systemem 

elektronicznego (informatycznego) wsparcia zarządzania transportem publicznym. 

System taki powinien składać się z kilku elementów (modułów): 

- Bilet elektroniczny (karta bezstykowa), 
- Pomiary potoków pasażerskich, 
- Kontrola funkcjonowania komunikacji oraz monitoring w pojazdach, 
- Informacja pasażerska 
 
Bilet elektroniczny 

Bilet elektroniczny daje możliwość uzyskania szerokiej informacji o podróżach 

wykonywanych środkami transportu zbiorowego. Są to między innymi następujące 

informacje: 

♦ struktura biletów podróżujących pasażerów, 

♦ macierz podróży pasażerów danej linii, 

♦ średnia odległość podróży w rozbiciu na poszczególne rodzaje biletów, 

♦ ilość wykonywanych podróży (ruchliwość) w ciągu dnia i w okresie ważności 

biletów w rozbiciu na poszczególne rodzaje biletów okresowych. 

Dane takie pozwalają na wyliczanie dochodowości i rentowności linii 

komunikacyjnych, co z kolei umożliwia wprowadzenie nowych zasad rozliczeń 

organizatora z przewoźnikami, których podstawą może być liczba przewożonych 

  



 105
 

pasażerów a nie wielkość pracy eksploatacyjnej. Ponadto nowoczesne rozwiązania 

w zakresie biletu elektronicznego dają możliwość dowolnego kształtowania systemu 

taryfowego, a także pozwalają rozszerzać gamę usług np. w zakresie dostępu lub 

płatności za inne usługi komunalne (parkingi, karty wstępu itp.). 

 

Pomiary potoków pasażerskich 
System umożliwiający zliczanie pasażerów umożliwia wprowadzenie zmian w 

sposobach rozliczeń z gminami i przewoźnikami, tak aby praca eksploatacyjna, która 

stanowi bazę rozliczeń zastąpiona została liczbą przewożonych pasażerów.  

Systemy liczące działają w oparciu o specjalne bramki liczące umieszczone we 

drzwiach pojazdów, które rejestrują zarówno pasażerów wchodzących, jak i 

wychodzących z danego pojazdu na poszczególnych przystankach. Możliwe jest 

również zastosowanie innego rodzaju rozwiązania (np. specjalnych mat, które na 

podstawie obciążeń mogą rejestrować średnie napełnienie pojazdu). W zależności 

od przyjętego rozwiązania, konieczne jest wyposażenie w odpowiednie urządzenia 

pewnej grupy pojazdów, która powinna być na tyle duża, aby zapewnić możliwość 

swobodnego przesuwania taboru na żądane przez organizatora linie poddawane 

pomiarom potoków pasażerskich. W zależności od przyjętego rozwiązania, w 

zakresie biletu elektronicznego, systemy liczące pasażerów w pojazdach mogą 

zostać zastąpione analizą wykorzystania poszczególnych biletów. Jednak tu 

wymagane byłoby, aby wejście i wyjście każdego pasażera w pojeździe było 

rejestrowane.  
 

Kontrola funkcjonowania komunikacji oraz monitoring w pojazdach 
System automatycznej (wykorzystującej różne rozwiązania elektroniczne i 

informatyczne) kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej w ramach systemu 

informatycznego zarządzania transportem, może dawać możliwość pomiaru 

punktualności odjazdów z punktów przystankowych W tym przypadku każdy pojazd 

musi zostać wyposażony w nadajnik lub innego typu pozycjoner, dzięki któremu 

pojazd byłby lokalizowany przez system GPS, lub przez odbiorniki umieszczone w 

okolicy węzłowych przystanków komunikacji publicznej. Jednym z elementów 

systemu kontroli jakości usług, który jednocześnie podnosi stopień bezpieczeństwa 

pasażerów oraz kierujących pojazdami, jest monitoring wizyjny wnętrza pojazdów 

komunikacji miejskiej. Monitoring taki, poprzez system kamer, rejestruje obraz z 
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przedziału pasażerskiego, który jest zapisywany i wykorzystywany w przypadkach 

zaistnienia określonych zdarzeń (akty wandalizmu, kradzieże, sporne sytuacje w 

trakcie kontroli biletów itp.). Docelowo, w zależności od rozwoju technologii transmisji 

obrazu, system ten mógłby umożliwiać podgląd on-line (poza pojazdem) 

rejestrowanego obrazu.  
 

Elektroniczna informacja pasażerska 
Obecny system informacji pasażerskiej opiera się głównie o przystankową 

informację o godzinach odjazdów pojazdów i trasie linii kursujących przez dany 

przystanek. Uzupełniany jest on informacją telefoniczną (infolinię 0 800......) oraz 

informacją udzielaną w niektórych punktach dyspozytorskich (będących poza 

strukturą organizatora). Funkcjonują także strony internetowe organizatorów, gdzie 

można znaleźć m. in. aktualne rozkłady jazdy oraz informację o czasowych i stałych 

zmianach wprowadzanych przez organizatora. Podstawą obecnego systemu 

informowania pasażerów są planowe rozkłady jazdy, co powoduje, iż udzielana 

informacja nie uwzględnia rzeczywistej i aktualnej sytuacji na sieci komunikacyjnej.  

System informacji pasażerskiej wspomaganej przez elektronikę/informatykę powinien 

(w połączeniu z modułem kontroli punktualności pojazdów poprzez GPS) dawać 

możliwość przesyłania danych o rzeczywistych godzinach odjazdów z przystanków 

uwzględniających warunki ruchowe, opóźnienia spowodowane np. zakłóceniami na 

sieci komunikacyjnej, awariami taboru itp. Informacja taka może docierać do 

zainteresowanych pasażerów poprzez odpowiednie wyświetlacze umieszczane na 

przystankach – początkowo w wybranych punktach węzłowych, a docelowo na 

pozostałych dużych przystankach. Ilość i zakres wyświetlanej informacji 

dostosowywana jest do danego punktu, tzn. uwzględnia częstotliwość odjazdów 

pojazdów z przystanku. Możliwe są również inne sposoby otrzymywania takich 

informacji np. poprzez telefon komórkowy, czy też Internet. System taki powinien być 

więc w pełni powiązany z modułem kontroli realizacji rozkładów jazdy. Informacja 

taka powinna być także dostępna w siedzibie organizatora transportu. Jednym z 

elementów tej części systemu może być informacja pasażerska wewnątrz pojazdu 

komunikacji miejskiej (wizyjna bądź foniczna). Pasażer oczekuje bowiem informacji o 

obsługiwanych przystankach (aktualnym i następnym) oraz o przystankach 

strefowych. 
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12.  PODOKRESY PROGRAMOWANIA 
 
Zintegrowany plan rozwoju realizowany będzie poprzez programy aplikacyjne 

składające się z szeregu szczegółowo opisanych projektów – działań. 

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie wynikających ze Zintegrowanego planu 

programów oraz składających się nań (już zidentyfikowanych) projektów wraz z 

harmonogramem ich realizacji.  

Integralną częścią zestawień są dołączone Karty projektów. 

Karty projektów zawierają wskazanie powiązań projektu z celami Zintegrowanego 

Planu Rozwoju określonymi w Rozdziale 8 a wyprowadzonymi na podstawie analizy 

(Rozdział 9) strategicznych elementów dotyczących rozwoju przestrzenno – 

społeczno – gospodarczego Aglomeracji. 

 
 
 
 



12.1. Planowane programy i projekty na lata 2004 – 2006. 

 
PROGRAMY 

 
PROJEKTY / DZIAŁANIA 

Zgodność ze 
Studium 

uwarunkowań i 
kierunków zag. 
przestrzennego 

 

Uwagi 

 
A. Rozbudowa i modernizacja sieci 
tramwajowej 

 
A 1 – Budowa nowych odcinków sieci tramwajowej: 

 A11- odcinek w Sosnowcu Zagórzu    (przedłużenie 
linii 15), 

 A 12 - przedłużenie linii 24 w Sosnowcu, 
 A 13 – przedłużenie linii do Miechowic w Bytomiu, 
 A 14 – przedłużenie linii do Ochojca w Katowicach, 

A 2 – Modernizacja istniejących linii tramwajowych: 
 A21 – w Zabrzu linii 4 (5,29) i 3, 

A 3 – Modernizacja korytarzy tramwajowych: 
 A 31 - Sosnowiec Zagórze – Katowice Szopienice – 

Katowice centrum – Chorzów – Bytom, 
 A 32 – Katowice – Chorzów – Świętochłowice – 

Bytom, 
 A 33 – Chorzów – Świętochłowice Bykowina – Ruda 

Śląska Chebzie, 

 
Projekty 
zgodne z 
zapisami 
Studiów 

uwarunkowań 
i kierunków 
zagospoda- 

rowania 
przestrzen- 
nego miast  

 

 
B. Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

 
B 1 – Budowa głównych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych: 

 B 11 – Bytom, 
 B 12 – Katowice, 
 B 13 - Sosnowiec, 
 B 14 – Zabrze, 

B 2 – Budowa zbiorczo – rozprowadzających węzłów 
przesiadkowych: 

 B 21 - Tychy Miasto, 
 

 
Projekty 
zgodne z 
zapisami 
Studiów 

uwarunkowań 
i kierunków 
zagospoda- 

rowania 
przestrzen- 
nego miast 
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C. Program odnowy taboru komunikacji 
publicznej. 
Projekty w tym zakresie są ściśle związane z 
realizacją programów: A, B i D. 
Program ten będzie możliwy w całości do realizacji 
po uprzednim wykonaniu optymalizacji układu linii 
komunikacyjnych. 

 
C 1 – autobusy, 
C 2 – tramwaje, 
C 3 – tabor kolejowy, 

  
Kontynuacja  

projektów 
przewidziana 
po roku 2006 

 
D. Program modernizacji infrastruktury 
kolejowej. 

 
D 1 – Modernizacja odcinków sieci przeznaczonych dla 
uruchomienia ruchu aglomeracyjnego w tym również na 
liniach, na których zakłada się przywrócenie ruchu 
pasażerskiego 

 D 11 – odtworzenie ruchu pasażerskiego na linii 
Tychy – Tychy Miasto / Urbanowice i Bytom – 
Gliwice, 

 D 12 – modernizacja odcinka Tychy – Katowice dla 
wprowadzenia ruchu aglomeracyjnego, 

 D 13 – modernizacja odcinków Gliwice – Katowice – 
Dąbrowa Górnicza i Chorzów Batory – Bytom – 
Tarnowskie Góry, 

 D 14 – odtworzenie ruchu pasażerskiego na linii 
kolejowej Gliwice – Zabrze – Bytom wraz z 
modernizacją i przebudową infrastruktury obsługi 
ruchu pasażerskiego, 

 D 15 – modernizacje i przebudowy stacji kolejowych 
powiązane z projektem B 1 i  B 2 

Realizacja projektów D 12 i D 13 powiązana jest ściśle z 
projektami modernizacji sieci linii kolejowych „E” ( E – 30 i E – 
65)

 
Projekty 
zgodne z 
zapisami 
Studiów 

uwarunkowań 
i kierunków 
zagospoda- 

rowania 
przestrzen- 
nego miast 

 
Realizacja 
projektów 
D11, D13 i 

D14 
kontynuowan

a po roku 
2006 
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E. Program budowy systemu 
elektronicznego wsparcia zarządzania 
transportem publicznym w aglomeracji. 

 
E 1 – opracowanie koncepcji systemu elektronicznego 
wsparcia zarządzania transportem publicznym w tym 
Zintegrowanego Systemu Biletowego Aglomeracji 
Górnośląskiej 
E 2 – wprowadzenie biletu elektronicznego 
E 3,4       kolejne elementy systemu 
 

 Kontynuacja 
po roku 2006 

 
F. Program poprawy standardów 
komunikacji publicznej. 

 
F 1 – Modernizacja i budowa sieci przystanków 
komunikacji publicznej wraz z otoczeniem (dojścia piesze, 
zagospodarowanie itp.) 
F 2 – Organizacja (budowa) sieci Punktów Obsługi 
Pasażerów ułatwiających kontakt pomiędzy pasażerem i 
organizatorem transportu pasażerskiego, 
F 3 – Modernizacja sieci drogowej w celu dostosowania jej 
parametrów do prowadzenia komunikacji autobusowej, 
  

Projekty 
zgodne z 
zapisami 
Studiów 

uwarunkowań 
i kierunków 
zagospoda- 

rowania 
przestrzen- 
nego miast i 

gmin 

Kontynuacja 
po roku 2006 

G. Prace analityczno – badawczo – 
projektowe dotyczące systemu transportu 
pasażerskiego w Aglomeracji 

G 1 – Koncepcja funkcjonowania organizatora komunikacji 
publicznej w Aglomeracji, 
G 2 – Optymalizacja tras i linii komunikacji publicznej, 
G 3 – Badania zachowań komunikacyjnych ludności w 
obszarze Aglomeracji Górnośląskiej, 

 Kontynuacja 
po roku 2006 
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PROJEKT A 11 – Budowa odcinka linii tramwajowej nr 15 w Sosnowcu 
 
OPIS PROJEKTU 
 
Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na wzrost zainteresowania mieszkańców Sosnowca tramwajem jako 
przyjaznym dla środowiska środkiem lokomocji, zapewniającym głównie połączenie relacji: tereny zamieszkania – 
miejsce pracy. Taka zmiana organizacji przewozów pasażerskich jest wskazana także z uwagi na ostatnio 
dynamiczny wzrost potoków ruchu kołowego w rejonie śródmieścia i dzielnicy Zagórze, wywołany m.in. dużą ilością 
przewozów autobusowych relacji centrum Sosnowca – Zagórze. Wyeliminowanie części tych przewozów wpłynie 
na polepszenie sytuacji ruchowej sieci ulicznej miasta. 
Trasa projektowanego przedłużenia linii tramwajowej nr 15 przebiegająca bezpośrednio przy zabudowie 
mieszkaniowej, prowadząca w głąb osiedla „Gwiezdna” gwarantuje realizację zakładanego efektu tj. zwiększenia 
wskaźnika napełnienia taboru na tym kierunku. Planowana budowa odcinka linii tramwajowej  
nr 15 wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej, na poprawę płynności ruchu i drożności układów 
drogowych. 
Planowane przedłużenie linii nr 15 udrożni i odciąży istniejący układ komunikacyjny miasta, zapewni szybkie, 
wygodne i bezpieczne przemieszczanie mieszkańców osiedli o intensywnej zabudowie mieszkaniowej z terenami 
aktywności gospodarczej. 
Spodziewać się należy ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego, oraz zmniejszenia liczby autobusów 
komunikacji miejskiej na sieci ulicznej. 
Ograniczenie emisji spalin w bezpośredniej bliskości zabudowań mieszkalnych, ograniczenie emisji hałasu, 
zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz ograniczenie negatywnych zdarzeń drogowych stanowi dodatkowy 
element efektywności inwestycji. 
Realizacja zadania w sposób zasadniczy skróci czas przejazdu z dzielnicy Zagórze do centrum miasta, gdyż cała 
trasa będzie prowadzona torowiskiem wydzielonym. 
 
Powiązanie z koncepcją / 
strategia 

Realizacja systemu tramwajowego. 
Element programu A; realizacja celów strategii 1 i 2.2.1. 

Podmioty / Beneficjenci 
 

Gmina Sosnowiec 
Tramwaje Śląskie SA 

Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów 
 

Koszty 
 

35,12 mln PLN 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram 
 

okres realizacji – 34 miesiące; zakończenie 2007 r. 

Efekty: 
wybudowanie 2,5 km podwójnego torowiska 
tramwajowego łączącego dz. Zagórze z innymi 
obszarami miasta Sosnowca, jak również z innymi 
miastami aglomeracji 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

Wybudowanie 2,5 km podwójnego 
torowiska tramwajowego wraz z 
pełną infrastruktura towarzyszącą. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zapewnienie obsługi dz. Zagórze 
komunikacja tramwajową, 

 zwiększenie dostępności 
komunikacji tramwajowej, 

 zapewnienie bezpośrednich 
powiązań komunikacją tramwajową z 
Centrum Sosnowca i z innymi 
miastami aglomeracji, 

 skrócenie czasu podróży do 
Centrum,  

- wzrost liczby pasażerów 
korzystających z komunikacji 
publicznej, 

- zmniejszenie obciążenia 
trakcji autobusowej, 

- zmniejszenie uciążliwości 
ruchu drogowego, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT A 12 – Modernizacja i budowa odcinka linii tramwajowej nr 24 w Sosnowcu 
 
OPIS PROJEKTU 
 
Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej dzielnic miasta, udrożnienia oraz integracja układu 
komunikacyjnego.  
Projekt jest integralną częścią opracowanej i wdrażanej koncepcji rozbudowy i unowocześnienia systemu 
transportowego, komunikacyjnego dla miasta Sosnowca. 
Stworzenie dogodnych lokalnych połączeń komunikacyjnych będzie jednym z najważniejszych czynników 
generujących jego rozwój, będzie czynnikiem podnoszącym konkurencyjność i atrakcyjność miasta i regionu 
Kompleksowe rozwiązania systemu komunikacji miejskiej poprzez uporządkowanie i udrożnienie komunikacji 
tramwajowej oraz poprawę warunków obsługi pasażerów tej komunikacji odpowiadają współczesnym wymaganiom 
transportowym stawianym dużym aglomeracjom. 
Projekt stanowi istotny element z punktu widzenia obsługi komunikacyjnej Sosnowca, związany z zakończoną w 
2002 roku przebudową centrum miasta. Pociąga ona za sobą konieczność poprawy powiązań komunikacja 
publiczną pomiędzy centrotwórczymi obiektami usługowo – handlowymi i użyteczności publicznej z terenami 
zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Okrzei, Staszica, Narutowicza. 
Realizacja projektu spowoduje w sposób zasadniczy zwiększenie dostępności do strefy aktywności handlowej, do 
już istniejących obiektów zrealizowanych w ramach przebudowy centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej 
w ścisłym centrum miasta , z trenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej gęstości zaludnienia. Poprawi tez 
warunki dojazdu liniami tramwajowymi do centrów handlowych, co znacznie wpłynie na ogólny poziom obsługi 
pasażerów w mieście, a także spowoduje wzrost zainteresowania mieszkańców Sosnowca tramwajem jako 
środkiem lokomocji zapewniającym główne połączenie relacji: miejsce zamieszkania – miejsce pracy – miejsce 
zakupów. Dzięki realizacji tego zadania uzyska się szybkie i wygodne połączenie tramwajowe umożliwiające 
skrócenie przejazdu pasażerów przez ścisłe centrum miasta Sosnowca. 
Realizacja inwestycji  pozwoli na odciążenie układu ulicznego miasta i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. 
   
Powiązanie z koncepcją / 
strategią 

Realizacja systemu tramwajowego. 
Element programu A; realizacja celów strategii 1 i 2.2.1. 

Podmioty / Beneficjenci 
 

Gmina Sosnowiec 
Tramwaje Śląskie SA 

Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów 
 

Koszty 
 

23,5 mln PLN 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram 
 

okres realizacji – 30 miesięcy; zakończenie 2006 r. 

Efekty: 
Wybudowanie 1,89 km torowiska tramwajowego na 
przedłużeniu istniejącej linii zapewniającej 
poszerzenie obszaru obsługi komunikacją 
tramwajową,  
 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

Wybudowanie 1,89 km linii 
tramwajowej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zapewnienie obsługi komunikacją 
tramwajową nowych terenów 
mieszkaniowo - usługowych, 

 zwiększenie dostępności 
komunikacji tramwajowej, 

 zapewnienie bezpośrednich 
powiązań komunikacją tramwajową z 
Centrum Sosnowca i z innymi 
miastami aglomeracji, 

 skrócenie czasu podróży do 
Centrum,  

- wzrost liczby pasażerów 
korzystających z komunikacji 
publicznej, 

- zmniejszenie obciążenia 
trakcji autobusowej, 

- zmniejszenie uciążliwości 
ruchu drogowego, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT A 13 – Budowa linii tramwajowej od pętli Wrocławska do Miechowic w Bytomiu  
 
OPIS PROJEKTU 
 
Realizacja projektu umożliwi bardzo dogodne połączenie dzielnicy Bytom Miechowice, liczącej ok. 30 000 
mieszkańców z centrum miasta oraz innymi miastami aglomeracji górnośląskiej komunikacja tramwajową. 
Zadanie to będzie efektem współdziałania Tramwajów Śląskich S.A. oraz gminy Bytom pozwalającym wykorzystać 
m.in. nowo – wybudowany z reperacji szkód górniczych obiekt mostowy z przygotowanym przęsłem tramwajowym.
Poza efektem komunikacyjnym uzyskany zostanie znaczny efekt ekologiczny wyrażający się ograniczeniem ruchu 
samochodowego oraz autobusowego (poprzez znaczne ograniczenie połączeń komunikacją autobusową). 
Zasadniczym efektem przedmiotowej inwestycji będzie zapewnienie dogodnego, szybkiego i bezkolizyjnego 
połączenia oś. Miechowice z centrum miasta skupiającego w sobie centrum handlowo – usługowe, oświatowe i 
przemysłowe. 
Trasa planowanego torowiska przewidziana jest w całości na torowisku wydzielonym, co zapewni skrócenie czasu 
dojazdu z oś. Miechowice do centrum miasta nawet o kilkanaście minut. 
Planowana inwestycja w znaczny sposób wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz na 
zmniejszenie kolizji, zwłaszcza wzdłuż ul. Wrocławskiej, charakteryzującej się bardzo dużym natężeniem ruchu 
kołowego.  
 
Powiązanie z koncepcją / 
strategią 
 

Realizacja systemu tramwajowego. 
Element programu A; realizacja celów strategii 1 i 2.2.1. 

Podmioty / Beneficjenci 
 

Gmina Bytom 
Tramwaje Śląskie SA 

Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów 
 

Koszty 
 

61,9 mln PLN 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram 
 

okres realizacji – 40 miesięcy; zakończenie 2007 r. 

Efekty: 
Wybudowanie 4,0 km podwójnego torowiska 
tramwajowego łączącego dz. Miechowice z innymi 
obszarami miasta Bytomia, jak również z innymi 
miastami aglomeracji. 
 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

Wybudowanie 4,0 km podwójnego 
torowiska tramwajowego wraz z 
pełną infrastruktura towarzyszącą. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zapewnienie obsługi dz. Miechowice 
komunikacja tramwajową, 

 zwiększenie dostępności 
komunikacji tramwajowej dla około 
30 tys. mieszkańców Miechowic, 

 zapewnienie bezpośrednich 
powiązań komunikacją tramwajową z 
Centrum i z innymi miastami 
aglomeracji, 

 skrócenie czasu podróży do 
Centrum,  

- wzrost liczby pasażerów 
korzystających z komunikacji 
publicznej, 

- zmniejszenie obciążenia 
trakcji autobusowej, 

- zmniejszenie uciążliwości 
ruchu drogowego, 

- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na DK 88   
i DK 94, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT A 21 – Modernizacja linii tramwajowych w Zabrzu  
 
OPIS PROJEKTU 
Projekt ten jest kontynuacją prac wykonanych w ramach realizacji Kontraktu Regionalnego obejmującego 
przebudowę i modernizację ul. Wolności w Zabrzu. 
Ta część modernizacji infrastruktury torowej obejmowała obszar bezpośredniego centrum miasta i pozwoliła 
osiągnąć estetyczne wkomponowanie się torowiska w nowobudowany pasaż pieszo – handlowy. 
Dla osiągnięcia jednak zasadniczego celu jakim jest uzyskanie właściwych standardów obsługi na sieci 
tramwajowej wskazana jest realizacja modernizacji dwóch głównych ciągów komunikacji tramwajowej na terenie m. 
Zabrza tj. ul. 3 Maja oraz dokończenie modernizacji torowiska w ciągu ul. Wolności. Modernizacja tych odcinków 
jest w chwili obecnej zadaniem priorytetowym gdyż z uwagi na znaczne zużycie infrastruktury torowej na tych 
ciągach oraz znaczny przyrost ruchu kołowego istnieje obawa powstawania znaczących utrudnień w ruchu na tych 
ciągach, spowodowanych koniecznością wprowadzenia ograniczeń prędkości. Projekt ten dotyczy bowiem 
torowiska wspólnego z jezdnią nie modernizowanego od kilkudziesięciu lat. 
Przewiduje się zastosowanie proekologicznych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych nie tylko przyjaznych 
środowisku, które w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji hałasu  oraz drgań, ale również 
rozwiązań eliminujących negatywne oddziaływanie wpływów górniczych. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu 
nowych rozwiązań podbudowy torowiska ( zamknięte poduszki tłuczniowe z geotekstyli ) oraz zastosowanie tzw. 
płyt węgierskich. 
W efekcie spodziewany jest spadek indywidualnego ruchu kołowego na terenie miasta, wzrost ilości pasażerów z 
uwagi na zapewnienie wyższego komfortu jazdy, zwiększenie płynności oraz szybkości jazdy.  
Ograniczenie ruchu kołowego w wyniku realizacji przedstawionych zadań wpłynie też na zwiększenie 
bezpieczeństwa w ruchu pieszym oraz ograniczenie ilości kolizji drogowych. 
Modernizacja głównych ciągów komunikacji tramwajowej w Zabrzu spowoduje uzyskanie sprawnego układu 
miejskiego oraz wpłynie na poprawę standardów na ciągu tramwajowym Gliwice – Zabrze – Ruda Śląska – 
Świętochłowice – Chorzów (Katowice).  
 
Powiązanie z koncepcją / 
Strategią 

Realizacja systemu tramwajowego. 
Element programu A; realizacja celów strategii 1 i 2.1.1. 

Podmioty / Beneficjenci 
 

Gmina Zabrze 
Tramwaje Śląskie SA 

Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów 

Koszty 
 

13,5 mln PLN 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram 
 

okres realizacji – 26 miesięcy; zakończenie 2006 r. 

Efekty: 
Modernizacja 2,75 km linii tramwajowych w obszarze 
śródmieścia miasta Zabrze poprawiająca warunki 
ruchu na układzie ulicznym 
 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

Przebudowa 2,75 km torowiska 
tramwajowego wraz z infrastruktura 
towarzyszącą. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 poprawa standardów obsługi 
obszaru śródmiejskiego komunikacją 
tramwajową, 

 skrócenie czasu podróży do 
Centrum,  

- wzrost liczby pasażerów 
korzystających z komunikacji 
tramwajowej, 

- zmniejszenie uciążliwości 
komunikacji tramwajowej dla 
otoczenia, 

- zmniejszenie obciążenia 
trakcji autobusowej, 

- poprawa warunków ruchu 
drogowego, 

- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT A 31 – Modernizacja korytarza tramwajowego Sosnowiec – Katowice - Bytom 
 
OPIS PROJEKTU 
Projektowana modernizacja korytarza Sosnowiec Zagórze – Sosnowiec Centrum – Katowice Szopienice – 
Katowice Centrum – Chorzów Centrum - Bytom Centrum – Bytom Miechowice obejmująca m.in.: 

 remont torowiska, 
 odcinkowa dobudowę drugiego toru, 
 remont sieci trakcyjnej i zasilania, 
 przebudowe przystanków, 

ma na celu poprawę warunków ruchu na tej trasie. Byłaby to kontynuacja już wykonanych prac modernizacyjnych, 
lub będących w trakcie realizacji (przebudowa w ramach realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach). 
Modernizacja ta w zdecydowany sposób przyczyni się do uzyskania większej prędkości komunikacyjnej, co w 
połączeniu z projektem F 2 wpłynie na podniesienie standardów oferowanych na trasie. Nie bez znaczenia będzie 
też zmniejszenie negatywnego oddziaływania na otoczenie (hałas, drgania). 
Modernizacja tego korytarza, rozpatrywana łącznie z projektami A 11 i A 13, wpłynie na wzrost ilości 
przewożonych pasażerów, tym bardziej, że trasa ta nie tylko zapewnia dogodne powiązania międzydzielnicowe w 
największych miastach aglomeracji (Sosnowiec, Katowice, Chorzów, Bytom), lecz również prowadzi przez ich 
obszary centralne. 

 
Powiązanie z koncepcją 
 

Realizacja systemu tramwajowego 
Element programu A; realizacja celów strategii 1, 1.1, 1.2.1, 2.1 i 2.1.1.  

Podmioty / Beneficjenci 
 

Gmina Sosnowiec, Katowice, Chorzów, Bytom. 
Tramwaje Śląskie SA 

Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów 

Koszty 
 

330 mln PLN 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram 
 

czas realizacji projektu – 40 miesięcy, zakończenie 2007/2008 

Efekty: 
Zmodernizowanie korytarza tramwajowego o długości 
29,2 km wraz z całą infrastrukturą. 
 

Zagrożenia realizacji: 
- brak porozumienia beneficjentów, 
- brak środków własnych, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

- remont kapitalny 53.029 mtp, 
- dobudowa 2250 m drugiego toru, 
- przebudowa 96 przystanków i 

zabudowa 45 wiat nowego typu, 
- rozbudowa 8 szt. podstacji 

istniejących i budowa 3 szt. 
nowych podstacji, 

- budowa 23 sygnalizacji z 
systemem priorytetu dla tramwaju 
i modernizacja 12 szt. 
sygnalizacji w celu nadania 
priorytetu przejazdu tramwaju. 

 
 

- zwiększenie prędkości 
komunikacyjnej na całej 
zmodernizowanej trasie, 

- wzrost standardów obsługi, 

- zmniejszenie uciążliwości 
trakcji tramwajowej dla 
otoczenia, 

- wzrost liczby pasażerów 
korzystających z komunikacji 
tramwajowej, 

- zmniejszenie obciążenia 
trakcji autobusowej, 

- poprawa stanu środowiska 
jako skutek m.in. 
zmniejszenia liczby kursów 
trakcji autobusowej, 

- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

- polepszenie jakości życia 
mieszkańców tego obszaru 
aglomeracji, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT A 32 –  Modernizacja korytarza tramwajowego Katowice – Chorzów -  
   Świętochłowice - Bytom 
 
OPIS PROJEKTU 
Projektowana modernizacja korytarza Katowice Centrum – Katowice Załęże – Chorzów Batory – Świętochłowice - 
Bytom obejmująca m.in.: 

 remont torowiska, 
 odcinkowa dobudowę drugiego toru, 
 remont sieci trakcyjnej i zasilania, 
 przebudowe przystanków, 

ma na celu poprawę warunków ruchu na tej trasie. Byłaby to kontynuacja już wykonanych prac modernizacyjnych. 
Modernizacja ta w zdecydowany sposób przyczyni się do uzyskania większej prędkości komunikacyjnej, co wpłynie 
na podniesienie standardów oferowanych na trasie. Nie bez znaczenia będzie też zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania na otoczenie (hałas, drgania), tym bardzie, że trasa ta prowadzi przez intensywnie 
zagospodarowane tereny.  
Modernizacja tego korytarza wpłynie na wzrost ilości przewożonych pasażerów, tym bardziej, że trasa ta nie tylko 
zapewnia dogodne powiązania międzydzielnicowe lecz również prowadzi przez ich obszary centralne. 
 
Powiązanie z koncepcją / 
Strategią 

Realizacja systemu tramwajowego 
Element programu A; realizacja celów strategii 1, 1.1, 1.2.1, 2.1 i 2.1.1.  

Podmioty / Beneficjenci 
 

Gmina Chorzów, Świętochłowice. 
Tramwaje Śląskie SA 

Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów 

Koszty 
 

45 mln PLN 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram 
 

czas realizacji projektu – 24 miesiące, zakończenie do 2006 

Efekty: 
Uzyskanie zmodernizowanego korytarza 
tramwajowego o długości 14,5 km 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

Modernizacja 7.100 m toru 
pojedynczego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zwiększenie prędkości 
komunikacyjnej na całej 
zmodernizowanej trasie, 

- wzrost standardów obsługi, 

- zmniejszenie uciążliwości 
trakcji tramwajowej dla 
otoczenia, 

- wzrost liczby pasażerów 
korzystających z komunikacji 
tramwajowej, 

- zmniejszenie obciążenia 
trakcji autobusowej, 

- poprawa stanu środowiska 
jako skutek m.in. 
zmniejszenia liczby kursów 
trakcji autobusowej, 

- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

- polepszenie jakości życia 
mieszkańców tego obszaru 
aglomeracji, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT A 33 –  Modernizacja korytarza tramwajowego Chorzów - Świętochłowice –  
   Ruda Śląska 
 
OPIS PROJEKTU 
Projektowana modernizacja korytarza Chorzów Centrum – Świętochłowice – Ruda Śląska Chebzie obejmująca 
m.in.: 

 remont torowiska, 
 odcinkowa dobudowę drugiego toru, 
 remont sieci trakcyjnej i zasilania, 
 przebudowe przystanków, 

ma na celu poprawę warunków ruchu na tej trasie. 
Korytarz ten jest elementem spinającym modernizowane korytarze omówione w ramach projektu A 31 i A 32. 
Realizacja tego projektu umożliwi kompleksowe zamkniecie zmodernizowaną trasą sieci tramwajowej w Chorzowie 
i Rudzie Śląskiej, tym bardziej, że prowadzona ona jest na kierunku gdzie brak jest innego korytarza komunikacji 
szynowej.  
Modernizacja ta w zdecydowany sposób przyczyni się do uzyskania większej prędkości komunikacyjnej, co wpłynie 
na podniesienie standardów oferowanych na trasie. Nie bez znaczenia będzie też zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania na otoczenie (hałas, drgania), tym bardzie, że trasa ta prowadzi przez intensywnie 
zagospodarowane tereny.  
Modernizacja tego korytarza wpłynie na wzrost ilości przewożonych pasażerów, tym bardziej, że trasa ta nie tylko 
zapewnia dogodne powiązania międzydzielnicowe, lecz również prowadzi przez centra miast przez które przebiega 
(Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska). 
 
Powiązanie z koncepcją / 
Strategią 

Realizacja systemu tramwajowego 
Element programu A; realizacja celów strategii 1, 1.1, 1.2.1, 2.1 i 2.1.1. 

Podmioty / Beneficjenci 
 

Gmina Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska. 
Tramwaje Śląskie SA 

Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów 

Koszty 
 

95 mln PLN 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram 
 

okres realizacji 48 miesięcy; zakończenie I etapu 2006 r. (na terenie Chorzowa i 
Świętochłowic). 

Efekty: 
Uzyskanie zmodernizowanego korytarza 
tramwajowego o długości 11 km, w I etapie zakłada 
się modernizację odcinka w Chorzowie i 
Świętochłowicach. 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

- modernizacja 11.500 mtp, 
- dobudowa 8.000mtp na 

odcinkach jednotorowych 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zwiększenie prędkości 
komunikacyjnej na całej 
zmodernizowanej trasie, 

- wzrost standardów obsługi, 

- zmniejszenie uciążliwości 
trakcji tramwajowej dla 
otoczenia, 

- wzrost liczby pasażerów 
korzystających z komunikacji 
tramwajowej, 

- zmniejszenie obciążenia 
trakcji autobusowej, 

- poprawa stanu środowiska 
jako skutek m.in. 
zmniejszenia liczby kursów 
trakcji autobusowej, 

- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

- polepszenie jakości życia 
mieszkańców tego obszaru 
aglomeracji, 

Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT B 11 – Zintegrowany węzeł komunikacji miejskiej w Bytomiu 
 
OPIS PROJEKTU 
 
W rejonie dworca PKP (Plac Wolskiego) planuje się utworzenie zintegrowanego węzła komunikacyjnego. 
Przez dworzec autobusowy, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, przechodzi 45 linii autobusowych, w tym 4 
przyspieszone i 2 linie nocne. Umożliwiają one połączenie ze wszystkimi dzielnicami Bytomia oraz z kilkunastoma 
miastami ościennymi. Dodatkowo na dworcu autobusowym jest wydzielone stanowisko dla komunikacji PKS, 
będącej uzupełnieniem dla komunikacji kolejowej ponadregionalnej. Dzięki komunikacji kolejowej możliwe jest 
dotarcie do większych miast całego kraju (oprócz pociągów osobowych zatrzymują się również wszystkie pociągi 
pospieszne).  
Po drugiej stronie torów kolejowych znajduje się przystanek tramwajowy „Bytom Zamłynie” połączony ze 
wspomnianymi dworcami podziemnym wyjściem na perony kolejowe. Z 10 linii tramwajowych kursujących w 
Bytomiu, 4 obsługują przystanek Zamłynie, a 1 pobliski przystanek Łagiewnicka.  
Zadaniem tego węzła będzie oprócz kompleksowej obsługi pasażerów, integracja transportu zbiorowego 
(kołowego i szynowego o funkcji lokalnej, tranzytowej i międzynarodowej) oraz poprawa dostępności tego rejonu 
dla komunikacji indywidualnej poprzez rozbudowę układu drogowego. Przebudowa zakłada m. in. zmianę tras linii 
tramwajowych tak, aby obsługiwały nowo tworzone centrum przesiadkowe na Placu Wolskiego. Oprócz tego 
zakłada się budowę wiaduktu nad torami, łączącego ulicę Wrocławską z Zabrzańską, co pozwoli odciążyć wiadukt 
pomiędzy Placem Wolskiego a ulicą Zabrzańską i Łagiewnicką. Jednocześnie ruch tranzytowy ze ścisłego centrum 
zostanie skierowany na obwodnicę, co spowoduje znaczne odciążenie rejonu Placu Wolskiego z ruchu kołowego.  
 
Powiązanie z koncepcją / 
Strategią 

Realizacja koncepcji węzłów przesiadkowych. 
Element programu B; realizacja celów strategii 1.1, 1.1.2, 1.2 i 1.2.2. 

Podmioty / Beneficjenci Gmina Bytom, PKP, Tramwaje Śląskie SA. 
Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów, 

Koszty 
 

do określenia w „Studium wykonalności. . . „ 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram 
 

do określenia w „Studium wykonalności. . . „ z uwzględnieniem wszystkich 
uwarunkowań, 

Efekty: 
Integracja różnych systemów transportu 
pasażerskiego, 
Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej miasta, 
 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 
- brak porozumienia beneficjentów, 
- problemy dotyczące własności gruntów, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

- powierzchnia (m2) 
zagospodarowana, 

- kubatura obiektów, 
- długość zmodernizowanych linii 

tramwajowych, 
- ilość miejsc postojowych na 

parkingach systemu „P & R”, 
 
 
 

- poprawa standardów obsługi 
pasażerów, 

- poprawa bezpieczeństwa 
podróżnych, 

- integracja przestrzenna i 
funkcjonalna różnych 
systemów transportu 
pasażerskiego, 

- zwiększenie ilości 
pasażerów komunikacji 
publicznej, 

- ograniczenie ilości 
samochodów osobowych w 
centrum miasta, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT B 12 – Zintegrowany węzeł przesiadkowy Katowice  
 
OPIS PROJEKTU 
Projektowany zintegrowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany jest w obszarze ścisłego centrum Katowic (rejon 
dworca PKP i Rynku). W stanie istniejącym miejsce to charakteryzuje się znacznym rozproszeniem lokalizacji 
przystanków komunikacji miejskiej (autobusowych i tramwajowych) połączonych nieatrakcyjnymi ciągami pieszymi, 
oraz brakiem systemu kompleksowej informacji dla podróżnych. 
Zakres prac przy tworzeniu węzła obejmuje: 
 Przebudowę linii tramwajowej na kierunku N-S polegającą na przełożeniu torowiska w Al. Korfantego (od 

Ronda) i Rynku (wzdłuż zachodniej pierzei), wybudowaniem dwutorowej linii w ul. Pocztowej i przejściem na 
południową stronę nasypu kolejowego pod istniejącym wiaduktem (pod zachodnim przęsłem w śladzie 
istniejącego ciągu pieszego). Pozwala to na utrzymanie dotychczasowego przebiegu linii tramwajowej w 
kierunku południowym (w ul. Kościuszki i ul. Kochanowskiego), lub przebudowę jej w ul. Kościuszki na 
dwutorową (na odcinku do Pl. Miarki). 
Jako rozwiązanie wariantowe rozpatrywane jest nowe (tunelowe) przejście linią tramwajową pod nasypem 
kolejowym na osi Pocztowa – Kościuszki. Rozwiązanie to należy rozważać łącznie z przebudową istniejącego 
dworca PKP. 

 Przebudowie linii tramwajowej w ciągu ul. Warszawskiej i 3-go Maja (w obrębie projektowanej strefy ruchu 
pieszego) tak, by mogło być one wykorzystywane do prowadzenia ruchu autobusów komunikacji publicznej, 

 Przebudowę Placu Szewczyka umożliwiającą wykształcenie dworca autobusowego komunikacji miejskiej, 
 Zmianę organizacji ruchu w obszarze węzła i jego bezpośrednim otoczeniu, 
 Wykształcenie stref ruchu pieszego z czytelnymi, o atrakcyjnym zagospodarowaniu ciągami ruchu pieszego i 

placami, 
 Realizację parkingów dla samochodów osobowych (przy ul. Wojewódzkiej i Al. Korfantego) 

Kompleksowa przebudowa tego obszaru wpłynie w zdecydowanie korzystny sposób na jego funkcjonowanie jako 
głównego węzła przesiadkowego miasta. 
Bardzo ważnym elementem węzła jest dworzec PKP, którego modernizacja winna się odbyć równocześnie z 
przekształceniami przestrzennymi jego otoczenia. 
Powiązanie z koncepcją / 
Strategią 
 

Realizacja koncepcji węzłów przesiadkowych. 
Element programu B; realizacja celów strategii 1.1, 1.1.2, 1.2 i 1.2.2. 

Podmioty / Beneficjenci 
 

Gmina Katowice, Tramwaje Śląskie SA. 

Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów, 

Koszty 
 

180 mln PLN (nie obejmuje kosztów modernizacji dworca PKP i realizacji 
przejścia tunelowego linią tramwajową na kierunku N-S pod torami PKP) 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram 
 

do określenia w „Studium wykonalności. . . „ z uwzględnieniem wszystkich 
uwarunkowań, rozpoczęcie realizacji przed 2006 r. 

Efekty: 
- Integracja różnych systemów transportu 

pasażerskiego, 
- Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej miasta, 
 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 
- brak porozumienia beneficjentów, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

- powierzchnia (m2) 
zagospodarowana przestrzeni 
publicznej, 

- kubatura obiektów, 
- długość zmodernizowanych linii 

tramwajowych, 
- ilość miejsc postojowych na 

parkingach systemu „P & R”, 
 
 
 

- poprawa standardów obsługi 
pasażerów, 

- poprawa bezpieczeństwa 
podróżnych, 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu, 

- integracja przestrzenna i 
funkcjonalna różnych 
systemów transportu 
pasażerskiego, 

- zwiększenie ilości 
pasażerów komunikacji 
publicznej, 

- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu pieszego, 

- ograniczenie ilości 
samochodów osobowych w 
centrum miasta, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT B 13 – Centralny węzeł przesiadkowy komunikacji zbiorowej w Sosnowcu 
 
OPIS PROJEKTU 
W celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej, udrożnienia oraz integracji układu komunikacyjnego regionu, planuje się 
budowę centralnego, wielofunkcyjnego zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji zbiorowej w Sosnowcu. Jego 
budowa jest integralną częścią opracowanej i wdrażanej koncepcji „Przebudowy Centrum Miasta”. W ramach w/w inwestycji 
dotychczas wykonano modernizację ul. Modrzejewskiej wraz z placem u jej zbiegu z ul. Kościelną, wybudowano pasaż 
podziemny, przebudowano nawierzchnie przed dworcem, wybudowano dwa obiekty – budynek techniczny oraz biurowo-
usługowy, dwupoziomowy plac połączono z nowo wybudowanym pasażem podziemnym i z budynkiem dworca kolejowego, 
którego budynek również został zmodernizowany.  
Projekt „Budowa centralnego, wielofunkcyjnego zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji zbiorowej” stanowi kolejny 
element koncepcji Przebudowy Centrum Miasta, który jest zgodny z osią NPR na lata 2004-2006, jak również z zapisami w 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Należy zauważyć, że gmina posiada prawo do dysponowania gruntami na czas realizacji inwestycji. 
Zakłada się dobudowanie do już istniejących obiektów, zrealizowanych w ramach poprzedniego etapu, elementów 
uzupełniających, integrujących ze sobą wszystkie istniejące w centrum miasta środki transportu (kolej, tramwaj, autobus miejski 
i dalekobieżny, taksówki). W ramach koncepcji planowane jest wykonanie trzech podprojektów: 
1. Udrożnienie układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego poprzez modernizację układu drogowego na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Dęblińską i 3-go Maja. W jego ramach zakłada się wykonanie tunelu 
dla pieszych od strony Katowic, obniżenie chodników i wykonanie dwóch dodatkowych pasów jezdni pod wiaduktem 
kolejowym przy ul. Piłsudskiego, wykonanie sygnalizacji akomodacyjnej, obejmującej dwa skrzyżowania, jak również 
przebudowę oświetlenia wiaduktu i tuneli, odwodnienie drogi, wykonanie nawierzchni na odcinku około 560 metrów oraz 
przebudowę kanalizacji teletechnicznej. 

2. Budowa dwóch wielopoziomowych podziemnych parkingów samochodowych przy ul. Piłsudskiego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie DH Sezam, z przewidywaną łączną ilością ok. 300-400 miejsc. Dla pieszych obiekty będą dostępne poprzez 
węzeł komunikacji pionowej ze schodami i dźwigiem osobowym w centralnej części parkingu oraz istniejącego pasażu. 

3. Przebudowa platformy peronowej, zadaszenia i schodów na peronie 2 dworca kolejowego, jak również budowa windy 
osobowej obsługującej ten peron. 

Oprócz komunikacji lokalnej, miejsce to zapewnia połączenia w układzie regionalnym i krajowym dzięki komunikacji PKS oraz 
pobliskiemu dworcowi PKP, na którym poza pociągami lokalnymi zatrzymują się pociągi pospieszne oraz ekspresowe (IC, EC).  
        
Powiązanie z koncepcją / 
Strategią 

Realizacja koncepcji węzłów przesiadkowych. 
Element programu B; realizacja celów strategii 1.1, 1.1.2, 1.2 i 1.2.2. 

Podmioty / Beneficjenci 
 

Gmina Sosnowiec, PKP, Tramwaje Śląskie SA. 

Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów, 

Koszty 
 

50 mln PLN 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram do określenia w „Studium wykonalności. . . „ z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań, 
rozpoczęcie realizacji przed 2006 r. 

Efekty: 
- Integracja różnych systemów transportu 

pasażerskiego, 
- Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej miasta, 
 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 
- brak porozumienia beneficjentów, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

- powierzchnia (m2) 
zagospodarowana, 

- kubatura obiektów, 
- długość zmodernizowanych linii 

tramwajowych, 
- długość przebudowanej sieci 

ulicznej, 
- ilość sygnalizacji świetlnych, 
- długość nowych ciągów pieszych, w 

tym bezkolizyjnych z ruchem 
pojazdów, 

- ilość miejsc postojowych na 
parkingach, w tym systemu „Park & 
Ride”, 

 
 

- poprawa standardów obsługi pasażerów,
- poprawa bezpieczeństwa podróżnych, 

- integracja przestrzenna i 
funkcjonalna różnych systemów 
transportu pasażerskiego, 

- zwiększenie ilości pasażerów 
komunikacji publicznej, 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
pieszego, 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

- poprawa dostępności 
komunikacyjnej węzła 
przesiadkowego, 

- ograniczenie ilości 
samochodów osobowych w 
centrum miasta, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT B 14 – Główny węzeł przesiadkowy „Centrum” w Zabrzu  
OPIS PROJEKTU 
Dominująca rola komunikacji zbiorowej w przewozach pasażerskich w obszarze miasta, szczególnie w Centrum 
uzasadnia tworzenie wygodnych węzłów przesiadkowych nawet kosztem ograniczenia swobody ruchu 
samochodów indywidualnych. Realizację głównego węzła przesiadkowego Centrum planuje się w oparciu o 
istniejący dworzec kolejowy PKP. 
Zadaniem tego węzła jest pełna integracja wszystkich funkcjonujących w Zabrzu środków transportu 
pasażerskiego. Wymagać to będzie realizacji urządzeń służących obsłudze pasażerów jak : 
- budynek dworca, perony, wiaty przystankowe 
- ciągi piesze, chodniki, przejścia podziemne ze schodami i pochylniami oraz windami dla osób 

niepełnosprawnych 
- informatory dźwiękowe, wizualne, odpowiednie oznakowania 
- usługi towarzyszące – także w formie obiektu usługowo – hotelowego wzniesionego w kondygnacjach 

wyższych, nad zespołem parkingów i przystanków autobusowych. 
Przeniesienie dworca autobusowego z ul. Goethego na stronę południową układu kolejowego oraz 
zaprojektowanie linii tramwajowej wraz z przystankami obok przystanku kolei aglomeracyjnej, daje możliwość 
realizacji krótkich i dogodnych ciągów pieszych, co ma podstawowe znaczenie dla jakości świadczenia usług w 
transporcie pasażerskim. 
Główny węzeł przesiadkowy Zabrza obejmuje więc : 
- zespół przystanków tramwajowych i kolei aglomeracyjnej, 
- dworzec kolejowy PKP 
- dworzec autobusowy i postój taksówek 
- parking samochodów osobowych 
- układ ciągów pieszych 
- zespół obiektów usługowo – handlowych. 
Powiązanie z koncepcją 
 

Realizacja koncepcji węzłów przesiadkowych. 
Element programu B; realizacja celów strategii 1.1, 1.1.2, 1.2 i 1.2.2. 

Podmioty 
 

Gmina Zabrze, PKP, Tramwaje Śląskie SA. 

Zarządzający projektem 
 

wg porozumienia beneficjentów, 

Koszty 
 

100 mln PLN 

Źródła finansowania 
 

środki własne i środki UE 

Harmonogram 
 

do określenia w „Studium wykonalności. . . „ z uwzględnieniem wszystkich 
uwarunkowań, rozpoczęcie realizacji przed 2006 r. 

Efekty: 
- Integracja różnych systemów transportu 

pasażerskiego, 
- Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej miasta, 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 
- brak porozumienia beneficjentów, 
- brak „Studium wykonalności...” 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

- powierzchnia (m2) 
zagospodarowana, 

- kubatura obiektów, 
- długość zmodernizowanych linii 

tramwajowych, 
- długość przebudowanej sieci 

ulicznej, 
- długość nowych ciągów 

pieszych, w tym bezkolizyjnych z 
ruchem pojazdów, 

- ilość miejsc postojowych na 
parkingach, w tym systemu „Park 
& Ride”, 

 
 

- poprawa standardów obsługi 
pasażerów, 

- poprawa bezpieczeństwa 
podróżnych, 

- integracja przestrzenna i 
funkcjonalna różnych 
systemów transportu 
pasażerskiego, 

- zwiększenie ilości 
pasażerów komunikacji 
publicznej, 

- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu pieszego, 

- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

- poprawa dostępności 
komunikacyjnej węzła 
przesiadkowego, 

- ograniczenie ilości 
samochodów osobowych w 
centrum miasta, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT C 1 –  Modernizacja taboru autobusowego w komunikacji publicznej wraz z 
niezbędną infrastrukturą i działaniami informacyjnymi. 

 
OPIS PROJEKTU 
 
Sprawność i atrakcyjność transportu zbiorowego musi być dostatecznie wysoka, by sprostać konkurencji transportu 
indywidualnego. Jednym z podstawowych kryteriów jest jakość komunikacji publicznej nierozerwalnie związana 
m.in. z rodzajem taboru kursującego na liniach autobusowych oraz szeroko rozumianą informacją pasażerską. Nie 
bez znaczenia jest też aspekt ekologiczny. Zakup taboru spełniającego normy EURO 3 zmniejszy wielokrotnie 
emisje szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. W chwili obecnej ponad 70% taboru autobusowego 
eksploatowanego na liniach komunikacji miejskiej liczy ponad 10 lat. Tak więc bezdyskusyjna jest potrzeba odnowy 
taboru autobusowego eksploatowanego na liniach komunikacji publicznej w aglomeracji. Nowo zakupywany tabor 
będzie wyposażony w systemy wizyjnej informacji pasażerskiej wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Dodatkowo, będą 
sukcesywnie tworzone lokalne Punkty Obsługi Pasażerów, w których pasażer będzie miał możliwość uzyskać 
kompleksową informację nt. funkcjonowania i możliwości przesiadek pomiędzy komunikacją autobusową, 
tramwajową i kolejową. Kolejnym elementem systemu informacji pasażerskiej będzie nowy system informacji 
przystankowej. 
        
Powiązanie z koncepcją / 
Strategią 
 

Realizacja koncepcji systemu transportu publicznego w aglomeracji, w której 
transport autobusowy ma pełnić określone funkcje. 
Element programu F; realizacja celów strategii 1, 1.1 i 1.1.1. 

Podmioty / Beneficjenci 
 

Przewoźnicy świadczący usługi w autobusowej komunikacji publicznej na 
podstawie umów z organizatorem komunikacji oraz organizator komunikacji. 

Zarządzający projektem 
 

Przewoźnicy i organizator – w części ich dotyczącej 

Koszty 
 

150 mln PLN 
 

Źródła finansowania 
 

środki własne przewoźników i organizatora, środki Funduszy Ochrony 
Środowiska i środki UE 

Harmonogram 
 

sukcesywnie w latach 2004 - 2006 

Efekty: 
Odnowa taboru autobusowego, nowy rozbudowany 
system informacji pasażerskiej 
 

Zagrożenia realizacji: 
- brak środków własnych, 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

120 szt. nowych autobusów 
komunikacji miejskiej spełniających 
normę EURO 3 wyposażonych w 
wyświetlacze zewnętrzne i 
wewnętrzne 
6 Punktów Obsługi Pasażerów 
zlokalizowanych w największych 
miastach aglomeracji 
Nowa infrastruktura przystankowa w 
zakresie kompleksowej informacji 
pasażerskiej 
 
 
 
 
 

- poprawa standardów obsługi 
pasażerów, 

- poprawa bezpieczeństwa 
podróżnych, 

- obniżenie kosztów eksploatacyjnych,
- poprawa wskaźników struktury 

taboru, 
- bardziej rozbudowany i 

kompleksowy system informacji 
pasażerskiej, 

- lepszy kontakt i wymiana informacji 
na linii organizator – pasażer, 

- zmniejszenie uciążliwości 
komunikacji autobusowej dla 
środowiska, 

- obniżenie kosztów 
funkcjonowania komunikacji 
autobusowej, 

- podniesienia poziomu 
zadowolenia pasażerów, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT C 2 – Odnowa taboru tramwajowego 
 
OPIS PROJEKTU 
Celem projektu jest modernizacja eksploatowanych aktualnie przez Tramwaje Śląskie SA tramwajów typu 
105N/Na. Modernizacja taka wpłynie na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, zmniejszenie 
energochłonności i zmniejszenia oddziaływania na środowisko (ograniczenie emisji hałasu) jak również poprawi 
warunki pracy motorniczego. 
Zmodernizowane tramwaje przeznaczone zostaną do obsługi planowanej do modernizacji trasy Sosnowiec 
Zagórze – Bytom Miechowice (projekt A 31) 
        
Powiązanie z koncepcją / 
Strategią 
 

Realizacja koncepcji systemu tramwajowego. 
Element programu F; realizacja celów strategii 1, 1.1 i 1.1.1. 

Podmioty / Beneficjenci 
 

Tramwaje Śląskie SA 

Zarządzający projektem 
 

Tramwaje Śląskie SA 
 

Koszty 
 

60,0 mln zł 

Źródła finansowania 
 

środki własne, środki Funduszy Ochrony Środowiska, środki UE 

Harmonogram 
 

sukcesywnie w latach 2005 - 2006 

Efekty: 
Odnowa taboru tramwajowego 
 

Zagrożenia realizacji: 
Brak zgromadzonych środków własnych. 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

Zmodernizowanych 50 wagonów 
tramwajowych typu 105 N/Na 
 
 
 
 
 
 
 

- poprawa standardów obsługi 
pasażerów, 

- poprawa bezpieczeństwa 
podróżnych, 

- obniżenie kosztów eksploatacyjnych,
- poprawa wskaźników struktury 

taboru, 

- zmniejszenie uciążliwości 
komunikacji tramwajowej dla 
otoczenia, 

- obniżenie kosztów 
funkcjonowania komunikacji 
tramwajowej, 

- podniesienia poziomu 
zadowolenia pasażerów, 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 
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PROJEKT E –  Wdrożenie systemu elektronicznego wsparcia zarządzania 

transportem publicznym 
 
OPIS PROJEKTU  
Sprawne i efektywne zarządzanie transportem publicznym wymaga analiz oraz przetwarzania szeregu informacji  
o procesach zachodzących na sieci komunikacyjnej i w pojazdach kursujących na liniach. Dotyczy to przede 
wszystkim ilości przewożonych pasażerów, struktury posiadanych przez nich biletów, macierzy podróży, realnych 
czasów przejazdów pomiędzy przystankami, punktualności kursowania pojazdów itp. Niezbędna jest również 
dynamiczna informacja pasażerska, w ramach której pasażer na bieżąco informowany będzie o opóźnionych 
odjazdach, awariach lub innych zdarzeniach na sieci komunikacyjnej. 
Otrzymanie takich danych możliwe jest po wdrożeniu systemu elektronicznego (informatycznego) wsparcia 
zarządzania transportem publicznym, składającego się z następujących elementów: 
♦ Bilet elektroniczny (karta bezstykowa), 
♦ Pomiary potoków pasażerskich, 
♦ Kontrola funkcjonowania komunikacji oraz monitoring w pojazdach. 
  

Powiązanie z koncepcją / 
Strategią 

 

Realizacja systemu elektronicznego wsparcia zarządzania transportem 
publicznym.  

Program jest realizacją działania 1.2.4.- „Rozwój sieci informatycznych 
niezbędnych dla precyzyjnego zarządzania ruchem drogowym i transportem 
publicznym” oraz powiązany z działaniem 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.1., 1.2.3. 

Podmioty / Beneficjenci 

 

KZK GOP, Przewoźnicy 

Zarządzający projektem 

 

KZK GOP 

Koszty 
 

do określenia w „Studium wykonalności...” 

Źródła finansowania 

 

Środki własne, fundusze UE 

Harmonogram 
 

sukcesywnie w latach 2005 - 2010 

 
Efekty: System elektronicznego wsparcia 
zarządzania transportem publicznym 
 

 
Zagrożenia realizacji: 
Brak środków własnych 

WSKAŹNIKI 
PRODUKTU REZULTATU ODDZIAŁYWANIA

- ilość punktów dystrybucji biletu 
elektronicznego,  

- ilość pojazdów wyposażonych w 
urządzenia do sczytywania biletu 
elektronicznego, 

- ilość pojazdów wyposażonych w 
urządzenia do liczenia 
pasażerów, 

- ilość pojazdów wyposażonych w 
urządzenia monitorujące, 

 

- poprawa standardów obsługi 
pasażerów, zintegrowanie biletów 
komunikacji w regionie, 

- poprawa punktualności kursowania 
pojazdów, 

- poprawa bezpieczeństwa 
podróżnych, 

- sprawny system rozliczeń 
przewozów, 

- podniesienia poziomu 
zadowolenia pasażerów, 

- zwiększenie liczby osób 
korzystających z komunikacji 
publicznej,  

- obniżenie kosztów 
zarządzania komunikacją, 

 

 
Na etapie opracowania „Studium wykonalności” podane wskaźniki zostaną sparametryzowane. 



12.2. Planowane programy i projekty po roku 2006 

 
PROGRAMY 

 
PROJEKTY / DZIAŁANIA 

Zgodność ze Studium 
uwarunkowań i 
kierunków zag. 
przestrzennego 

 

Uwagi 

 
A. Rozbudowa i modernizacja sieci 
tramwajowej 

 
A 1 – Budowa nowych odcinków sieci tramwajowej: 

 A 14 – przedłużenie linii do Ochojca w Katowicach, 
 A 15 – budowa odcinka linii Wirek – Halemba w 

Rudzie Śląskiej, 
 A 16 -budowa odcinka Wolności – Mikulczyce w 

Zabrzu, 

Projekty zgodne z 
zapisami Studiów 

uwarunkowań 
i kierunków 
zagospoda- 

rowania 
przestrzennego 

miast

 

 
B. Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

 
B 1 – Budowa głównych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych: 

 B 12 - Katowice 
 B 15 – Będzin, 
 B 16 - Chorzów 
 B 17 – Gliwice, 
 B 18 – Ruda Śląska Chebzie, 
 B 19 – Tychy, 

B 2 – Budowa zbiorczo – rozprowadzających węzłów 
przesiadkowych: 

 B 21 - Mikołów,  
 B 22 - Tychy Miasto, 
 B 23 - Tarnowskie Góry, 
 B 24 – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, 

 

 
Projekty zgodne z 
zapisami Studiów 

uwarunkowań 
i kierunków 
zagospoda- 

rowania 
przestrzennego 

miast 

 
Projekt B 12 
kontynuacja 
z lat 2004 - 

2006 
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B 3 – Budowa lokalnych „buforowych” węzłów 
przesiadkowych: 

 B 31 – w Katowicach: Brynów, Zawodzie, Plac 
Alfreda, 

 B 32 – w Sosnowcu Zagórzu, 
 B 33 – w Bytomiu (Wrocławska), 
 B 34 – w Zabrzu Mikulczycach i  Makoszowach, 
 B 35 – w Rudzie Śląskiej Halembie, 

Uwaga: 
Projekt B 19 powiązany jest z projektami modernizacji linii 
kolejowych sieci „E”. 
Pożądane jest rozpoczęcie działań przy realizacji projektów B 
31, B 32, B33 do roku 2006. 
 

 
C. Program odnowy taboru komunikacji 
publicznej. 
Projekty w tym zakresie są ściśle związane 
z realizacją programów: A, B i D. 
Program ten będzie możliwy w całości do realizacji 
po uprzednim wykonaniu optymalizacji układu linii 
komunikacyjnych. 

 
C 1 – autobusy, 
C 2 – tramwaje, 
C 3 – tabor kolejowy, 

  
Kontynuacja 
projektów z 

lat 2004 - 
2006 

 
D. Program modernizacji infrastruktury 
kolejowej. 

 
D 1 – Modernizacja odcinków sieci przeznaczonych dla 
uruchomienia ruchu aglomeracyjnego w tym również na 
liniach, na których zakłada się przywrócenie ruchu 
pasażerskiego 

 D 11 – odtworzenie ruchu pasażerskiego na linii 
Tychy – Tychy Miasto / Urbanowice i Bytom – 
Gliwice, 

 D 13 – modernizacja odcinków Gliwice – Katowice – 
Dąbrowa Górnicza i Chorzów Batory – Bytom – 
Tarnowskie Góry, 

 
Projekty zgodne z 
zapisami Studiów 

uwarunkowań 
i kierunków 
zagospoda- 

rowania 
przestrzennego 

miast 

 
Kontynuacja 
projektów z 

lat 2004 - 
2006 
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 D 14 – modernizacje i przebudowy stacji 

kolejowych powiązane z projektem B 1 i B 2 
Realizacja projektu D 13 powiązana jest ściśle z projektami 
modernizacji sieci linii kolejowych „E” ( E – 30 i E – 65)

 
E. Program budowy systemu 
elektronicznego wsparcia zarządzania 
transportem publicznym w aglomeracji. 

 
E 1 – opracowanie koncepcji systemu elektronicznego 
wsparcia zarządzania transportem publicznym w tym 
Zintegrowanego Systemu Biletowego Aglomeracji 
Górnośląskiej 
E 2 – wprowadzenie biletu elektronicznego 
E 3,4       kolejne elementy systemu 
 

  
Kontynuacja 
projektów z 

lat 2004 - 
2006 

 
F. Program poprawy standardów 
komunikacji publicznej.  

 
F 1 – Modernizacja i budowa sieci przystanków 
komunikacji publicznej wraz z otoczeniem (dojścia 
piesze, zagospodarowanie itp.) 
F 2 – Organizacja (budowa) sieci Punktów Obsługi 
Pasażerów ułatwiających kontakt pomiędzy pasażerem i 
organizatorem transportu pasażerskiego, 
F 3 – Modernizacja sieci drogowej w celu dostosowania 
jej parametrów do prowadzenia komunikacji 
autobusowej, 
 

Projekty zgodne z 
zapisami Studiów 

uwarunkowań 
i kierunków 
zagospoda- 

rowania 
przestrzennego 

miast i gmin 

Kontynuacja 
projektów z 

lat 2004 - 
2006 

G. Prace analityczno – badawczo – 
projektowe dotyczące systemu transportu 
pasażerskiego w Aglomeracji 

G 1 – Koncepcja funkcjonowania organizatora 
komunikacji publicznej w Aglomeracji, 
G 2 – Optymalizacja tras i linii komunikacji publicznej, 
G 3 – Badania zachowań komunikacyjnych ludności w 
obszarze Aglomeracji Górnośląskiej, 

 Kontynuacja 
projektów z 

lat 2004 - 
2006 
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H. Program „Śródmieście” – tworzenia 
stref ograniczonego ruchu 
samochodowego i uprzywilejowania 
komunikacji publicznej 

 
H 1 – Bytom, 
H 2 – Gliwice, 
H 3 – Katowice, 
H 4 – Sosnowiec, 
H 5 – Zabrze. 

Projekty zgodne z 
zapisami Studiów 

uwarunkowań 
i kierunków 
zagospoda- 

rowania 
przestrzennego 

miast     
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13.  PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006. 
 
 
Zgodnie z dotychczasowym rozpoznaniem, uwzględniając następujące projekty: 

♦ A 1 – Budowa nowych odcinków sieci tramwajowej, 

♦ A 2 – Modernizacja istniejących linii tramwajowych, 

♦ A 3 – Modernizacja korytarzy tramwajowych, 

♦ B 1 – Budowa głównych zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 

♦ C 1 – Odnowa taboru – autobusy, 

♦ C 2 – Odnowa taboru – tramwaje, 

♦ Prace analityczno – badawczo – projektowe dotyczące systemu transportu 

publicznego w Aglomeracji 

zapotrzebowanie na środki finansowe oszacowano na 1.150,0 mln. zł. 

 

Zgodnie z zasadą zapisaną w Uzupełnieniu ZPORR przyjęto następujący podział 

środków: 

- środki własne beneficjentów   575,0 mln zł, tzn. 50% ogółu środków, 

- środki EFRR      575,0 mln zł, pozostałe 50%. 
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14.  SYSTEM WDRAŻANIA 
 
 

System wdrażania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w 

Aglomeracji Górnośląskiej odbywać się będzie na ogólnych zasadach przyjętych w 

systemie wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej kierowanej do obszarów 

objętych Celem 1 przygotowanym zgodnie z zasadami i procedurami wspólnotowymi. 

Zostały one określone w Rozporządzeniu Rady z 21 czerwca 1999r. Nr 1260/1999 

wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz 

rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności. Zasady te znalazły swoje odzwierciedlenie w Uzupełnieniu 

ZPORR, które jest głównym punktem odniesienia dla sposobu realizacji zapisanych 

w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji 

Górnośląskiej programów i działań. 

 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jak i realizowane w jego 

ramach działania, w tym Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w 

aglomeracjach, podlegają monitorowaniu na szczeblu regionalnym. Tak więc, 

wiodącą instytucją koordynującą realizację Zintegrowanego Planu Rozwoju 

Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej – jako że brak jest instytucji 

samorządowej na poziomie Aglomeracji – winien być specjalnie powołany Zespół 
Koordynacyjny. 
 
Wszystkie strategiczne decyzje w projekcie powinny być konsultowane przez Zespół 

Koordynacyjny składający się z przedstawicieli kluczowych instytucji związanych z 

transportem publicznym w Aglomeracji. W skład Zespołu Koordynacyjnego powinni 

wejść przedstawiciele wskazani przez Urząd Marszałkowski, miasta Aglomeracji oraz 

przedstawiciele partnerów projektu (odpowiedzialni za realizację zadań zapisanych w 

Zintegrowanym Planie – w tym przede wszystkim zarządzający transportem 

publicznym). 

Zespół Koordynacyjny Zintegrowanego Planu, jako operacyjna struktura projektu, nie 

powinien być zbyt liczny, powinien jednak posiadać umocowanie władz 
samorządowych województwa do podejmowania wiążących decyzji w zakresie 

bieżącego modyfikowania założeń i działań Zintegrowanego Planu. 
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Wydaje się celowym, by Zespół Koordynacyjny działał również na rzecz spójności 

działań Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji 

Górnośląskiej z innymi programami realizowanymi w ramach NPR, w tym w 

szczególności: 

Nazwa osi 

NPR 

Sposób wdrażania 

Podstawy 
Wsparcia 

Wspólnoty 

Fundusz 
Spójnośc

i 

Inicjatywy 
Wspólnoto

we 
Programy krajowe 

1 

Wspieranie 
konkurencyjności 

sektora przemysłu i 
usług 

Sektorowy 
Program 
Operacyjny 
(SPO) Wzrost 
konkurencyjno
ści gospodarki 

  

Przede wszystkim 
przedsiębiorczość, 
programy 
restrukturyzacyjne, 
inne programy 
rządowe 

3 

Tworzenie 
warunków dla 
zwiększania 

poziomu inwestycji, 
promowanie 

zrównoważonego 
rozwoju i spójności 

przestrzennej 

SPO Transport 
i gospodarka 
morska  

część 
transportowa 

oraz 

ochrony 
środowiska 

 

Programy krajowe, 
Infrastruktura –klucz 
do rozwoju ; 
Program dla Odry 
2006; 
Program 
wyposażania 
aglomeracji w 
systemy kanalizacji 
zbiorczej i 
oczyszczalnie 
ścieków; 

5 

Wzmocnienie 
potencjału 

rozwojowego 
regionów i 

przeciwdziałanie 
marginalizacji 

niektórych 
obszarów 

Zintegrowany 
Program 
Operacyjny 
Rozwoju 
Regionalnego 
(ZPORR)  

 INTERREG Kontrakty 
wojewódzkie  
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15.  SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 
 

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej 

przede wszystkim ma służyć koordynacji projektów inwestycyjnych, które mogą 

uzyskać wsparcie środkami funduszy strukturalnych UE w tym przede wszystkim 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który uczestniczy w 

finansowaniu Działania 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach w 

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W 

związku z tym, zasady monitoringu przyjęte w Zintegrowanym Planie Rozwoju 

Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej muszą spełniać wszystkie 

warunki nałożone przez Uzupełnienie ZPORR. 

Podstawową funkcją monitoringu i oceny funduszy strukturalnych w Polsce jest 

umożliwienie sprawnego zarządzania programami operacyjnymi i ich koordynacji na 

poziomie Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework), a 

wcześniej Narodowego Planu Rozwoju poprzez monitorowanie postępu realizacji i 

oceny skuteczności wdrażanych priorytetów, działań i projektów.  

Monitorowanie obejmuje zarówno monitoring rzeczowy będący elementem 

zarządzania poprzez cele określone w programach operacyjnych, jak i 

monitorowanie wskaźników finansowych będących funkcją zarządzania finansowego 

programami i projektami. Nieodłącznym elementem monitorowania postępów 

realizacji programów jest ocena skuteczności podejmowanych działań, zarówno na 

podstawie określonych wskaźników rzeczowych, osiągniętego wyniku finansowego, 

jak i oceny sprawności systemu administracyjnego uruchamiania środków 

publicznych.  

 

Zasada ciągłości procesu planowania działań wymusza ustanowienie mechanizmu, 

który pozwoli na bieżącą ocenę postępu prac wdrożeniowych oraz okresową 

weryfikację realizowanego planu. Szczegółowe zdefiniowanie mierników i 

wskaźników realizacji jest podstawą dla ustanowienia systemu monitoringu. 

System monitorowania realizacji Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu 

Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej winien zostać podporządkowany 

systemowi monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego i odpowiadać 

na następujące zapotrzebowania: 
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a) monitoring służyć ma ściśle określonemu celowi – jakim jest ocena 

efektywności działań i wspomaganie zarządzania; 

b) monitoring służyć ma ściśle określonym odbiorcom – jakimi w tym przypadku 

będą: wojewódzkie władze samorządowe, Rady i Zarządy gmin aglomeracji 

górnośląskiej oraz pracownicy kierowniczego szczebla struktur gminnych a także 

Zarządy organizatorów transportu publicznego; 

c) wyniki monitoringu mogą, a wręcz powinny zostać wykorzystane w procesie 
komunikacji społecznej – dzięki nim społeczność lokalna rozumiana tu jako 

mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej uzyskają bieżącą, rzetelną informację o 

postępach realizacji Zintegrowanego Planu; zapewnienie ciągłości informacji 

służyć będzie również promowaniu pożądanego zachowania, to jest - coraz 

bardziej powszechnemu korzystaniu z usług komunikacji publicznej. 

 
Celowe jest prowadzenie monitoringu realizacji Zintegrowanego Planu w dwóch 

horyzontach: 

• długofalowym, 

• bieżącym. 

 
W perspektywie długofalowej obserwować będziemy postęp (dynamikę) realizacji 
celów Zintegrowanego Planu oraz zachodzące zmiany strukturalne. 

 

Wyniki obserwacji i analizy prowadzone w perspektywie bieżącej dadzą nam 

natomiast obraz postępu w realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

 

Uzupełnieniem tak opisanego systemu monitorowania Zintegrowanego Planu 

Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej powinny stać się 

działania analityczno-badawcze prowadzone przez instytucję zarządzającą 

systemem transportu publicznego w Aglomeracji a dotyczące: 

• zachowań komunikacyjnych mieszkańców Aglomeracji, 

• rynku oraz jakości usług przewozowych 

Analizy te winny stać się z jednej strony, ważnym elementem bieżącej weryfikacji i 

modyfikacji Zintegrowanego Planu. Z drugiej zaś, będą stanowiły ważny wkład w 
jego promocję. 
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Dla pełnej oceny Zintegrowanego Planu należy również prowadzić analizy na ile 

realizowane w jego ramach działania, są zgodne z podstawowymi kierunkami 

rozwoju wynikającymi z polityk Wspólnotowych, w szczególności z polityki ochrony i 

poprawy stanu środowiska, polityki równych szans oraz społeczeństwa 

informacyjnego. 

Realizacja projektów w ramach działań Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu 

Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej ma się bowiem przyczynić, między innymi, 

do zmniejszania negatywnych skutków oddziaływania transportu na środowisko i 

poprawę warunków życia mieszkańców. 
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