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I.

Wprowadzenie
1. Transport publiczny i jego problemy
Rozwój motoryzacji stał si widoczny gołym okiem. Na ulicach zapanował tłok: pełne jezdnie
utrudniaj ruch pojazdów, przej cia przez jezdnie s niebezpieczne dla pieszych, chodniki, na
których parkuj samochody, nie pełni swoich funkcji. Dopełnieniem tego s zanieczyszczenie
powietrza i wypadki drogowe. W parze z rozwojem motoryzacji nie idzie rozwój drogownictwa.
Budowa nowych dróg jest kapitałochłonna i długotrwała. Jest tak e terenochłonna – pod drogi
przeznacza si tak e tereny zielone.
Dynamiczny rozwój motoryzacji oraz niedoinwestowanie transportu publicznego spowodowały
spadek zapotrzebowania na przewozy jego rodkami:
Rok

Liczba wykonanych wozokilometrów w mln km

Przewozy w mln osób

1985

1.078

8.965

1986

1.091

9.078

1987

1.089

8.995

1988

1.093

8.965

1989

1.055

8.513

1990

1.040

7.264

1991

959

6.274

1992

993

6.030

1993

914

5.982

1994

930

5.980

1995

860

5.930

1996

861

5.391

1997

851

5.255

1998

844

4.970

1999

860

4.935

2000

871

4.954

2001

841

-

Tab. I.1. Praca przewozowa miejskiego transportu publicznego w Polsce1

1

ródła danych zawartych w tabelach opracowania znajduj si w spisie tabel
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Rys. I.1. Liczba pasa erów przewiezionych przez transport publiczny w Polsce
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Rys. I.2. Liczba wozokilometrów wykonana przez transport publiczny w Polsce
Efektem takiego stanu rzeczy s zmiany organizacyjne oraz wynikaj ce z nich zmiany metod
zarz dzania transportem publicznym. Zostały wywołane potrzeb szybkiego dostosowania si do
wymaga rynku, a tak e rozwojem nowoczesnych rozwi za teleinformatycznych. Pojawiły si
nowe narz dzia organizacyjne i badawcze (outsourcing, reengineering, benchmarking2),
ukierunkowane na podniesienie jako ci usług komunikacyjnych oraz zwi kszenie ich efektywno ci
poprzez prawidłowe kierunkowanie wydatków.

2

Outsourcing – polega na zlecaniu zada (dotychczas wykonywanych samemu) firmom zewn trznym
i organizowaniu ich działalno ci, a tak e na korzystaniu z usług firm specjalistycznych.
Reengineering – polega na usprawnianiu realizowanych procesów.
Benchmarking – polega na ci głym porównywaniu funkcjonowania własnego systemu zarz dzania z systemami,
działaj cymi w bli szym lub dalszym otoczeniu.
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Rok

Kraków

Łód

Pozna

Szczecin

Wrocław

1990

75,1

82,3

46,8

38,6

48,4

1991

69,5

69,5

39,2

34,7

46,1

1992

63,0

60,7

34,7

33,4

46,6

1993

62,3

53,6

31,0

33,3

47,0

1994

63,1

54,4

33,0

32,0

46,3

1995

64,4

49,8

30,0

30,5

44,2

1996

62,1

56,4

30,8

29,6

44,9

1997

60,0

56,9

32,3

29,6

41,9

1998

60,7

56,5

32,3

23,9

42,1

1999

60,9

56,5

33,5

22,4

43,0

76,3 %

-

47,7 %

67,2 %

62,3 %

62,1

57,5

-

28,6

44,1

87,6 %

-

87,0 %

56,9 %

57,3 %

2000

Tab. I.2. Praca przewozowa (w mln wozokilometrów w roku) transportu publicznego
w wybranych miastach Polski.
Wiersz 2 dla lat 1999 i 2000: pokrycie kosztów eksploatacyjnych wpływami ze sprzeda y
biletów przejazdowych ( ródło: „Komunikacja miejska w liczbach”, dane za lata 1999
i 2000, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa)
System transportowy obejmuje kilka podsystemów, podlegaj cych tym samym przepisom prawa:
-

system transportu publicznego, realizowany tramwajami, autobusami, trolejbusami, metrem,
poci gami i taksówkami,

-

system transportu indywidualnego, realizowany w oparciu o samochody osobowe i motocykle,

-

system transportu gospodarczego, realizowany samochodami towarowymi ró nej wielko ci
oraz towarowymi poci gami,

-

system ruchu pieszego,

-

system ruchu rowerowego,

-

system parkingowy.

Na system transportowy, oprócz korzystaj cych z niego pojazdów i ich u ytkowników, składa
si tak e sie drogowa oraz kolejowa wraz z odpowiedni infrastruktur . Zarz dzanie transportem
obejmuje wi c zarz dzanie:
-

drog (w oparciu o ustaw o drogach publicznych): w jego zakres wchodz sprawy planowania,
budowy, modernizacji i ochrony dróg oraz ich wyposa anie w urz dzenia sterowania ruchem,

6
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-

ruchem (w oparciu o ustaw Prawo o ruchu drogowym): wydawanie decyzji o dopuszczeniu
i wył czeniu z ruchu dróg, organizacja ruchu w pasie drogowym oraz sposoby sterowania nim,
zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, sprawowanie nadzoru funkcjonowania urz dze
wyposa enia dróg zwi zanych z organizacj i bezpiecze stwem ruchu,

-

komunikacj

zbiorow : ustalanie standardu komunikacyjnego, planowanie sieci poł cze

(determinowanych przez rozkłady jazdy), planowanie finansowych potrzeb komunikacji.
W granicach miast na prawach powiatu:
-

funkcj zarz dcy wszystkich dróg publicznych (z wyj tkiem autostrad i dróg ekspresowych,
których zarz dc

jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad), a wi c dróg

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, pełni prezydent miasta,
-

funkcj zarz dzaj cego ruchem na wszystkich drogach publicznych (z wyj tkiem autostrad
i dróg ekspresowych, na których ruchem zarz dza minister wła ciwy do spraw transportu),
a wi c na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, pełni prezydent miasta,

-

prezydent miasta zajmuje si równie zarz dzaniem komunikacj zbiorow .

System transportu publicznego jest to system o nast puj cych cechach:
-

jest dost pny dla ka dego, kto zamierza przestrzega obowi zuj cy regulamin przewozu osób
i baga y,

-

pojazdy kursuj po stałych i publicznie znanych trasach, według rozkładów podanych do
publicznej wiadomo ci na przystankach, na których pojazdy te si zatrzymuj w celu wymiany
pasa erów.

Organizatorzy systemu transportu publicznego d

do tego, by był on jak najbardziej przyjazny dla

pasa erów, a wi c:
-

aby istniała mo liwo

bezpo redniego dojazdu z dowolnego punktu miasta (za wyj tkiem

obszarów peryferyjnych) do centrów miejskich (rynek i jego okolice, dworce kolejowe
i autobusowe komunikacji mi dzymiastowej), czasami i handlowych,
-

by opłaty za przejazd wynikały z jednolitej dla całego systemu taryfy przewozowej oraz

-

by układ linii zapewniał akceptowan przez pasa erów odległo

do przystanków, do których

doj cia powinny odbywa si po wygodnych trasach pieszych.
Problemy, przed którymi na bie co staj

organizatorzy transportu publicznego, wynikaj

z konieczno ci wypracowania takiego modelu jego funkcjonowania, który byłby wypadkow
potrzeb transportowych mieszka ców miasta czy aglomeracji, mo liwo ci finansowych lokalnych
bud etów oraz mo liwo ci technicznych (głównie taborowych) przewo ników.
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Potrzeby i oczekiwania społeczne s coraz wy sze, natomiast mo liwo ci finansowe oraz taborowe
za nimi nie nad aj . Wi kszo

tych problemów wynika wi c z ograniczonych

rodków

bud etowych.
Potencjalny podró ny ma do wyboru: podró

rodkiem prywatnym, albo rodkiem publicznym.

Na jego wybór wpłynie ró nica w jako ci podró owania oraz relacja pomi dzy kosztami obu tych
mo liwo ci.
Jako

podró owania samochodem osobowym jest wy sza, ni

podró owanie transportem

publicznym. Wyra a si to przede wszystkim:
-

wi ksz pr dko ci komunikacyjn ,

-

mo liwo ci wyboru momentu rozpocz cia podró y bez konieczno ci dostosowywania si do
rozkładów jazdy ustalonych przez przewo nika,

-

wi kszym komfortem podró owania: zachowaniem prywatno ci, zajmowaniem wygodnego
miejsca, bezpiecze stwem osobistym, przejazdem „od drzwi do drzwi”,

-

mo liwo ciami wygodnego przewiezienia baga u.

Równie koszt przejazdu samochodem osobowym w porównaniu z przejazdem rodkiem transportu
publicznego jest cz sto korzystniejszy dla tego pierwszego3. Relacj

t

obrazuje zestawienie

(tab. I.3) mo liwo ci zakupu w latach 1985-1999 za rednie miesi czne wynagrodzenia netto:
biletów jednorazowych i benzyny.
Jednym ze sposobów poprawy warunków funkcjonowania transportu publicznego jest podniesienie
jako ci przejazdu jego rodkami. Niestety, aktualnie jako

ta nie zawsze jest na odpowiednim

poziomie, co wynika m. in.:
-

ze złego stanu infrastruktury transportowej (drogi, przystanki, stary tabor),

-

długiego oczekiwania na przystankach,

-

z braku usług typu „od drzwi do drzwi”,

-

z braku bezpiecze stwa osobistego oraz prywatno ci.

Nie mo na tak e oczekiwa istotnej obni ki cen biletów przejazdowych. Popraw warunków
funkcjonowania transportu publicznego nale y wi c stara

si

osi gn

innymi metodami,

np. poprzez nadanie jego pojazdom priorytetu w ruchu drogowym. Mo na to zrealizowa m.in.
poprzez utworzenie specjalnych korytarzy komunikacyjnych wolnych od innych pojazdów oraz
poprzez dostosowanie sterowania ruchem do potrzeb tego transportu.
3

Jedynie przy przejazdach na stałej trasie transport publiczny, dzi ki biletom okresowym (np. imiennym,
maj cym charakter socjalny), mo e okaza si ta szy.
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Mo liwo ci zakupu

Rok

benzyny w litrach

biletów jednorazowych w szt.

1985

6667

333

1990

1748

278

1991

1117

344

1992

862

305

1993

832

317

1994

814

365

1995

786

432

1996

757

472

1997

743

486

1998

774

533

1999

857

488

Tab. I.3. Porównanie mo liwo ci zakupu biletów jednorazowych i etyliny 94 za
miesi czne wynagrodzenie netto w latach 1985 - 1999

7000

rednie

600

6000

500

5000

400

4000
300
3000
200

2000

100

1000
0

0
1985

1990

1991

1992

1993

1994

bilety jednorazowe w szt.

1995

1996

1997

1998

1999

benzyna w litrach

Rys. I.3. Porównanie mo liwo ci zakupu biletów jednorazowych i etyliny 94 za
miesi czne wynagrodzenie netto w latach 1985 - 1999

rednie

Opisane problemy nie omijaj tak e Jeleniej Góry, miasta powiatowego, centralnego w turystycznouzdrowiskowej aglomeracji, uprzemysłowionego. Najdłu szego w Polsce (od punktu, w którym
droga E65 wchodzi w granice administracyjne miasta do granicy pa stwa w Jagni tkowie – 32 km),
granicz cego z Republik Czesk maj cego równie kontakty z Republik Federaln Niemiec.
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Miasta „dynamicznie rozwijaj cego si , nowocze nie zarz dzanego, którego przyszło

jest

4

wiadomie i korzystnie programowana” . „Ponadregionalnego, europejskiego o rodka turystyki,
kultury, nauki (…), miasta przyjaznego, realizuj cego zasady zrównowa onego rozwoju
gospodarczego i społecznego przez godzenie turystyczno-uzdrowiskowego charakteru z innymi
dziedzinami gospodarki”5. Przez Jeleni Gór prowadz drogi do Wiednia (429 km), Berlina
(303 km) i Pragi (156 km). Od stolicy Województwa Dolno l skiego oddalona jest o 109 km, a od
stolicy kraju – o 453 km.

Rok

Liczba wykonanych
wozokilometrów
(w tys. km)

Przewozy
(w tys. osób)

Pokrycie (w %) kosztów
eksploatacyjnych
wpływami ze sprzeda y
biletów przejazdowych

2001

4.743,0

17.590,0

73,2

2002

4.440,0

16.398,0

72,2

2003

4.314,4

15.631,0

69,1

2004

4.178,3

15.368,0

67,8

2005

4.136,7

14.971,3

64,2

2006

4.069,0

b.d.

62,2

(plan)
Tab. I.4. Praca przewozowa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze

18 000,0
17 000,0
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15 000,0
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13 000,0
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Rys. I.4. Pasa erowie przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej
Górze

4
5

Cyt.: „Strategia Rozwoju Jeleniej Góry”, rozdz. 12.5 „Promocja strategii”
Cyt. z Misji Jeleniej Góry: „Strategia Promocji Miasta Jelenia Góra 2006-2015”, rozdz. 2 „Okre lenie
wizerunku Miasta na poziomie Misji”
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Rys. I.5. Liczba wozokilometrów wykonywana przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej
Górze
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Rys. I.6. Pokrycie kosztów eksploatacyjnych wpływami ze sprzeda y biletów przejazdowych
2. Podstawa opracowania
Opracowanie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze powstało
w oparciu o wynik post powania prowadzonego przez Urz d Miasta Jelenia Góra zgodnie z ustaw
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Podstaw
do rozpocz cia prac była umowa nr 5/2006 z dnia 8 maja 2006 r.
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze został opracowany przez
firm TRAKO Marek Wierzbicki.
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3. Cel i zakres opracowania
Rozwijaj cy si

organizm miasta potrzebuje wydolnego, sprawnego i nowoczesnego systemu

transportu publicznego, który byłby alternatyw dla transportu indywidualnego, jako system ta szy
(zarówno dla jego organizatora, jak i dla pasa era) i wygodniejszy. Bior c pod uwag konieczno
wspierania transportu publicznego przez samorz dy lokalne wynikaj c
transportu zbiorowego i dróg publicznych oraz ochrony
ustawowych zada

z faktu,

e sprawy

rodowiska i przyrody nale

do

samorz du powiatowego6, podstawowym celem Zintegrowanego Planu

Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze jest stworzenie warunków zapewniaj cych
sprawne, bezpieczne i efektywne ekonomicznie przemieszczanie si osób poprzez wzmocnienie roli
transportu publicznego, popraw

jego funkcjonowania oraz ograniczanie jego negatywnych

skutków dla rodowiska. W szczególno ci Plan zajmuje si :
-

zwi kszeniem roli transportu publicznego, tzn. mo liwo ciami zast pienia w mo liwie
szerokim zakresie samochodowej komunikacji indywidualnej komunikacj
realizowan

zbiorow ,

przede wszystkim przez przewo nika wiod cego, wyłonionego przez miasto

i uzupełnian przez innych przewo ników,
-

dostosowaniem zakresu usług transportowych do obecnych i przyszłych potrzeb mieszka ców
aglomeracji, a tak e – odwiedzaj cych miasto go ci i turystów,

-

popraw

jako ci i efektywno ci usług transportowych, w tym popraw

komunikacyjnego i unowocze nieniem systemu taryfowego, jak równie

jako ci taboru
popraw

jako ci

funkcjonowania punktów obsługi pasa era i systemu informacji pasa erskiej,
-

wprowadzeniem instrumentów organizacji i zarz dzania transportem publicznym, które
zapewni priorytet w ruchu dla jego pojazdów (uprzywilejowanie w ruchu b dzie sprzyja
płynno ci ruchu tych pojazdów oraz bezpiecznemu dost powi pasa erów do przystanków),

-

popraw

powi za

komunikacyjnych, jak równie

współprac

mi dzy poszczególnymi

rodzajami transportu,
-

racjonalizacj wydatków na transport publiczny,

-

popraw

stanu

rodowiska naturalnego w mie cie, a co za tym idzie – stanu zdrowia

mieszka ców miasta.
W wyniku poprawy funkcjonowania transportu publicznego powinny tak e pojawi si korzy ci
w przestrzeni gospodarczej aglomeracji. W szczególno ci zmianom na lepsze powinny ulec
warunki prowadzenia działalno ci gospodarczej, co w dalszej perspektywie b dzie sprzyja
stabilizacji firm oraz zatrudnionych w nich pracowników. Zwi kszy to atrakcyjno
turystyczn

Jeleniej Góry –

oraz uzdrowiskow , ale i inwestycyjn , co w sposób oczywisty przeło y si

na

korzystny wizerunek miasta.

6

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym, art. 4 ust 1
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Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze definiuje wi c konieczne
działania, ukierunkowane na rozwój systemu transportu publicznego. Cele, które zostan osi gni te
po wdro eniu Planu, powinny oznacza :
-

dla pasa erów:
zwi kszenie poziomu jako ciowego podró y,

-

dla przewo ników:
zwi kszenie efektywno ci wiadczonych usług,
zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,

-

dla systemu transportu publicznego:
zmniejszenie obci enia dróg ruchem samochodowym,
zwi kszenie bezpiecze stwa ruchu,
zmniejszenie dopłat wła cicielskich.

W efekcie powinno nast pi :
-

zwi kszenie atrakcyjno ci istniej cych terenów inwestycyjnych oraz udost pnienie nowych,

-

wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich poprzez wzrost mobilno ci,

-

zwi kszenie poziomu akceptacji dla transportu publicznego poprzez popraw jako ci jego
funkcjonowania, w tym optymalizacj

przebiegu linii autobusowych, wymian

taboru

autobusowego na ekologiczny oraz rozwój nowych form transportu publicznego,
-

skoordynowanie działa wszystkich przewo ników operuj cych na terenie miasta,

-

programowanie poł cze , równie przesiadkowych, prawidłowo z sob zsynchronizowanych,

-

budowanie punktów przesiadkowych, które nie b d wymaga od pasa era przechodzenia na
inny przystanek (ani na jednym poziomie, ani poprzez konieczno

korzystania z przej

podziemnych czy kładek),
-

utworzenie banku danych działaj cego w czasie rzeczywistym dost pnego dla ka dego
zainteresowanego w punktach obsługi pasa era (ale tak e i przez internet, telegazet ),

-

zmniejszenie

zanieczyszcze

rodowiska

naturalnego

spowodowanych

ruchem

samochodowym.
Zintegrowany

Plan

Rozwoju

Transportu

Publicznego

jest

dokumentem

operacyjnym

uszczegóławiaj cym „Strategi Rozwoju Jeleniej Góry”. Jego zapisy s wi c zgodne z:
-

Strategi Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Dolno l skiego,

-

Strategi Rozwoju Jeleniej Góry,

-

Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Jeleniej Góry.
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Plan analizuje bie c sytuacj transportu publicznego Jeleniej Góry pod k tem mo liwo ci jego
rozwoju. W rozdziale II zajmuje si sytuacj społeczno-gospodarcz miasta opart na jego
zagospodarowaniu przestrzennym wynikaj cym z ukształtowania terenu. Opisuje sfer gospodarcz
i społeczn aglomeracji jeleniogórskiej.
Rozdział ten przybli a równie czynniki maj ce wpływ na funkcjonowanie transportu publicznego
w Jeleniej Górze: infrastruktur transportow , tabor i organizacj systemu transportowego oraz
bud et, przeznaczany w mie cie na transport publiczny. Próbuje tak e oceni , w oparciu o analiz
SWOT, jaki jest ten wpływ. Nadto, opisuje rodowisko naturalne aglomeracji jeleniogórskiej.
W rozdziale III opisane zostały uwarunkowania oraz cel rozwoju transportu publicznego, a tak e
czynniki determinuj ce ten rozwój, wynikaj ce z obowi zuj cych w Jeleniej Górze aktów
prawnych. Rozdział przedstawia tak e rozwój poszczególnych podsystemów tego transportu, kład c
szczególny nacisk na bezpiecze stwo pasa erów oraz pozostałych uczestników ruchu.
Podnosi problemy zwi zane z integracj

ró nych rodzajów transportu (poprzez integracj

rozkładów jazd, w złów przesiadkowych, taryf i biletów, systemów organizacji i zarz dzania) oraz
analizuje mo liwo ci jej realizacji.
Rozdział IV opisuje finansowanie rozwoju transportu publicznego w Jeleniej Górze, ze
szczególnym uwzgl dnieniem potrzeb zwi zanych z przedstawionymi w rozdziale III kierunkami
rozwoju oraz zadaniami realizuj cymi te kierunki.
W rozdziale V opisany został system wdra ania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu
Publicznego na okre lonym terenie i w okre lonym okresie funkcjonowania, a w rozdziale VI –
system monitorowania funkcjonowania Planu oraz stopnia realizacji zało onych w nim celów.
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego, po przyj ciu przez Rad Miejsk Jeleniej
Góry, mo e by podstaw do ubiegania si o rodki Unii Europejskiej na rozwój transportu
publicznego w aglomeracji. Wdra any b dzie przez Urz d Miejski Jeleniej Góry we współpracy
z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym oraz Miejskim Zarz dem Dróg i Mostów.
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II.

Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej Jeleniej Góry w 2006 r.

1. Sytuacja społeczno-gospodarcza Jeleniej Góry
1.1

Zagospodarowanie przestrzenne

Jelenia Góra poło ona jest w południowo-zachodniej cz ci województwa dolno l skiego,
w centrum ródgórskiej Kotliny Jeleniogórskiej i nale y do jednego z wi kszych miast polskoczesko-niemieckiego Euroregionu Nysa. Miasto poło one jest na osi popularnej drogi krajowej nr 3
(E-65), prowadz cej z ró nych regionów Polski do znacz cych polskich o rodków turystycznych,
takich jak Szklarska Por ba, Karpacz, Kowary, a tak e do Liberca oraz do Pragi. Jest głównym
o rodkiem komunikacyjno-usługowym dla osób przybywaj cych do Karkonoszy i pobliskich
o rodków górskich. Odległo

do granicy z Republik Federaln Niemiec wynosi około 70 km,

a z Republik Czesk miasto graniczy bezpo rednio (Jagni tków) na odcinku 4 km. Jest jedynym
miastem w Polsce, na którego terenie znajduje si park narodowy i cisły rezerwat.
Jelenia

Góra

jest

siedzib

zarz dów

Karkonoskiego

Parku

Krajobrazowego Doliny Bobru, które to Parki znajduj

si

Narodowego

oraz

Parku

cz ciowo w granicach

administracyjnych miasta. Od zachodu miasto otoczone jest Górami Izerskimi, od północy
Kaczawskimi, od wschodu Rudawami Janowickimi, a od południa najwy szym pasmem Sudetów –
Karkonoszami. Powierzchnia miasta wynosi 108,4 km2. Poło one jest na wysoko ci od 330 do 370
m n.p.m. G sto

zaludnienia wynosi 936 osób na 1 km2. Jelenia Góra graniczy z gminami Je ów

Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Piechowice i Janowice Wielkie. Przez jej
teren przepływaj rzeki Bóbr, Kamienna, Wrzosówka i Pijawnik.
Miasto jest siedzib władz miejskich oraz władz powiatu ziemskiego. Jest wa nym centrum
przemysłowym regionu - zlokalizował si

tu przede wszystkim przemysł farmaceutyczny,

maszynowy i tekstylny. W obszarze turystyki i lecznictwa Jelenia Góra wykorzystuje swoje
poło enie u stóp Karkonoszy, wody lecznicze uzdrowiska Cieplice oraz s siedztwo znanych
polskich i czeskich nartostrad.
Zwart zabudow miasta stanowi trzy jego obszary: Stare Miasto, Cieplice i Zabobrze. Tworz one
ci g zagospodarowania przestrzennego ci gn cego si na osi północny wschód – południowy
zachód. Ci giem ł cz cym Stare Miasto z Zabobrzem jest ul. Jana Pawła II (droga krajowa nr 3),
a centrum z Cieplicami - ul. Wolno ci. Centrum miasta oraz Cieplice to głównie stara zabudowa
z budynkami niskimi i

rednio-wysokimi, tworz cymi przyjazny klimat dla mieszka ców

i turystów.
Zwart zabudow tworz tak e osiedla mieszkaniowe Zaborze l, Zabobrze II, Zabobrze III, a tak e
osiedle Orle i osiedle XX-lecia. Jest to typ zabudowy wielkopłytowej o przewadze budynków
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rednio-wysokich i wysokich, powstałych jako osiedla – „sypialnie” dla ówcze nie rozwijaj cego
si

dynamicznie przemysłu w Jeleniej Górze. Pozostałe cz ci miasta, to zabudowa niska,

jednorodzinna, zło ona zarówno ze starych, przedwojennych willi, jak i nowych budynków.
Jelenia Góra graniczy z Karkonoskim Parkiem Narodowym, utworzonym w 1959 r. Ogólna jego
powierzchnia wynosi 5.580,5 ha, z czego 4.021,7 ha to lasy, a pod cisł ochron znajduje si
obszar 1.726,1 ha. Park, obszar przyrodniczo niezwykle cenny, stał si
kształtowania sposobu rozwoju miasta. Wymusza równie

wyznacznikiem

rozwój transportu publicznego

w Kotlinie Jeleniogórskiej - nale y go promowa poprzez m.in. ró ne formy uprzywilejowania
w ruchu.
O wielkim przyrodniczym znaczeniu Karkonoskiego Parku Narodowego decyduj

przede

wszystkim tereny poło one na wysoko ci powy ej 800 m n.p.m., czyli regiel górny, pi tro alpejskie
i subalpejskie, gdzie wyst puje ro linno

alpejska, a w ród niej gatunki reliktowe, jak równie

liczne torfowiska. Na obszarze Parku bytuje wiele chronionych i rzadkich gatunków ptaków,
m.in. cietrzew, głuszec, płochacz halny, drozd obro ny.
Miasto graniczy tak e z Parkiem Krajobrazowym Doliny Bobru, utworzonym w 1989 roku. Park
ma powierzchni 12.295 ha.
Tereny poło one w s siedztwie Jeleniej Góry s atrakcyjne dla turystów i ci gaj setki osób
chc cych obcowa na ywo z górsk natur . Dobrze wytyczone i oznakowane szlaki turystyczne
zach caj do pieszych wycieczek.
1.2

Sfera gospodarcza
Wska nik

L.p.

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Ludno

w tys. os.

92,4

88,9

88,0

87,6

87,0

2.

Osoby pracuj ce w tys. os.

24,8

23,3

22,6

23,1

b.d.

3.

Osoby w wieku produkcyjnym w tys. os.

59,4

57,3

57,3

57,3

57,1

4.

Osoby w wieku poprodukcyjnym w tys.
os.
Stopa bezrobocia w %

15,6

15,5

15,6

15,7

15,7

16,5

17,5

17,5

15,2

12,5

- w Województwie Dolno l skim

18,4

22,4

22,4

22,4

20,5

- w Polsce

17,5

20,0

20,0

19,0

17,6

5.

Tab. II.1. Wska niki demograficzno-ekonomiczne Jeleniej Góry
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Jeleni

Gór

zamieszkuje 87 tys. mieszka ców. Niecałe 66 % stanowi

osoby w wieku

produkcyjnym. Udział ludno ci pracuj cej wynosi 26,4 %. Stopa bezrobocia (lipiec 2006) kształtuje
si

na poziomie 10,8 % wykazuj c lekk

tendencj

spadkow . Przeci tne wynagrodzenie

miesi czne brutto na dzie 31.12.2005 r. wyniosło 2.535,00 zł (w Województwie Dolno l skim –
2.744,28 zł, w kraju – 2.542,29 zł)7.
Jelenia Góra jest rozwini tym o rodkiem przemysłowym, z dynamicznie rozwijaj cymi si
podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami prowadz cymi działalno

w zakresie obsługi

finansowo-ksi gowej, prawnej, doradczej, informacyjnej, marketingowej, wspierania inicjatyw
gospodarczych – w mie cie działa 12.666 tys. podmiotów gospodarczych, w tym prawie 300
z udziałem kapitału zagranicznego. Podmiotów, b d cych osobami prawnymi jest 3.343, a osobami
fizycznymi – 9.323. Ponad 98 % to podmioty działaj ce w sektorze prywatnym8.
Obecno

du ych, wiod cych zakładów przemysłowych umo liwia rozwój drobnych firm

kooperuj cych. W Jeleniej Górze dominuje przemysł chemiczny (Przedsi biorstwo Farmaceutyczne
Jelfa S.A.), produkcja szkła optycznego i technicznego (Jeleniogórskie Zakłady Optyczne
sp. z o.o.), produkcja maszyn i urz dze (PM Poland S.A., Dolfamex sp. z o.o., Jeleniogórskie
Zakłady Odlewnicze Zremb sp. z o.o.) oraz przemysł włókienniczy (Anilux - produkcja włóczki
i prz dzy), a ostatnio tak e ceramiczny (Polcolorit – kafelki, ceramika u ytkowa).
W mie cie działaj operatorzy telefonii stacjonarnej – Telekomunikacja Polska S.A. i Dialog S.A.
oraz operatorzy telefonii komórkowych – Era GSM, Plus GSM, Orange, Heyah.
Władze miasta stwarzaj

dobre warunki do podejmowania przedsi wzi

Do preferowanych kierunków inwestowania w Jeleniej Górze nale

gospodarczych.

w szczególno ci:

−

nieuci liwa dla rodowiska działalno

produkcyjna i usługowa,

−

sieci placówek gastronomicznych, baza turystyczno-uzdrowiskowa i rekreacyjna,

−

infrastruktura obsługi mieszka ców miasta oraz turystów i kuracjuszy (parkingi, stacje paliw,
lokale rozrywkowe i inne).

Jelenia Góra jest miastem o znacznym potencjale rozwojowym. W mie cie zlokalizowano 4 strefy
aktywno ci gospodarczej (SAG), w których przewidziano miejsce dla inwestycji przemysłowych,
obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz funkcje mieszkaniowo-gospodarcze:
−

SAG I o powierzchni 12,99 ha poło ony na Zabobrzu przy ul. Grunwaldzkiej – teren
przeznaczony dla drobnych inwestycji produkcyjnych oraz usługowych,

7
8

Biuletyn statystyczny Województwa Dolno l skiego, IV kwartał 2005 r.
ibid.
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−

SAG II o powierzchni 268,12 ha przy ul. Karola Miarki i Spółdzielczej – teren przeznaczony
dla inwestycji przemysłowych,

−

SAG III o powierzchni 44,67 ha przy ul. Sobieszowskiej i Jagielo skiej w Cieplicach – dwa
tereny

przeznaczone

pod

budow

obiektów

sportowo-rekreacyjnych

–

basenów

z wykorzystaniem wód termalnych,
−

SAG IV o powierzchni 14,54 ha w Sobieszowie w s siedztwie Karkonoskiego Parku
Narodowego – teren przeznaczony pod budow obiektów mieszkalno-gospodarczych.

Rys. II.1. Strefy Aktywno ci Gospodarczej w Jeleniej Górze
Miasto prowadzi o ywion współprac z zagranic . Jest siedzib polskiej cz ci Euroregionu Nysa,
skupiaj cego przygraniczne tereny Saksonii (powiat Görlitz, Löbau-Zittau), północnych Czech
(Kraj Liberecki) i powiaty Dolnego l ska (zgorzelecki, luba ski, bolesławiecki, jeleniogórski),
konsoliduj cego m.in. działania w dziedzinie ochrony rodowiska, gospodarki przestrzennej, nauki,
sztuki oraz turystyki. Jelenia Góra utrzymuje partnerskie stosunki z miastami Erftstadt i Bautzen
w Niemczech, fi skim Valkeakoski, du skim Randers, holenderskim Alphen, ameryka skim Tyler
(Teksas), czeskim Liberec, rosyjskim Vladimir i włoskim Cervi.
W Jeleniej Górze nie ma osiedli typowo przemysłowych. Zakłady pracy znajduj si na terenie
całego miasta, równie w jego centrum. W efekcie – nie mo na w mie cie wyodr bni tras i pór
dnia, na których dominuj przejazdy dom-praca.
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1.3

Sfera społeczna

Jelenia Góra jest miastem redniej wielko ci (108,4 km2) o liczbie mieszka ców nieprzekraczaj cej
100 tysi cy (tab. II.1). Poło enie z dala od stolicy województwa stwarza sprzyjaj ce warunki dla
rozwoju funkcji o zasi gu subregionalnym – Jelenia Góra jest miastem centralnym w aglomeracji,
zarówno w sensie gospodarczym, jak i administracyjnym, kulturowym i edukacyjnym.
Zjawiskiem, charakterystycznym dla całego Województwa Dolno l skiego, jest zmniejszanie si
liczby ludno ci:
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Liczba ludno ci
w tys. os.

93,0

92,4

88,9

88,0

87,6

87,5

84,4

80,7

76,7

72,2

67,3

Tab. II.2. Przewidywane liczby ludno ci Jeleniej Góry
Jest to wynikiem zarówno coraz mniejszej liczby narodzin, jak równie migracji, głównie ludzi
młodych. W efekcie Jelenia Góra staje si miastem, w którym wzrasta odsetek ludzi w wieku
poprodukcyjnym.
L.p.

Wska nik

2001

2002

2003

2004

1.

Napływ osób

771

798

727

651

2.

Odpływ osób

853

1.061

964

1.020

Tab. II.3. Migracje ludno ci Jeleniej Góry
Jelenia Góra jest o rodkiem szkolnictwa wy szego. W ró nych cz ciach miasta swoje placówki
maj :
-

wrocławska Akademia Ekonomiczna,

-

Politechnika Wrocławska,

-

Wy sza Szkoła Zawodowa Kolegium Karkonoskie.

Miasto stanowi te silny o rodek kulturalny, m.in. jest gospodarzem festiwali teatrów ulicznych.
W mie cie znajduj si tak e:
-

Teatr Jeleniogórski ze scenami: Animacji (istnieje 30 lat) i Dramatyczn im. Cypriana Kamila
Norwida (istnieje 60 lat),

-

Filharmonia Dolno l ska (istnieje 40 lat),

-

Jeleniogórskie Centrum Kultury (powstałe w wyniku poł czenia Miejskiego O rodka Kultury
i Regionalnego Centrum Kultury),
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-

muzea: Przyrodnicze, Karkonoskie (z najwi ksz w Polsce kolekcj artystycznych wyrobów ze
szkła od staro ytno ci do czasów współczesnych), Dom Gerharda Hauptmanna,

-

Biuro Wystaw Artystycznych,

-

Grodzka Biblioteka Publiczna,

-

kina, domy kultury (Osiedlowy na Zabobrzu, Miejski „Muflon” w Sobieszowie),

-

a tak e – pałace i zamki oraz parki.

2. Czynniki wpływaj ce na funkcjonowanie transportu publicznego w Jeleniej Górze
2.1

Infrastruktura transportowa

Transport jest jednym z wielu systemów funkcjonuj cych na obszarze miasta. Opiera si o sie
drogow

i torow

przystankami, sieci

wraz z ich pełnym wyposa eniem: jezdniami, chodnikami, torowiskami,
trakcyjn , zatokami,

cie kami rowerowymi, parkingami, urz dzeniami

organizacji ruchu, urz dzeniami o wietlenia dróg i innymi urz dzeniami niezb dnymi do
prawidłowego funkcjonowania systemu.
Jelenia Góra le y w ci gu mi dzynarodowej trasy E-65 MALMÖ - Ystad - winouj cie - Szczecin
- Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra - Lubin - Legnica - Bolków – JELENIA GÓRA - Jakuszyce
- Mladá Boleslav - Praga - Brno - Bratysława - Sárvár - Nagykanizsa - Zagrzeb - Karlovac - Rijeka
- Obrovac - Split - Podgorica - Bijelo Polje - Prisztina - Skopje - Bitola - Larisa - Lamia - Korynt Tripolis - PÓŁWYSEP PELOPONEZ.
Na terenie Polski trasa E-65 to droga krajowa nr 3 ze winouj cia przez Szczecin, Zielon Gór ,
Legnic , Bolków do Jeleniej Góry i dalej przez Szklarsk

Por b

do przej cia granicznego

z Republik Czesk w Jakuszycach. Na obszarze powiatu jeleniogórskiego droga nr 3 ma klas
GP 1/2, jednak bez utwardzonych poboczy, a na terenie miasta ma na du ym odcinku przekrój
GP 2/2.
Droga krajowa nr 3 w Jeleniej Górze przebiega ulicami Wrocławsk , Konstytucji 3 Maja, Jana
Pawła II, Jana III Sobieskiego, Zgorzeleck , Spółdzielcz , Tras Czesk . Od skrzy owania ulic Jana
III Sobieskiego i Zgorzeleckiej od drogi krajowej nr 3 odchodzi droga krajowa nr 30, klasy GP 1/2
odcinkowo z utwardzonymi poboczami, która ł czy Jeleni Gór przez Luba

ze Zgorzelcem

(autostrada A-4 i droga krajowa nr 4). Stanowi ona poł czenie Karkonoszy z Republik Federaln
Niemiec (Drezno i Berlin).
Przez miasto przebiegaj tak e trzy drogi wojewódzkie:
−

nr 365 klasy G 1/2 z Jeleniej Góry przez wierzaw do Jawora (stanowi ca dla drogi krajowej
nr 3 skrót z Jeleniej Góry do Legnicy), w mie cie przebiega ulic Legnick ,
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−

nr 366 klasy G 1/2 z Kowar przez Karpacz do Piechowic (do drogi krajowej nr 3), w mie cie
przebiega ulicami Bronisława Czecha i Eugeniusza Romera,

−

nr 367 klasy G 1/2 z Jeleniej Góry przez Kowary, Ogorzelec do Kamiennej Góry, a od
Ogorzelca poprzez drog wojewódzk nr 369 do Lubawki (droga krajowa nr 5), w mie cie
przebiega ulicami Ł czn , Wincentego Pola, Alej Wojska Polskiego, Sudeck .

W Jeleniej Górze jest tak e 65,5 km dróg powiatowych o utwardzonej nawierzchni oraz 184,5 km
dróg gminnych, z czego 115,2 km - o utwardzonej nawierzchni.
Stan techniczny dróg, szczególnie wojewódzkich, nie odpowiada współczesnym normom
i wymogom transportowym co do jako ci nawierzchni, jej no no ci i parametrów technicznych.
Licznie wyst puj skoleinowania oraz sp kania nawierzchni. Niweleta jezdni oraz łuki poziome
i pionowe nie s dostosowane do aktualnych wymogów technicznych, powoduj c zagro enie dla
ruchu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Drogi nie spełniaj

wymogów unijnych

dotycz cych no no ci: krajowe 115 kN/o , wojewódzkie 100 kN/o . Na drodze krajowej nr 3
dotkliwy jest brak utwardzonych poboczy, a w obszarze górzystym - brak pasów ruchu powolnego.
Powoduje to tworzenie zatorów przez pojazdy ci arowe.
W dniu 6 kwietnia 2004 roku zostało podpisane porozumienie pomi dzy Szwecj (Region Skanii),
województwami zachodniopomorskim, lubuskim i dolno l skim oraz Republikami Czesk (Kraj
Hradec-Kralove) i Słowack (Bratysława) w celu utworzenia rodkowo-Europejskiego Korytarza
Transportowego CETC (Central European Transport Corridor). W skład CETC miałaby wej
droga krajowa nr 3, projektowana droga ekspresowa S-3, linie kolejowe E-59 i C-E 59 oraz droga
wodna Odry. Korytarz transportowy to mo liwo

transferu nie tylko osób i towarów, ale tak e

technologii, wiedzy i turystyki, to równie mo liwo

rozwoju logistyki, zwi kszania swobody

ruchu i skracanie czasu przejazdu.
Jelenia Góra posiada do

dobrze rozbudowan sie ulic z głównym trzonem transportowym

tworzonym przez drogi krajowe nr 3 i 30 oraz wojewódzkie nr 365, 366 i 367. Ulice to głównie
drogi jednojezdniowe, cz sto ze skanalizowanymi skrzy owaniami i ruchem sterowanym
sygnalizacj

wietln .

Dworzec autobusowy PKS i dworzec kolejowy Jelenia Góra Główna zlokalizowane s po dwóch
stronach centrum miasta w odległo ci ponad 2 km od siebie. Przy dworcu kolejowym funkcjonuje
równie przystanek autobusowy PKS. Brakuje jednak powi zania obydwu dworców. Niecałe 800
metrów od dworca PKP zaczyna si deptak pieszy prowadz cy przez Rynek i ko cz cy si około
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300 metrów przed dworcem PKS. Ten ci g pieszy, po odpowiedniej adaptacji – wydłu eniu do
obydwóch dworców, mógłby sta si naturalnym ł cznikiem pomi dzy nimi.
W Jeleniej Górze, pomi dzy ulicami Łomnick i Wincentego Pola, przy drodze wojewódzkiej
nr 367, zlokalizowane jest tak e lotnisko. Pełni ono funkcj lotniska sportowo-usługowego, posiada
dwa pasy o nawierzchni trawiastej długo ci 610 i 420 metrów, a tak e pas awaryjny o długo ci 260
metrów. Zarz dc jest Aeroklub Jeleniogórski. Lotnisko posiada przej cie graniczne, co daje
mo liwo

odprawiania lotów mi dzynarodowych.

Rys. II.2. Lotnisko w Jeleniej Górze
Lotnisko nadaje Jeleniej Górze charakter miasta otwartego, zdolnego do szybkiego komunikowania
si

z najdalszymi miejscami na kontynencie europejskim. Stwarza to szans

osobistego

uczestnictwa w kontaktach o wszechstronnym charakterze, od prywatnych do biznesowych
i politycznych.
W Jeleniej Górze tradycje lotnicze istniej od 80 lat, od czasu budowy lotniska i powstania
pierwszego towarzystwa animatorów lotnictwa. Na przestrzeni tych lat stworzono ró ne formy
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działalno ci zwi zanej z rozwojem lotnictwa i sportów lotniczych. Szczególne warunki klimatyczne
i poło enie

miasta,

przyczyniły

si

do

rozwoju

sportów

lotniczych

–

szybownictwa

i spadochroniarstwa.
Wielko

potrzeb komunikacyjnych, zwi zanych z lotniskiem, szacuje si

na podstawie

tzw. obszaru ci enia. Z lotniska b d korzysta Polacy, Czesi i Niemcy: w obszarze ci enia
znajduj si , oprócz aglomeracji jeleniogórskiej, znacz ce miasta czeskie - Liberec i Jablonec
n. Nisou (centra administracyjno-gospodarcze północnych Czech) oraz miasta niemieckie Görlitz
i Löbau-Zittau (miasta o podobnym charakterze). W obecnych warunkach techniczno-lokalowych
lotniska Aeroklubu Jeleniogórskiego uzyskano prawo do prowadzenia odpraw małych samolotów,
z których aktualnie korzystaj

tury ci i przedsi biorcy. Lotnisko uzyskało tak e prawo

przyjmowania samolotów z zagranicy wraz z towarzysz c temu odpraw paszportow i celn
wykonywan przez wezwane w tym celu słu by graniczne. Stwarza to mo liwo

rozwijania lotów

biznesowo-turystycznych w kraju i Europie oraz organizacji imprez lotniczych o charakterze
sportowo-rekreacyjnym.
Funkcja Jeleniej Góry, jako centrum sportów lotniczych i komunikacji lotniczej na bazie lotniska,
wpisana została do Strategii Rozwoju Jeleniej Góry i innych dokumentów o podobnym charakterze.
Zaliczaj

one lotnisko do atutów Jeleniej Góry, a perspektyw

jego modernizacji w celu

przyjmowania małych samolotów pasa erskich (do 24 osób) – jako szans rozwojow . Realizacja
tych zamierze przyczyni si do osi gni cia jednego z głównych celów Strategii, tj. sprawnego
układu komunikacyjnego w mie cie, przyjaznego dla

rodowiska, poł czonego z systemem

komunikacji zewn trznej.
Współcze nie u ytkowane samoloty wymagaj

utwardzonych pasów startowych. Propozycje

modernizacji lotniska oparte s o wybór wariantów dokonany przez Urz d Miasta w 2001 r.
i okre laj długo

pasa na ok. 800 m na kierunku 13o. W zale no ci od klasy lotniska, okre la si

mo liwe funkcje i parametry przyjmowania samolotów. Według przepisów krajowych,
przyjmowanie samolotów klasy ATR (24 miejscowe) i mniejszych wymaga pasa utwardzonego
o długo ci min. 800 m i szeroko ci 30 m. Według opinii specjalistów, współcze nie budowane
w Polsce samoloty maj krótk drog startu i l dowania, co stwarza mo liwo

ich wykorzystania

przy powy szych parametrach lotniska.
2.2

Transport publiczny

Transport publiczny w Jeleniej Górze pełni dualne zadania, jako:
-

element systemu transportowego województwa i kraju – poł czenie miasta i powiatu z reszt
województwa, innymi regionami kraju oraz prowadzenie ruchu tranzytowego,
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-

regionalny, integralny system transportowy – obsługa podró y wewn trz miejskich, które mog
odbywa si przy u yciu ró nych rodków transportu, funkcjonuj cych na ró nych trasach.
Wybór rodka transportu przez potencjalnego podró nego jest wynikiem jego swobodnej
decyzji, warunkowanej jednak przez sposób zarz dzania ruchem i drogami (organizacja ruchu,
przepustowo

i zatłoczenie dróg, system parkingowy, taryfy itp.).

W obydwóch przypadkach transport publiczny słu y nie tylko mieszka com Jeleniej Góry, ale
tak e turystom odwiedzaj cym miasto lub uzdrowisko, lub te

osobom jad cym dalej,

np. w Karkonosze. Powinien on, szczególnie w aspekcie transgranicznego poło enia Jeleniej Góry
oraz funkcjonowania w obszarach przyrodniczo chronionych, by

transportem bardziej

ekologicznym w porównaniu z transportem indywidualnym, wysoce bezpiecznym dla pasa erów,
a tak e - umo liwia szybkie przemieszczanie si (np. omijaj c tzw. „w skie gardła”). Dlatego te
wa ne jest rozwijanie zintegrowanych systemów zarz dzania ruchem, preferuj cych transport
publiczny i integracj wszystkich jego rodzajów (zintegrowane w zły przesiadkowe, wspólny bilet
i taryfa). Wówczas przewóz osób odbywa si b dzie w sposób szybki i sprawny, z zachowaniem
zasad ochrony rodowiska, niestety – z ograniczeniami dla komunikacji indywidualnej.
Usprawnienie poł cze

komunikacyjnych Jeleniej Góry i regionu jeleniogórskiego wpłynie na

wzrost atrakcyjno ci i popraw wykorzystania potencjału turystycznego Karkonoszy, na rozwój
gospodarczy i społeczny aglomeracji. Wpłynie tak e na rozwój spójno ci obszarów
nadgranicznych, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i społecznym, naukowym, czy te
turystycznym, co pozwoli na pozyskanie z nich szeregu korzy ci dla całego obszaru współpracy.
2.2.1 Transport miejski
System transportu publicznego Jeleniej Góry tworz

trzy podsystemy, które nie s

jednak

zintegrowane:
-

system transportu miejskiego (komunikacja autobusowa), realizowany przez zakład bud etowy
(Miejski Zakład Komunikacyjny), który na obszarze miasta i gmin s siednich ł czy funkcj
organizatora transportu i przewo nika,

-

system poł cze autobusowych organizowany przez PKS Tour Jelenia Góra oraz inne oddziały
PKS, jak równie przez przewo ników prywatnych, na obszarze miasta nie maj cy jednak
spójno ci tras, rozkładów jazdy, czy te taryf,

-

system poł cze kolejowych organizowany przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., na który
miasto Jelenia Góra nie ma wpływu.

Tylko pierwszy z wymienionych systemów zaspokaja potrzeby transportowe mieszka ców na
obszarze miasta, pozostałe dwa – poł czenia autobusowe i poł czenia kolejowe - nie ingeruj
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w przewozy wewn trzmiejskie. Brak powi za funkcjonalnych wszystkich systemów nie pozwala
na pełne wykorzystanie ich potencjałów przewozowych, co przekłada si na mniejsz mobilno
osób doje d aj cych spoza Jeleniej Góry - maj

one ograniczone mo liwo ci przesiadek

i kontynuowania podró y komunikacj miejsk .
W mie cie funkcjonuje jeszcze jeden system transportu – transport lotniczy. Pomimo
funkcjonowania lotniska oraz lokalizacji na nim lotniczego przej cia granicznego jest on
wykorzystywany okazjonalnie, przewa nie w ramach lotów turystycznych, b d biznesowych,
przez co nie ma on obecnie adnego wpływu na transport publiczny miasta czy regionu.
2.2.1.1. Organizacja przewozów
W Jeleniej Górze organizacj przewozów zajmuje si samorz d miasta poprzez wykonawc , zakład
bud etowy – Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze (MZK). Transport publiczny
w kilku podjeleniogórskich gminach zapewnia tak e Miejski Zakład Komunikacyjny w ramach
umów o współfinansowaniu kursów linii podmiejskich pomi dzy Urz dem Miasta Jelenia Góra
a poszczególnymi samorz dami gmin. Transport publiczny lokalny i ponadlokalny realizowany jest
przez poszczególne oddziały PKS oraz przewo ników prywatnych na podstawie zezwole
wydawanych odpowiednio, w zale no ci od zasi gu linii, przez Urz d Miasta Jelenia Góra lub
Urz d Marszałkowski Województwa Dolno l skiego.
2.2.1.2

Układ linii, tabor i przystanki

System transportu miejskiego w Jeleniej Górze składa si obecnie z 26 linii dziennych oraz jednej
linii NOC. Obsługuje on, oprócz miasta, tak e gminy Je ów Sudecki, Janowice Wielkie,
Mysłakowice, Podgórzyn, Piechowice i Stara Kamienica. Na obszarze Jeleniej Góry długo
wszystkich linii wynosi 274,1 km, a poza ni - 121,6 km, co stanowi odpowiednio 69,3 % i 30,7 %
(razem sie transportu miejskiego ma długo
Sie

395,7 km9.

komunikacyjna, oprócz kilku linii głównych biegn cych przez całe miasto, składa si

z krótkich, lokalnych linii, które obsługuj mniejsze obszary, dowo c pasa erów do punktów
w złowych i do linii głównych. Cz

linii posiada wariantowe odnogi, co nie jest dobrze czytelne

na tle całej sieci.

9

Dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dzie 31.07.2006 r.
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Rys. II.5. Schemat transportu miejskiego Jeleniej Góry w 2006 r. (stan na 15.05.2006 r.)
Tabela II.4 zestawia stan ilo ciowy autobusów, którymi dysponuje Miejski Zakład Komunikacyjny.
Obecnie jest to 79 autobusów, których redni wiek wynosi 12,5 roku. Najstarsze autobusy – Jelcz
M11 maj 21,5 lat, a 14 autobusów przekroczyło ju przebieg 1.000.000 km. Podstaw taboru
tworz autobusy marki Jelcz i stanowi one ł cznie 67,1 % stanu taboru. S to głównie autobusy
wysokopodłogowe:

− 11 metrowe Jelcz L11/M11 (38 %),
− 12 metrowe PR110/120M (29,1 %).
Rodzaj posiadanych autobusów jest bardzo zró nicowany, wyst puj :

− autobusy wielkopojemne: 16,5 metrowe przegubowe, wysokopodłogowe (Ikarus 280) oraz
15 metrowe niskowej ciowe (Volvo B10BLE 6x2),

− autobusy standardowe 12 metrowe rednio – i niskowej ciowe (Jelcz 120M, Volvo B10BLE,
Volvo 7000) oraz 11 metrowe wysokopodłogowe (Jelcz M11),

− autobusy midi 10 metrowe redniopodłogowe (Autosan A1010M),
− autobusy mini 6 metrowe wysokopodłogowe (Autosan H6/20).
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Autobus

L.p.

Sztuk

Liczba miejsc
siedz cych

Liczba miejsc
stoj cych

Ł czna pojemno

1.

Ikarus 280

2

42

98

280

2.

Jelcz M11

28

30

70

2.800

3.

Jelcz L11

2

30

70

200

4.

Jelcz 120M

5

34

76

550

5.

Jelcz 120MM

3

34

76

330

6.

Jelcz PR110

1

34

76

110

7.

Jelcz 120MM/1

14

34

76

1.540

8.

Jelcz M101M Salus *

6

26

54

480

9.

Jelcz M121M Mastero *

2

32

68

200

10. Autosan H6/20

6

17

15

192

11. Autosan H9/35

2

23

47

140

12. Autosan A1010M

1

29

41

70

13. Volvo B10BLE

5

36

61

485

14. Volvo B10BLE

9

40

111

1359

15. Volvo 7000

1

32

76

108

16. Razem:

79

-

-

8.164

Tab. II.4 Stan taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
(* autobusy te zostan zakupione we wrze niu 2006 r. – nie uwzgl dniono ich
w podsumowaniach w wierszu 16)

Ikarus, 2 szt.,
3%

Autosan, 9 szt.,
11%

Jelcz, 53 szt.,
67%

Volvo, 15 szt.,
19%

Rys. II.6. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego według marek autobusów
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W taborze jest obecnie jeden autobus z całkowicie nisk podłog – Volvo 7000 oraz 14 autobusów
Volvo B10BLE z nisk podłog w I i II drzwiach (niskowej ciowych), w ród których 9 to autobusy
15 metrowe, a pozostałe - o standardowej długo ci 12 m.

standardowe,
11 i 12 m
59 szt.,
74 %

wielkopojemny,
15 m
9 szt.,
11 %
przegubowe,
16,5 m
2 szt.,
3%

Rys. II.7.

midi,
10 m
3 szt.
4%

mini,
6m
6 szt.,
8%

Rodzaj taboru eksploatowanego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym

autobus mini wysokopodłogowy
6 m., układ drzwi 0-2-0

autobus standardowy
wysokopodłogowy
11 m., układ drzwi 2-2-2

autobus midi redniopodłogowy
10 m., układ drzwi 2-2-0

autobus standardowy
redniopodłogowy
12 m., układ drzwi 2-2-2

autobus standardowy niskowej ciowy
12 m., układ drzwi 2-2-2

autobus wielkopojemny
niskowej ciowy
15 m., układ drzwi 2-2-2

Rys. II.8

Przykłady autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze
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niskopodłogowe

niskowej ciowe

1 szt.
1%

14 szt.
18%

wysokopodłogowe

40 szt.
43%

redniopodłogowe

24 szt.
38%

Rys. II.9. Udział autobusów z nisk i wysok
Komunikacyjnego - lipiec 2006 r.

podłog

w taborze Miejskiego Zakładu

Do ko ca wrze nia 2006 r. na ulice miasta ma wyjecha 8 sztuk nowych, niskowej ciowych
autobusów – sze

Jelczów M101M o długo ci 9 metrów i dwa Jelcze M121M o długo ci 12

metrów. Mimo to tabor MZK w dalszym ci gu nie b dzie nale ał do nowoczesnych: nie spełnia
standardów obsługi komunikacyjnej miasta ze wzgl du na wysok podłog i wiek pojazdów.

niskowej ciowe

niskopodłogowe

1 szt.
1%

wysokopodłogowe
32 szt.
33%

Rys. II.10.

22 szt.
28%

redniopodłogowe
24 szt.
38%

Udział autobusów z nisk i wysok podłog w taborze Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego,
przy
zało eniu
likwidacji
autobusów
najstarszych
wyskopodłogowych – wrzesie 2006 r.
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Infrastruktura transportu publicznego w Jeleniej Górze to 460 przystanków, w tym 56 z wiatami.
Poza centrum, w wi kszo ci nie s wyposa one w zatoki. Autobus zatrzymuj cy si na przystanku
na jezdni o przekroju 1/2 blokuje pas ruchu (co jest swoistym przywilejem transportu publicznego,
usprawniaj cym wł czanie si do ruchu).
2.2.1.3 Taryfa przewozowa
Ustalanie taryfy, czyli okre lanie cen za usług przewozow korzystnych w porównaniu z kosztem
przejazdu transportem indywidualnym, jest zadaniem zarówno ekonomicznym, jak i socjalnym
organizatora transportu. Dobry system biletowy ułatwia pasa erom podró , a ró ne rodzaje biletów,
dost pne w szerokiej i g stej sieci dystrybucyjnej, zach caj do korzystania ze rodków transportu
publicznego. Polityka taryfowa jest jednym z najwa niejszych narz dzi, których stosowanie ma na
celu zach cenie do korzystania z tego transportu. Wyznacza udział pasa erów – u ytkowników
transportu – w jego finansowaniu.
Socjalny charakter transportu publicznego generuje wachlarz ulg i bonifikat (przy zakupach np.
jednorazowo wi kszej liczby biletów). Oferuje si bilety czasowe (wa ne od momentu skasowania
przez okre lony czas niezale nie od liczby przejazdów), weekendowe (wa ne w weekendy, równie
niezale nie od liczby przejazdów), rodzinne (dla okre lonej grupy osób, z tym e przewa nie
okre la si maksymaln liczb dorosłych; w oparciu o taki bilet mo na te nieraz przewie
czy psa), turystyczne (oprócz przejazdów pozwalaj

rower

na zwiedzenie miejskich muzeów, czy

uprawniaj do rabatów w restauracjach i sklepach (Krakowska Karta Turystyczna10). Podobny
charakter do turystycznych maj

bilety wst pu na du e imprezy sportowe i kulturalne: ich

posiadanie uprawnia w okre lonych godzinach do przejazdów rodkami komunikacji miejskiej
(Wrocław).
Bilety okresowe (7-dniowe, 10-dniowe, 30-dniowe, miesi czne, na dni robocze itp.) maj
mo liwo

ustalenia pocz tku ich wa no ci na dowolny dzie roku (co eliminuje uci liwe stanie w

kolejkach). Mog

by

przypisane tylko do jednego wła ciciela (imienne), mog

przekazywane innym osobom (na okaziciela). Ich warto

te

by

nie jest funkcj liczby przejazdów, st d

w miar wzrostu tej liczby, relatywna cena jednego przejazdu maleje. Cz sto te w oparciu o taki
bilet, wa ny jedynie na linie normalne, mo na w dni wolne od pracy je dzi

na liniach

po piesznych (Wrocław).

10

„Z kart taniej pod Wawelem”, „Rzeczpospolita” Nr 187 (5657), Warszawa, 11.08.2000.
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Coraz cz ciej wszystkie rodzaje biletów mo na kupi w automatach ulicznych za gotówk lub
w oparciu o kart

płatnicz

11

. Pojawiaj

si

te

systemy biletów bezstykowych, oparte na

12

do wiadczeniach skandynawskich i czeskich .
Zmiana taryfy opiera si na dwóch podstawowych rodzajach decyzji:
-

o wzro cie cen biletów przejazdowych. Podj cie takiej decyzji wynika z konieczno ci pokrycia
wzrostu kosztów transportu publicznego, głównie kosztów eksploatacyjnych przewo ników,

-

o zmianie systemu taryfowego, tzn. o zast pieniu systemu istniej cego systemem innym.
Podj cie takiej decyzji wynika z oczekiwania wzrostu dochodów, b d cego efektem wi kszego
zadowolenia pasa erów z nowego systemu.

Wi ksze zadowolenie wynika przewa nie z mniejszych wydatków osobistych, eby wi c wyst pił
wzrost wpływów, musi wyst pi wzrost popytu, na tyle du y, by zrekompensowa zmniejszone
wydatki pasa erów. Jednak e wówczas zwi kszone zag szczenie w pojazdach (je li rzeczywi cie
nast pi) mo e spowodowa wzrost niezadowolenia, spadek przewozów i spadek wpływów.
W Jeleniej Górze podj to decyzj o wprowadzeniu nakazu wsiadania do autobusu przednimi
drzwiami i wysiadania drugimi i trzecimi. Obecnie system ten funkcjonuje bez wi kszych zakłóce
– rotacja pasa erów przebiega sprawnie i nie ma wi kszego wpływu na czas przejazdu autobusu.
Jednak w godzinach szczytu na niektórych liniach, szczególnie w centrum i na przystankach
w złowych, by usprawni wymian pasa erów kierowca otwiera wszystkie drzwi.
Jednym z pozytywnych efektów wprowadzenia tego systemu jest szacunkowy 1 % udział
przejazdów bez biletów. Tym powinien by podyktowany zakup autobusów z układem drzwi 2-20/1-2-0, czyli autobusów bez ostatnich drzwi. Taki tabor pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie
nakazu wchodzenia przednimi drzwiami i opuszczania pojazdu nast pnymi oraz zredukuje
mo liwo

przejazdu bez biletu.
Bilety jednorazowe jednokrotnego kasowania

Bilety jednorazowe na linie normalne
Ilo

i rodzaj stref

1. Strefa opłat
Strefa miejska Jeleniej Góry lub strefa
11
12

Ceny biletów
Normalny

Ulgowy
ustawowy

Ulgowy
lokalny

Nocny

2,20 zł

1,10 zł

1,25 zł

4,40 zł

„Spodziewane rozpowszechnianie elektronicznych kart przejazdowych w Europie”, ZDiK Wrocław – Biuletyn
Nr 13, Wrocław 1999 (w oparciu o ITS International, July/August 1999).
„Elektroniczny bilet”, „Gazeta Wyborcza-Komunikacja”, 23.11.1999 r.; „Elektroniczny bilet miejski”, Gazeta
Wyborcza Wrocław”, 10.07.2006 r.
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gminy (miasta): Janowice Wielkie, Je ów
Sudecki, Mysłakowice, Piechowice,
Podgórzyn, Stara Kamienica
2. Strefy opłat
Strefa miejska Jeleniej Góry + jedna strefa
innej gminy

4,10 zł

Bilety jednorazowe na linie pospieszne
Ilo

stref

2,05 zł

2,25 zł

8,20 zł

Ceny biletów
Normalny

Ulgowy ustawowy

Ulgowy lokalny

1. Strefa opłat

3,30 zł

1,65 zł

1,85 zł

2. Strefy opłat

6,50 zł

3,25 zł

3,65 zł

Bilety jednorazowe zakupione u kierowcy
Bilety jednorazowe na linie normalne

Ceny biletów
Normalny

Ulgowy
ustawowy

Ulgowy
lokalny

Nocny

1. Strefa opłat
Strefa miejska Jeleniej Góry lub strefa
gminy (miasta): Janowice Wielkie, Je ów
Sudecki, Mysłakowice, Piechowice,
Podgórzyn, Stara Kamienica

2,60 zł

1,50 zł

1,65 zł

4,80 zł

2. Strefy opłat
Strefa miejska Jeleniej Góry + jedna strefa
innej gminy

4,50 zł

2,45 zł

2,65 zł

8,60 zł

Ilo

i rodzaj stref

Bilety jednorazowe na linie pospieszne
Ilo

stref

Ceny biletów
Normalny

Ulgowy ustawowy

Ulgowy lokalny

1. Strefa opłat

3,70 zł

2,05 zł

2,25 zł

2. Strefy opłat

6,90 zł

3,65 zł

4,05 zł

Bilety jednorazowe wielokrotnego kasowania
Bilety jednorazowe wielokrotnego
kasowania na linie normalne
Rodzaj biletu

Ceny biletów
Normalny

Ulgowy ustawowy

Ulgowy lokalny

10 przejazdów

20,00 zł

10,00 zł

11,00 zł

5 przejazdów

10,00 zł

5,00 zł

5,50 zł

Bilety miesi czne
Bilety miesi czne

Imienny ogólnodost pny

Imienny ulgowy

Rodzaj biletu

Wa ny na
wszystkie dni Wa ny tylko w dni
robocze
miesi ca

Wa ny na
wszystkie dni
miesi ca
33,50 zł

Strefa miejska Jeleniej Góry

62,00 zł

51,00 zł
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Strefa gminy (miasta): Janowice Wielkie,
Je ów Sudecki, Mysłakowice, Piechowice,
Podgórzyn, Stara Kamienica

52,50 zł

46,00 zł

29,00 zł

Strefa miejska Jeleniej Góry + jedna strefa
innej gminy (miasta)

99,50 zł

86,00 zł

58,50 zł

Znaczki dopłaty do biletu miesi cznego
Cena znaczka dopłaty do biletu miesi cznego uprawniaj cego do przejazdu autobusami linii:
po piesznej i nocnej, wynosi 31,50 zł.
Cena znaczka dopłaty do biletu miesi cznego uprawniaj cego do przejazdu autobusami linii nocnej,
wynosi 16 zł.
Bilety okresowe na okaziciela
Bilety okresowe (na okaziciela)

Sie miasta Jelenia Góra

Cała sie MZK

Liczba dni wa no ci biletu

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

1 dzie

6,30 zł

3,15 zł

9,40 zł

4,70 zł

2 dni

9,40 zł

4,70 zł

17,80 zł

8,90 zł

5 dni

23,50 zł

11,75 zł

40,30 zł

20,15 zł

10 dni

40,30 zł

20,15 zł

66,00 zł

33,00 zł

30 dni

94,30 zł

47,15 zł

158,20 zł

79,10 zł

Tab. II.5. Ceny biletów i wysoko ci opłat dodatkowych w Jeleniej Górze

2.2.1.4 Wielko ci przewozów
W 2005 roku Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze wykonał 4.136,7 tys.
wozokilometrów, z czego 21,2% stanowiły wozokilometry wykonane w gminach s siednich,
obsługiwanych przez MZK. Z roku na rok widoczny jest post puj cy spadek liczby wykonywanych
wozokilometrów. Zmniejsza si tak e regularnie liczba pasa erów – w 2005 r. przewieziono
14.971,3 tys. osób. Spowodowane jest to zmian struktury zatrudnienia, emigracj zarobkow z
miasta oraz wzrostem liczby samochodów osobowych. Poniewa zmiany taryfy reguluj ce wzrost
cen biletów nie nad aj za wzrostem kosztów eksploatacyjnych, zmniejsza si równie poziom
pokrycia tych kosztów wpływami ze sprzeda y biletów – w 2005 r. poziom ten wyniósł 62,2 %
(tab. I.4).
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Rys. II.11.

Liczba wozokilometrów wykonanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny na
terenie poszczególnych gmin w 2005 roku

W ci gu dnia roboczego autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (na wszystkich liniach,
których długo

w 2005 r. wyniosła 395,7 km) wykonuj kursy o ł cznej długo ci 13 tys. km.

W soboty przeje d aj 8,7 tys. km, a w niedziele 6,9 tys. km. Miesi cznie na terenie miasta
i obsługiwanych gmin wykonuj prac przewozow , wynosz c

rednio 349,5 tys. km. W dzie

roboczy na ulice miasta wyje d a 65 autobusów.
W roku 2005 z usług komunikacji miejskiej skorzystało 14.971,3 tys. pasa erów. W ród nich było:
Pasa erowie korzystaj cy z biletów:

L.p.

Liczba osób w tys.

Udział w %

1.

miesi cznych pracowniczych

3.263,7

21,8

2.

miesi cznych ulgowych (szkolnych i socjalnych)

4.820,8

32,2

3.

jednorazowych normalnych

1.452,2

9,7

4.

jednorazowych ulgowych

1.931,3

12,9

5.

pozostałych (seniorzy, na okaziciela, słu bowe)

1.137,8

7,6

6.

korzystaj cy z przejazdów bezpłatnych

2.215,8

14,8

7.

pasa erowie bez wa nego biletu

149,7

1,0

14.971,3

100,0

8.

Razem

Tab. II.6.

Struktura pasa erów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w zale no ci od rodzaju
wykorzystywanych biletów przejazdowych
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jednorazowe
normalne
9,7%

miesieczne
pracownicze
21,8%

miesieczne ulgowe,
32,2%

jednorazowe
ulgowe.
12,9%

bilety pozostałe
7,6%
bez wa nego biletu
1%

bilety bezpłatne
14,8%

Rys. II.12. Struktura pasa erów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w zale no ci od rodzaju
wykorzystywanych biletów przejazdowych
Po wprowadzeniu zasady wsiadania pierwszymi drzwiami liczba przejazdów bez biletu spadła
szacunkowo do 1% wszystkich przejazdów.
2.2.2 Transport drogowy zamiejski
Oprócz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze usługi przewozowe wiadcz
tak e PKP Przewozy Regionalne, PKS Tour Jelenia Góra, inne oddziały PKS oraz prywatni
przewo nicy. Podstaw komunikacji podmiejskiej bliskiego zasi gu tworz linie obsługiwane przez
Miejski Zakład Komunikacyjny w gminach Je ów Sudecki, Mysłakowice, Janowice Wielkie,
Podgórzyn, Piechowice i Stara Kamienica.
Podstaw komunikacji podmiejskiej dalszego zasi gu, regionalnej i mi dzyregionalnej tworz
poł czenia PKS Tour Jelenia Góra, uzupełniane przez inne oddziały PKS. Do najatrakcyjniejszych
poł cze nale y trasa Jelenia Góra – Wrocław, gdzie wyst puje cykliczno

poł cze PKS Tour

Jelenia Góra, wspomaganych kursami prywatnego przewo nika Kry-Cha oraz pojedynczymi
kursami innych PKS-ów. Atrakcyjnymi kierunkami s

tak e, z oczywistych turystyczno-

rekreacyjnych wzgl dów, Szklarska Por ba, Karpacz, Kowary.
Na trasie Jelenia Góra – Wrocław poł czenia s bardzo liczne i dobrze rozło one w czasie. W dzie
roboczy jest ich 26, z czego 12 kursów obsługuje prywatny przewo nik Kry-Cha. Obsługuje tak e
dwie inne regularne linie z Jeleniej Góry:
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−

14 kursów do Starej Kamienicy i 15 powrotnych, w tym 12 kursów do Chromca i 13
z powrotem,

−

13 kursów do Janowic Wielkich i 14 powrotnych.

Obecnie z powodu prowadzonej naprawy autobusu szynowego kursuj cego na trasie Jelenia Góra –
Lwówek l skim, poł czenie to obsługiwane jest przez PKS Tour.
Regionalny transport autobusowy w sposób dostateczny zaspokaja potrzeby przewozowe
mieszka ców regionu jeleniogórskiego dla poł cze z Jeleni Gór . Podobnie jest z komunikacj
ponadregionaln , gdzie Jelenia Góra ma poł czenia bezpo rednie m.in. z Warszaw , a tak e
mi dzynarodowe, z Republik Czesk , Angli , czy Francj .
2.2.3

Transport kolejowy (regionalny i aglomeracyjny)

Jelenia Góra to jeden z wa nych w województwie w złów kolejowych, gdzie krzy uj si linie
w kierunku Wrocławia, Zgorzelca/W gli ca, Szklarskiej Por by, Kowar/Karpacza oraz Lwówka
l skiego. Jeszcze na pocz tku lat dziewi dziesi tych ubiegłego wieku odbywał si na nich
regularny ruch poci gów osobowych, który stopniowo był ograniczany i obecnie jest ju na
niektórych liniach zawieszony. W zeł jeleniogórski składa si z nast puj cych linii kolejowych (na
podstawie wykazu linii D-29 PKP S.A.):
−

nr 274 Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra – Luba

– Zgorzelec, jest to czynna linia

pa stwowa, pierwszorz dna, na odcinku Wrocław – Jelenia Góra dwutorowa, na odcinku
Wrocław

–

Luba

zelektryfikowana,

na

pozostałych

odcinkach

jednotorowa

i niezelektryfikowana,
−

nr 283 przez Lwówek l ski do agania, linia lokalna, znaczenia miejscowego, jednotorowa,
niezelektryfikowana, czynna na odcinku Jelenia Góra – Lwówek l ski,

−

nr 308 do Kamiennej Góry, jest to nieczynna linia lokalna, znaczenia miejscowego,
jednotorowa, niezelektryfikowana o zawieszonym ruchu, cz ciowo rozebrana,

−

nr 311 z Jeleniej Góry przez Szklarsk Por b do Jakuszyc, jest to czynna linia lokalna,
znaczenia miejscowego, jednotorowa, zelektryfikowana na odcinku Jelenia Góra – Szklarska
Por ba, a na odcinku Szklarska Por ba – Jakuszyce nieczynna, niezelektryfikowana,

−

nr 340 z Mysłakowic od linii nr 308 do Karpacza, jest to nieczynna linia lokalna, znaczenia
miejscowego, jednotorowa, niezelektryfikowana, o zawieszonym ruchu.
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Rys. II.13. Schemat sieci kolejowej aglomeracji jeleniogórskiej
Od pocz tku lat dziewi dziesi tych ub. wieku PKP S.A. stopniowo zawieszała liczb poł cze
pasa erskich na liniach jeleniogórskich, doprowadzaj c na niektórych z nich do całkowitego
wygaszenia ruchu (na liniach do Karpacza i Kowar). Przyczyniły si do tego nast puj ce elementy:
−

zmiany ustrojowe i gospodarcze zmieniaj ce ruchliwo

−

dekapitalizacja infrastruktury kolejowej, czego skutkiem jest post puj ce obni anie komfortu

i przemieszczanie si ludzi,

jazdy i pr dko ci komunikacyjnej, a wi c - wydłu anie czasów przejazdów,
−

niedoskonała i niedopasowana do potrzeb pasa erów polityka biletowa PKP.

Obecnie Jelenia Góra posiada regularne regionalne poł czenia jedynie przez Wałbrzych
z Wrocławiem i przez Luba z W gli cem oraz sezonowe poł czenie krajowe pomi dzy Szklarsk
Por b i Warszaw . Poł czenia aglomeracyjne funkcjonuj do Lwówka

l skiego i Szklarskiej

Por by. Na trasie do Lwówka l skiego kursuje autobus szynowy, obecnie w trakcie naprawy,
zast piony przez autobus drogowy.
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Według rozkładu jazdy 2005/2006 z Jeleniej Góry w dzie roboczy odprawianych jest:
−

11 poci gów do Wrocławia przez Wałbrzych, czas jazdy około 3,5 godziny,

−

2 poci gi do Lwówka l skiego, czas jazdy około 1 godziny,

−

2 poci gi do W gli ca przez Luba , czas jazdy około 1,5 godziny,

−

3 poci gi do Szklarskiej Por by, czas jazdy około 1 godziny.

Podró poci giem nie jest konkurencyjna w porównaniu z innymi rodzajami transportu. Trwa ona
długo - przykładem mo e by poł czenie Wrocław – Jelenia Góra, gdzie podró poci giem wynosi
3,5 godziny, a przejazd autobusem 2 godziny, przy jednocze nie ni szej opłacie za przejazd
(przejazd samochodem osobowym jest jeszcze krótszy). Brakuje tak e wi kszej liczby
i korzystniejszej lokalizacji przystanków kolejowych, które mogłyby obsługiwa osiedla Jeleniej
Góry oraz miejscowo ci aglomeracji jeleniogórskiej. Bior c pod uwag

obecny stan

zagospodarowania przestrzennego miasta lokalizacja istniej cych dworców i przystanków
kolejowych nie do ko ca odpowiada zapotrzebowaniu transportowemu Jeleniej Góry. Przykładem
jest osiedle mieszkalne Zabobrze, przez które przebiegaj

poł czenia do Lwówka

l skiego,

Szklarskiej Por by i W gli ca i gdzie nie ma przystanku - poprzedzaj cym osiedle przystankiem
jest Jelenia Góra Główna, a nast pnym Je ów Sudecki.
Z powy szych wzgl dów potencjał kolei nie jest wykorzystywany, poniewa mieszka cy nie maj
dogodnego dost pu do komunikacji kolejowej. Odczuwalny jest brak sprawnych, szybkich
poł cze z najwi kszymi miastami w kraju. Skutkuje to przej ciem pasa erów do wygodniejszej
dla nich komunikacji autobusowej, co przekłada si na dalsze zawieszanie poł cze kolejowych.
2.2.4 Transport pozostały
Do transportu pozostałego w Jeleniej Górze mo na zaliczy transport gospodarczy, indywidualny
oraz taksówki.
Transport gospodarczy, realizuj cy funkcje zaopatrzeniowe wzgl dem systemów gospodarczych
i handlowych, jest niezb dny do prawidłowego funkcjonowania organizmu miejskiego. W ramach
zintegrowanego systemu transportowego powinien mie wyznaczony czasokres, w którym mo e
wykonywa

swoje czynno ci. Dotyczy to szczególnie miejsc, gdzie pojazdy dostawcze

i zaopatrzeniowe oraz pojazdy innych rodzajów transportu wzajemnie sobie przeszkadzaj . Gdy na
ulicach zmniejszy si nat enie ruchu, równie ruchu pieszego, mógłby funkcjonowa transport
gospodarczy.
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Transport ci ki (tiry), który przez miasto przeje d a tranzytem, powinien mie

mo liwo

omini cia miasta (lub co najmniej jego historycznego, zatłoczonego centrum) obwodnicami
ródmiejskimi (północna i planowana południowa) oraz pozamiejskimi.
Samochód osobowy jest najwygodniejsz form transportu. Jednak ze wzgl du na przepustowo
układu dróg, szczególnie w centrum miasta, realizacja wszystkich podró y w oparciu o transport
indywidualny nie jest mo liwa. Zgodnie z zasad

zrównowa onego rozwoju nale y kreowa

przywileje dla transportu publicznego w celu zachowania równowagi ruchu w mie cie
i ograniczania zatłoczenia dróg.
Transport indywidualny ma du

swobod w poruszaniu si w mie cie, równie w jego centrum.

W efekcie:
−

zajmuje du o miejsca w ruchu ulicznym i skutecznie przyczynia si do spadku przepustowo ci
układu drogowego,

−

zajmuje ka d woln przestrze pod miejsca parkingowe.

Transport taksówkowy, mimo e przewozi pasa erów, nie posiada cech transportu publicznego:
jego pojazdy nie kursuj „po stałych i publicznie znanych trasach, według rozkładów podanych do
publicznej wiadomo ci na przystankach, na których pojazdy te si zatrzymuj w celu wymiany
pasa erów”13. W zintegrowanym systemie transportowym mo na jednak przewidzie dla taksówek
znacz c rol uzupełniaj c funkcjonowanie transportu publicznego.

13

Rozdział I.1 Transport publiczny i jego problemy
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2.3
L.p.

Bud et transportu publicznego w Jeleniej Górze
Wyszczególnienie

2001
tys. zł

2002
tys. zł

2003
tys. zł

2004
tys. zł

2005
tys. zł

2006
(plan)

1.

Dochody ogółem

207 108,7

195 235,5

180 321,7

203 945,9

225 616,8

285 021,5

2.

Wydatki ogółem

202 226,0

202 675,1

191 219,5

196 136,6

230 824,2

332 107,2

3.

w tym:
w Dziale Transport i
Ł czno

23 228,8

23 473,8

23 640,8

18 764,4

27 824,4

47 827,7

11,5

11,6

12,4

9,6

12,1

14,4

15 469,3

12 444,0

14 501,4

8 869,6

14 745,1

23 828,6

66,6

53,0

61,3

47,3

53,0

49,8

3 986,9

5 156,1

6 504,4

5 872,9

8 877,9

19 599,1

17,2

22,0

27,5

31,3

31,9

41,0

2 700,0

5 873,7

2 635,0

3 837,2

4 199,9

4 400,0

11,6

25,0

11,1

20,4

15,1

9,2

- udział (w %) w
wydatkach ogółem
a) drogi publiczne
powiatowe
- udział (w %) w
Dziale Transport i
Ł czno
b) drogi publiczne
gminne
- udział (w %) w
Dziale Transport i
Ł czno
c) Miejski Zakład
Komunikacyjny
- udział (w %) w
Dziale Transport i
Ł czno
Tab. II.7.

Podstawowe dane bud etowe Jeleniej Góry dotycz ce transportu publicznego
350 000,0
330 000,0
310 000,0
290 000,0
270 000,0
250 000,0
230 000,0
210 000,0
190 000,0
170 000,0
150 000,0
2001

2002

2003

Dochody ogółem

2004

2005

2006

Wydatki ogółem

Rys. II.14. Dochody i wydatki bud etowe Jeleniej Góry
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50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

wydatki pozostałe
Miejski Zakład Komunikacyjny
drogi gminne
drogi powiatowe

Rys. II.15. Wydatki bud etowe Jeleniej Góry przeznaczane na transport publiczny
W bud ecie Jeleniej Góry wydatki na infrastruktur transportow oraz transport publiczny stanowi
istotn

pozycj

14

. Sprzyja to podnoszeniu atrakcyjno ci miasta oraz jego zrównowa onemu

rozwojowi, co przekłada si na wi ksz mo liwo

przyci gni cia turystów i inwestorów (a to

z kolei zwi ksza wpływy bud etowe – z podatków).
3. Analiza SWOT systemu transportu publicznego w Jeleniej Górze
Jedn z najcz ciej stosowanych metod analitycznych, jakim poddawana jest organizacja, jest
analiza SWOT. Polega ona na identyfikacji czynników (wewn trznych i zewn trznych),
podzielonych na cztery grupy, głównie ekonomicznych, maj cych wpływ na rozwój tej organizacji.
Pierwsze litery nazw angielskich tych grup tworz nazw metody:
-

mocne (Strengths) strony organizacji,

-

słabe (Weaknesses) jej strony,

-

szanse (Opportunities) organizacji,

-

oraz zagro enia (Threats).

Wyniki analizy powinny ujawni

nieprawidłowo ci funkcjonowania organizacji, jak równie

kluczowe czynniki wpływaj ce na jej rozwój i sukcesy. Pozwalaj wi c okre li najkorzystniejsze
kierunki przyszłych działa .

14

Wi ksze wydatki planowane s na gospodark komunaln i ochron
i wychowanie (23 %)

rodowiska (30,1 %) oraz na o wiat
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Czynniki
wynikaj ce z wewn trznego zorganizowania
transportu publicznego Jeleniej Góry

Czynniki
wynikaj ce z otoczenia transportu
publicznego Jeleniej Góry

Mocne
strony

Atuty – wewn trzne ródła aktywne
rozwoju transportu publicznego lub
ródła nieaktywne lecz mo liwe do
zaktywizowania

Stymulanty – zewn trzne ródła
przyczyniaj ce si do rozwoju
transportu publicznego

Słabe
strony

Problemy – czynniki wewn trzne b d ce
hamulcami lub barierami rozwoju
transportu publicznego

Destymulanty – czynniki zewn trzne
b d ce hamulcami lub barierami
transportu publicznego

Szanse

Szanse wewn trzne – mo liwo ci
wykreowania nowych atutów,
zdyskontowania istniej cych problemów
lub ich rozwi zania, wyeliminowania
zagro e lub zabezpieczenia przed nimi

Szanse zewn trzne – pozytywne
czynniki zewn trzne mog ce sta
si stymulantami - istniej ce lub
których zaistnienie jest wysoce
prawdopodobne

Zagro enia

Zagro enia wewn trzne – czynniki, które s
nieaktywnymi lecz mo liwymi do
zaktywizowania hamulcami lub barierami
rozwoju transportu publicznego, a tak e
czynniki mog ce przyczyni si do utraty
lub istotnego ograniczenia atutu lub
stymulanty

Zagro enia zewn trzne – czynniki,
których zaistnienie jest wysoce
prawdopodobne, mog ce sta si
destymulantami, lub sytuacje
wysokiego prawdopodobie stwa
utraty istniej cej stymulanty

Tab. II.8. Czynniki maj ce wpływ na funkcjonowanie transportu publicznego
3.1

Mocne strony transportu publicznego

Atuty:
-

spójno

układu linii obsługuj cych miasto i gminy o cienne,

-

wysoka zdolno

-

dobra jako

przewozowa,

usług przewo nika publicznego (punktualno , dbało

o pasa era, np. stosowanie

w pojazdach zapowiedzi o przystankach),
-

struktura taryfowa zapewniaj ca równowag

pomi dzy interesem przewo nika i pasa era

(oferta biletów jednodniowych i ich ceny sprzyjaj podró om po mie cie),
-

układ pasmowy zagospodarowania miasta wynikaj cy z ukształtowania terenu, sprzyjaj cy
koncentracji przewozów – korzystny z punktu widzenia rentowno ci transportu publicznego
(jest to jednocze nie słaba strona, albowiem układ taki wpływa na zatłoczenie dróg),

-

stosunkowo du e napełnienie autobusów na liniach rednicowych (wysoka rentowno

tych

linii).
Stymulanty:
-

zrozumienie władz Jeleniej Góry i gmin o ciennych dla problemów aglomeracyjnego transportu
publicznego,
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-

uzdrowiskowy i turystyczny charakter Jeleniej Góry, bliskie s siedztwo innych uzdrowisk
i o rodków turystycznych (dodatkowe wpływy od turystów w dni wolne od pracy podnosz
rentowno

-

transportu publicznego),

rednie szkoły techniczne i wy sze uczelnie na terenie miasta,

-

du e, stabilne ekonomicznie podmioty gospodarcze,

-

dost pno

terenów pod rozwój funkcji gospodarczych, rekreacyjnych i pod budownictwo

mieszkaniowe,
3.2

strumienie finansowe ze ródeł Unii Europejskiej trafiaj ce obecnie do samorz du miasta.
Słabe strony transportu publicznego

Problemy:
-

wra liwo

komunikacji autobusowej na zatłoczenie w ruchu drogowym,

rednicowy przebieg wi kszo ci linii autobusowych przez zatłoczony układ pasmowy miasta,

-

słaba koordynacja kursów pomi dzy liniami na wspólnych trasach,

-

brak priorytetu dla transportu publicznego na skrzy owaniach,

-

niski standard funkcjonalny i techniczny taboru przewo nika miejskiego, w tym znaczny udział
pojazdów niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-

niedostateczny stan techniczny nawierzchni niektórych dróg i ulic oraz ich wyposa enia,

-

brak parkingów w systemie „Park & Ride”,

-

niedostatek rodków bud etowych w stosunku do potrzeb rozwojowych transportu publicznego,

-

stosunkowo wysoki poziom cen biletów niepozostawiaj cy miejsca na ich wzrost maj cy na
celu wspieranie inwestycji transportowych.

Destymulanty:
-

niedostrzeganie z poziomu województwa problemów regionu jeleniogórskiego,

-

wysoki poziom bezrobocia (10,8 % - Jelenia Góra, 21,4 % - powiat jeleniogórski, 18,1 % Województwo Dolno l skie15),

-

patologie społeczne (równie

jako efekt długotrwałego pozostawania bez pracy), w tym

kradzie e i wandalizm,
-

wzrastaj ce zatłoczenie na okre lonych drogach miasta,

-

brak południowej obwodnicy miasta,

-

wysoki poziom zanieczyszcze

transportowych, szczególnie wzdłu

głównych arterii

komunikacyjnych (co oddziałuje negatywnie na rodowisko naturalne miasta o charakterze
turystyczno-uzdrowiskowym, a tak e jego otoczenia),
-

15

redukcja poł cze kolejowych,

Dane Urz du Miejskiego w Jeleniej Górze z lipca 2006 r.
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-

wydłu aj cy si czas podró y kolej (np. na trasie Wrocław – Jelenia Góra) odstr czaj cy od
korzystania z transportu kolejowego,

-

brak poł cze kolejowych ze stron czesk i z niemieck ,

-

odpływ wykształconej kadry.

3.3

Szanse transportu publicznego

Szanse wewn trzne:
-

mo liwo

utworzenia systemu priorytetu dla transportu publicznego w celu zwi kszenia jego

pr dko ci i poprawienia jako ci usług przewozowych,
-

mo liwo

lepszego dopasowania usług przewozowych (w tym wprowadzanie inteligentnych

technologii, równie w zakresie informacji pasa erskiej otrzymywanej „on line”) do oczekiwa
pasa erów w oparciu o prowadzenie bada jako ci tych usług,
Szanse zewn trzne:
-

mo liwo

wykorzystania do wiadcze innych miast w zakresie kreowania zrównowa onego

rozwoju,
-

mo liwo

wykorzystania faktu poło enia cz ci Karkonoskiego Parku Narodowego, Parku

Krajobrazowego Doliny Bobru oraz Rudawskiego Parku Krajobrazowego na terenie Jeleniej
Góry w procesach ubiegania si o rodki pomocowe,
-

integracja Polski z Uni Europejsk – mo liwo

pozyskiwania rodków unijnych, konkurencja

na rynku dostawców pojazdów i akcesoriów,
-

rozwój powi za

partnerskich miasta z czeskimi i niemieckim miastami przygranicznymi

Czech i Niemiec, rozwój współpracy transgranicznej,
-

ró norodno

przemysłu daj ca szans na stabilny i zrównowa ony rozwój,

-

nowe technologie i urz dzenia techniczne (budownictwo, elektronika) mog ce podnie

jako

usług transportu publicznego,
-

doko czenie obwodnicy północnej i wybudowanie południowej,

-

realizacja projektów oraz programów transgranicznych w ramach „Euroregionu Nysa”.

3.4

Zagro enia transportu publicznego

Zagro enia wewn trzne:
-

wzrost kosztów pracy,

-

post puj ca dekapitalizacja taboru,

-

niedostateczna jako

-

niedostateczne skomunikowanie poł cze autobusowych z kolejowymi,

infrastruktury drogowej,
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Zagro enia zewn trzne:
-

likwidacja kolejnych poł cze

kolejowych – powoduje ograniczenie napływu turystów

niezmotoryzowanych,
-

niekontrolowany rozwój motoryzacji indywidualnej i nie nad aj cy za nim rozwój
infrastruktury drogowej,

-

wzrost cen paliw,

-

wyst powanie czynników powoduj cych dalsze zmniejszanie si

wpływów ze sprzeda y

biletów przejazdowych: starzenie si społecze stwa, wzrost liczby pasa erów uprawnionych do
przejazdów ulgowych i bezpłatnych – generuje to wzrost cen biletów przejazdowych oraz/lub
wzrost wielko ci dopłaty bud etowej,
-

niewystarczaj ca ilo
na realizacj

rodków finansowych na miejski transport publiczny, a w przyszło ci –

programu restrukturyzacji i modernizacji tego transportu w oparciu

o Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego,
-

mały udział nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w zarz dzaniu,

-

system prawny niedostosowany do współczesnych potrzeb transportu publicznego,

-

rosn ca nieuczciwa konkurencja na rynku przewo ników w transporcie publicznym,

-

zaniechanie prowadzenia polityki zrównowa onego rozwoju w odniesieniu do systemu
transportowego.

4.

rodowisko naturalne
Jelenia Góra le y po ród lesistych wzgórz Kotliny Jeleniogórskiej, z których roztacza si wspaniała
panorama Karkonoszy. Osadnicy, przybywaj cy do Kotliny po II wojnie wiatowej, nazwali Jeleni
Gór „bombonierk Dolnego

l ska”16 – tak była pi kna, a wojn przetrwała praktycznie bez

szwanku. W nast pnych latach jednak miasto, mimo i si

rozrastało i rozwijało, traciło na

zjawiskowo ci – industrializacja doprowadziła do ska enia rodowiska i degradacji zabytków.
Jelenia Góra funkcjonuje jako spójny system przyrodniczy z otaczaj cymi j

obszarami

Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudawskich i Kaczawskich. Obszary te powi zane s korytarzami
ekologicznymi zwi zanymi z rzekami: Bobrem, Kamienn , Wrzosówk , Podgórn , Łomnic
i Radomierk . Stwarza to mo liwo

przemieszczania si

wielu gatunków zwierz t i ro lin.

Niestety, wody powierzchniowe s zanieczyszczane przez cieki komunalne, jak równie przez
kwa ne deszcze, pod których wpływem znajduje si Jelenia Góra. Zanieczyszczenia wpłyn ły na
zmniejszenie populacji ryb.
Na terenie miasta znajduj si obszary podlegaj ce ochronie:
16

Karkonoski Park Narodowy, obejmuj cy cz

Karkonoszy,

Skała C., Motak M. „Sudety”, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 1998
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-

Park Krajobrazowy Doliny Bobru,

-

Rudawski Park Krajobrazowy.

S tam te lasy i inne tereny zielone:

L.p.
1.

2.

Powierzchnia
(w ha)

Wyszczególnienie
Lasy, w tym:

Udział (w %) w
obszarze miasta

3.598,0

33,2

- pa stwowe

3.011,0

27,8

- komunalne

430,0

4,0

- prywatne

157,0

1,4

73,4

0,7

- Park Zdrojowy

16,4

0,2

- Park Norweski

15,6

0,1

231,7

2,0

89,0

0,8

6 parków, w tym wpisane do rejestru zabytków:

3.

17 Pracowniczych Ogrodów Działkowych

4.

66 skwerów, kwietników, ziele ców

Tab. II.9. Jeleniogórskie tereny zielone
Stan terenów zielonych, szczególnie lasów, oraz ich rozmiary ulegały do niedawna wyra nemu
pogarszaniu. Sytuacja ta ulega stopniowej poprawie wskutek zmniejszenia emisji zanieczyszcze .
Niemniej du e zakwaszenie deszczów wpływa degraduj co zarówno na lasy, jak i na wody
powierzchniowe – pogarsza to mo liwo ci hodowlane ryb oraz rekreacj zwi zan z w dkarstwem.
Na stan czysto ci powietrza atmosferycznego Jeleniej Góry maj

wpływ zanieczyszczenia

napływowe (s czynnikiem oddziałuj cym głównie w cz ci karkonoskiej miasta) oraz ze ródeł
lokalnych (oddziałuj cych w obr bie szlaków komunikacyjnych oraz na terenach mieszkalnych).
Teren Karkonoskiego Parku Narodowego nale y do chłodniejszych stref klimatycznych, natomiast
pozostała cz

miasta, to strefa cieplejsza. Teren miasta cechuje podwy szona frekwencja wiatrów

17

fenowych (w Kotlinie Jeleniogórskiej około 128 dni w roku, a w Karkonoszach – 66 dni18) oraz
zastoin powietrza. Jest to niekorzystna wła ciwo

biometeorologiczna utrudniaj ca rozpraszanie

zanieczyszcze powietrza, która jednak e powinna skłania do zwi kszania stara o obni enie

17

18

Wiatr fenowy, jest to wiatr wiej cy od grzbietów górskich ku dolinom, ciepły i suchy, cz sto silny i porywisty
(w Tatrach takim wiatrem jest wiatr halny). Wywołuje wzrost temperatury i spadek wilgotno ci powietrza.
Powstaje wówczas, gdy masy powietrza napotykaj na swej drodze przeszkody orograficzne (górskie)
zmuszaj ce je do wznoszenia si wzdłu stoków dowietrznych – opadaj wówczas wzdłu stoków zawietrznych
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Jeleniej Góry, rozdz. 4 pkt 1
„ rodowisko przyrodnicze; Uwarunkowania rozwoju”
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emisji zanieczyszcze do atmosfery. Zanieczyszczenia, których ródłem jest transport, szczególnie
w strefach obj tych zabudow zwart , mog stanowi coraz wi kszy problem w rozwoju miasta.
U podnó y Karkonoszy od blisko 80 lat istnieje lotnisko, które przyci ga szybowników chc cych
uzyska

diament do złotej odznaki szybowcowej. Tu bowiem od jesieni do wiosny, przy

południowych wiatrach nad pasmem Karkonoszy, wyst puje zjawisko fali górskiej, umo liwiaj ce
osi ganie wysoko ci rz du 8 tys. metrów i wy ej. Do ko ca 1999 roku w Aeroklubie
Jeleniogórskim uzyskano 893 diamentowe przewy szenia 5000 m.
Obszar miasta, szczególnie jego cz

górsk , cechuje znaczna cz stotliwo

opadów o du ej

intensywno ci, co zwi ksza zagro enie erozj powierzchni terenu, jak równie długie zaleganie
niegu, co sprzyja rozwojowi turystyki zimowej. Warunki klimatyczne miasta stwarzaj jednak
utrudnienia w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych oraz maj

negatywny wpływ na

bezpiecze stwo ruchu.
Odpady komunalne miasta składowane s poza jego terenem, nie maj wi c negatywnego wpływu
na rodowisko. Widoczne dzikie wysypiska mieci, za miecone szlaki turystyczne, rozje d one
trawniki, szczególnie na bocznych ulicach, du a liczba wyci tych drzew – wiadcz o niskim
poziomie wiadomo ci ekologicznej.
Szata ro linna miasta zawiera wiele gatunków znajduj cych si pod ochron . Bior c to pod uwag
rozwój miasta powinien maksymalnie uwzgl dnia postulaty zrównowa onej współegzystencji
człowieka i przyrody. Nale y d y

do instalowania urz dze

eliminacji technologii powoduj cych emisj

oczyszczaj cych spaliny oraz

zanieczyszcze . Szczególnie dotyczy to obszaru

uzdrowiskowego Cieplic albowiem bezpo rednie s siedztwo terenu przemysłowego z zespołem
parku zdrojowego obni a walory uzdrowiska.. Tam niezb dny jest priorytet dla transportu
publicznego - płynny ruch pojazdów b dzie sprzyjał obni eniu wielko ci emisji zanieczyszcze
w obr bie zabudowy. Rozwój cie ek rowerowych powinien zach ca do cz ciowej rezygnacji
z korzystania z samochodów osobowych. Dodatkowo, b d one pełni funkcje rekreacyjne zarówno
dla mieszka ców miasta, jak i dla turystów.
Nale y d y do ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na rodowisko na terenach
ródmiejskich, mieszkalnych oraz uzdrowiskowych przez wyprowadzenie ruchu ci kiego z tych
terenów i skierowanie go na drogi tranzytowe. Nale y d y tak e do obejmowania ochron
nowych obszarów, szczególnie tych, które zostały ju zidentyfikowane i których szczególne walory
przyrodnicze mog by zagro one. Obszary te wymienia Studium uwarunkowa

i kierunków

rozwoju zagospodarowania przestrzennego (rozdział 4, punkt 2.27).
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III.

Rozwój transportu publicznego w Jeleniej Górze

1. Uwarunkowania rozwoju transportu publicznego – identyfikacja problemów
W Jeleniej Górze zidentyfikowano cztery grupy problemów, których rozwi zywanie sprzyja
b dzie rozwojowi transportu publicznego:
-

„orientacja na klienta” – transport publiczny bez barier, bezpiecze stwo i wygoda pasa erów,

-

„priorytety dla transportu publicznego” – pierwsze stwo w ruchu drogowym dla autobusów,

-

„ekologia” – zmniejszanie uci liwo ci transportu publicznego dla rodowiska,

-

„integracja w transporcie publicznym”, „integracja ró nych rodzajów transportu” – zbudowanie
zintegrowanego systemu taryfowego.

Rys. III.1. Kierunki rozwoju transportu publicznego w Jeleniej Górze
W ramach tych grup wyst puje wiele istotnych problemów:
Orientacja na klienta:
-

niewystarczaj cy poziom usług przewozowych, w tym niski poziom bezpiecze stwa
pasa erów,

-

niski poziom estetyki pojazdów transportu publicznego,

-

zmniejszanie si pr dko ci komunikacyjnej przewozów i wydłu anie czasów przejazdów,

-

zmniejszanie si zakresu działalno ci przewo nika miejskiego b d ce efektem zmniejszania
si liczby przewo onych pasa erów,
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-

w wielu wypadkach zły stan techniczny infrastruktury przystankowej, niewystarczaj cy poziom
jako ciowy punktów obsługi pasa era, w tym informacji pasa erskiej,

-

brak azyli dla pieszych, szczególnie na ulicach o du ym nat eniu ruchu,

-

zmniejszanie si wpływów do bud etu miasta z tytułu sprzeda y biletów przejazdowych oraz
zwi kszanie si dotacji do transportu publicznego,

-

niewystarczaj ce tempo modernizacji ci gów pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

-

niedostosowanie

sygnalizacji

wietlnych

na

skrzy owaniach

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych,
-

mała liczba pojazdów z nisk podłog lub niskim wej ciem.

Priorytety:
-

niewystarczaj ca jako

dróg na ci gach komunikacyjnych,

-

brak skrzy owa z pierwsze stwem wjazdu lub wyjazdu dla autobusów,

-

brak sygnalizacji wietlnych oraz ich synchronizacji realizuj cych priorytet w ruchu dla
autobusów.

Ekologia:
-

du e zanieczyszczenie powietrza, spowodowane przez transport,

-

wysoki poziom hałasu, generowany przez transport,

-

niski poziom infrastruktury przeznaczonej dla ruchu rowerowego,

-

zły stan techniczny pojazdów, co powoduje nadmierne zanieczyszczanie powietrza.

Integracja:
-

niewystarczaj ca współpraca i organizacja ró nych rodzajów transportu publicznego,

-

brak w złów integracyjnych samochodów osobowych i transportu publicznego,

-

brak zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego.

1.1

Uwarunkowania organizacyjno-formalne

Miasto Jelenia Góra jest zainteresowane radykaln

popraw

jako ci obsługi komunikacyjnej

obszarów wchodz cych w skład aglomeracji jeleniogórskiej. Polityka zrównowa onego rozwoju
transportu, realizowana obecnie przez wi kszo

miast w Polsce, wymaga zaoferowania na tyle

atrakcyjnego systemu transportu zbiorowego, aby potrafił zast pi transport indywidualny. Przyj ta
w 2004 r. „Strategia Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004 – 2015” zakłada m.in., e obszar
aglomeracji musi docelowo by
zapewniaj cy powszechn

obsługiwany przez jednolity system transportu zbiorowego,

dost pno

do poszczególnych rejonów obszaru i stanowi cy

alternatyw dla komunikacji indywidualnej. Chc c zrealizowa zapisy „Strategii” niniejszy Plan
zakłada integracj systemów transportu zbiorowego aglomeracji jeleniogórskiej na płaszczy nie
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przestrzennej, funkcjonalnej i taryfowej, a wi c widzi potrzeb wspólnego zarz dzania systemami,
istnienia wspólnych taryf i biletów oraz ujednolicenie finansowania, promocji i informacji.
Zintegrowany system transportu publicznego, to system, w którym:
-

wszystkich przewo ników obj tych systemem obowi zuje jeden wspólny, zintegrowany
rozkład jazdy,

-

we wszystkich pojazdach tych przewo ników obowi zuj

jednakowe zasady dotycz ce

wysoko ci opłat i uprawnie do przejazdów ulgowych,
-

na podstawie jednego rodzaju biletów przejazdowych mo na korzysta

z przejazdów

wszystkimi pojazdami tych przewo ników,
-

w w złach systemu zapewnione s wła ciwe warunki (techniczne, organizacyjne, informacyjne)
przemieszcze mi dzy wszystkimi pojazdami tych przewo ników.

W skład zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Jeleniej Górze wejd :
-

przewozy miejsk komunikacj autobusow organizowan przez miasto Jelenia Góra,

-

mi dzygminne przewozy autobusowe na obszarze aglomeracji,

-

przewozy kolejowe.

1.2

Uwarunkowania transportowe

Transport publiczny Jeleniej Góry ma za zadanie poł czy ze sob poszczególne cz ci miasta
i sprawnie przewie

pomi dzy nimi pasa erów. Jelenia Góra jest miastem o układzie podłu nym,

w efekcie czego sie transportowa ukształtowała si pasmowo. Przez miasto przebiegaj dwa
główne ci gi komunikacyjne:
−

ulice Wrocławska – Konstytucji 3 Maja – Jana Pawła II – Jana III Sobieskiego – Zgorzelecka
– Spółdzielcza – Trasa Czeska (droga krajowa nr 3) z odnog w kierunku Zgorzelca (droga
krajowa nr 30),

−

ulice Cieplicka – Macieja Rataja – Sobieszowska – Dworcowa – Wolno ci – Janusza Korczaka
– pl. Kardynała Stefana Wyszy skiego – Podwale – Mostowa – Grunwaldzka – Podchor ych,

a tak e ci gi uzupełniaj ce:
−

ulice Sudecka / Matejki – Bankowa – do pl. Wyszy skiego,

−

ulice od Wolno ci – Aleja Wojska Polskiego – Wincentego Pola – Traktorowa – Złotnicza –
Ludomira Ró yckiego – do Jana Pawła II,

−

ulice Wolno ci i Podgórzy ska do Osiedla XX-lecia.

Osie transportowe miasta charakteryzuj

si

przebiegiem przewa nie równoległym do siebie,

co wynika z wzdłu nego charakteru zagospodarowania miasta. Brakuje alternatywnych poł cze ,

51

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze 2007 – 2013
co szczególnie widoczne jest pomi dzy centrum miasta a Cieplicami i Sobieszowem. Najbardziej
obci onymi odcinkami w mie cie s :
−

ul. Wolno ci (jedyne poł czenie Sobieszowa i Cieplic z centrum Jeleniej Góry),

−

ul. Podwale (najszybsze poł czenie centrum z obwodnic północn ),

−

ul. Grunwaldzka, w tym skrzy owanie z ul. Jana Pawła II (obwodnica północna) – wylot na
Je ów Sudecki,

−

Aleja Wojska Polskiego – poł czenie ul. Wolno ci z ul. Ró yckiego i ul. Pola,

−

ul. Pola – ul. Złotnicza,

−

ul. Ró yckiego, w tym skrzy owanie z ul. Jana Pawła II.

Najwi ksza cz

ruchu miejskiego skupia si pomi dzy Sobieszowem i Cieplicami/Osiedlem XX-

lecia a centrum miasta, jak równie mi dzy Zabobrzem a centrum. Ulica Wolno ci jest jedyn
ogólnodost pn drog pomi dzy Sobieszowem i Cieplicami a centrum miasta, w efekcie przenosi
ona praktycznie cało
Wi kszo

ruchu – samochody osobowe, ci arowe i autobusy.

ulic miejskich ma przekrój 1/2 - jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu. Tylko kilka

ulic: Konstytucji 3 Maja, Jana Pawła II, Jana III Sobieskiego (w ci gu drogi krajowej nr 3),
Wyszy skiego oraz Wolno ci, to ulice, które maj przekrój 2/2 – dwujezdniowy o dwóch pasach
ruchu.
Obecny układ drogowy nie spełnia nale ycie swoich funkcji transportowych. Du ym ułatwieniem
dla przemieszczania si w mie cie było uko czenie w 2004 roku północnej obwodnicy miasta
w ci gu drogi krajowej nr 3, co pozwoliło na przeniesienie ruchu tranzytowego poza obszar
centrum. Jednak nadal dojazd do Cieplic i Sobieszowa opiera si

o jedn

ulic . Realizacja

planowanej obwodnicy południowej oraz przedłu enie ul. Spółdzielczej co najmniej do
ul. Luba skiej, docelowo do ul. Dolno l skiej przyniesie efekt w postaci uzyskania tras
alternatywnych, które odci

obecne główne osie komunikacyjne miasta. W efekcie nast pi na

nich zmniejszenie nat enia ruchu i rozło enie go na trasach alternatywnych.
Wa nym lokalnym problemem komunikacyjnym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi
obszaru pomi dzy lini kolejow do Szklarskiej Por by a ul. Wolno ci, który rozci ga si od
ul. Spółdzielczej do ul. Marcinkowskiego. Obszar ten jest słabo skomunikowany z ul. Wolno ci,
a tak e z istniej cymi dojazdami od strony Cieplic czy ul. Spółdzielczej – zbyt mało jest
mo liwo ci wł cze do tych ci gów komunikacyjnych. Problemem jest tak e nieci gło
ul. Karola Miarki, której cz

istniej cej

przechodzi przez teren zakładu. Dlatego na tym obszarze, który

skupia i zabudow mieszkaniow i kompleksy przemysłowe, powinno d y si do powstrzymania
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jego degradacji poprzez zapewnienie mo liwo ci przejazdu - alternatywnie do ul. Wolno ci, czy
projektowanego przedłu enia ul. Spółdzielczej.
2. Cel rozwoju transportu publicznego w Jelenie Górze
Transport publiczny, za którego funkcjonowanie odpowiedzialne s

władze lokalne, stanowi

podstaw transportu masowego osób w mie cie, szczególnie w jego centralnym obszarze, w którym
ze wzgl du na historyczn zabudow i ograniczon przestrze realizacja potrzeb przemieszczania
si w oparciu o transport indywidualny nie jest mo liwa. Najwi ksze znaczenie transport publiczny
ma w relacjach pomi dzy centrum a osiedlami o intensywnej zabudowie. Ponadto, miejski transport
publiczny powinien zapewnia mieszka com i przyjezdnym dogodny dojazd do szkół, miejsc
pracy, centrów usługowych i miejsc wypoczynku. Aby wła ciwie realizował swoje zadania,
powinien by funkcjonalny i łatwo dost pny dla wszystkich grup społecznych, powinien wi c
rozwija kierunki, opisane w rozdziale III.1:
−

szeroko rozumian dost pno ,

−

priorytet w stosunku do transportu indywidualnego,

−

integracj ró nych systemów transportu publicznego,

−

zmniejszanie uci liwo ci dla rodowiska.

Na dost pno

transportu publicznego istotny wpływ ma tabor oraz drogi, po którym si on

porusza. Post p techniczny i technologiczny sprzyja zarówno stałemu podnoszeniu jako ci
organizacji ruchu, jak i budowie dróg czy odnowie taboru. Coraz wi kszy nacisk kładzie si na
funkcjonalno

informacji pasa erskiej, zarówno wewn trzpojazdowej, jak i przystankowej. Tak e

rozwój dziedzin marketingowych pozwala okre la oczekiwania pasa erów, a w nast pstwie –
wyznacza działania spełniaj ce te oczekiwania. Konieczno
zada

ich spełniania, a wi c realizowania

rozwi zuj cych problemy transportu publicznego, wynika z faktu, e transport ten jest

niezb dnym elementem społeczno-ekonomicznej działalno ci pa stwa i samorz dów lokalnych.
Transport zbiorowy w Jeleniej Górze wymaga wprowadzenia priorytetu w ruchu miejskim, by
sprawniej i szybciej przewie

pasa erów pomi dzy ródłem a celem jego podró y. Autobus,

poruszaj cy si wolniej ze wzgl du na sie przystanków, nie powinien dodatkowo oczekiwa razem
z pojazdami indywidualnymi w kolejkach przed skrzy owaniami i w codziennych zatorach
drogowych. Nale y równie

ułatwia

wł czanie si

do ruchu i wymian

pasa erów na

przystankach.
Priorytet, jest to wykorzystywanie przepisów prawnych, zasad in ynierii ruchu oraz rozwi za
technicznych, zwi kszaj cych swobod poruszania si pojazdów transportu publicznego w ruchu
miejskim. Podstawowym elementem priorytetu jest wydzielanie pasów dla autobusów oraz osobna
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sygnalizacja na skrzy owaniach. W bardziej zaawansowanym systemie jest to przebudowa
geometrii danego odcinka ulicy lub skrzy owania. Najbardziej po danym wariantem jest
zastosowanie zaawansowanych, inteligentnych, technologii do sterowania ruchem i detekcji
pojazdów transportu publicznego. Wówczas pojazd taki jest automatycznie wykrywany przez
system i pod niego układany jest program sterowania ruchem, który umo liwia mu jak najszybszy,
sprawny przejazd danego odcinka.
Bior c pod uwag , e czas podró y (wi c punktualno

i cz stotliwo

kursowania pojazdów) jest

najwy ej ocenian cech transportu publicznego, d y si do tego, by:
w ramach systemu transportowego miasta istniała pełna koordynacja przewo ników,
a przewozy pasa erów odbywały si w oparciu o jednolit taryf i jednolity system biletowy,
coraz szerzej wdra ane były nowoczesne metody wielosegmentowego zarz dzania transportem,
na które składa si :
system sterowania ruchem drogowym ukierunkowany na uprzywilejowanie transportu
publicznego,
system informacji pasa erskiej,
system zarz dzania miejscami płatnego parkowania w pasie drogowym oraz parkingami
wydzielonymi,
optymalne lokalizacje przystanków, które powinny by
przesiadkowe umo liwiaj ce przesiadanie si
długo ci nale y przystosowywa

traktowane jako w zły

bez potrzeby przekraczania jezdni; ich

do zatrzymywania si

kilku pojazdów jednocze nie,

a wysoko ci peronów powinny sprzyja wymianie pasa erów, równie niepełnosprawnych
(w ród czynników ograniczaj cych sprawno

wymienia si coraz cz ciej podró owanie z

baga em lub z małymi dzie mi).
Ekologia w transporcie zbiorowym to przede wszystkim powszechne wykorzystanie transportu
zbiorowego w dojazdach do pracy, szkoły oraz do centrum miasta zamiast własnymi samochodami.
Cel ten osi gn

mo na poprzez działania zmierzaj ce do stałego wzrostu jako ci systemu

komunikacji publicznej. Zakładaj c, e w mie cie wielko ci Jeleniej Góry, rednie napełnienie
wynosi 80 osób w autobusie oraz, e w jednym samochodzie podró uje w relacji dom-praca
rednio 1,5 osoby mo na stwierdzi , e na jeden autobus przypadaj 53 samochody osobowe.
O tyle samochodów mo na by teoretycznie zmniejszy ruch do miejsc pracy, czy te do centrum
miasta, co wprost przekłada si na wielko

emisji spalin do rodowiska naturalnego.

Ekologiczny transport zbiorowy to tak e odpowiednie wykorzystanie pojemno ci autobusu do
nat enia na danej relacji poprzez zastosowanie autobusów odpowiedniej wielko ci – mini,
standard czy wielkopojemne. Przekłada si to mi dzy innymi na zu ycie paliwa przez pojazd –
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oszcz dno ci dla przewo nika oraz mniejsz emisj zanieczyszcze do atmosfery. Nieco mniej
wa na, z uwagi na do

niski poziom emisji szkodliwych substancji emitowanych przez

nowoczesne silniki autobusowe EURO-3 i EURO-4, ale istotna w uzdrowiskach i obszarach
chronionych, jest kwestia paliw stosowanych do nap du pojazdów komunikacji zbiorowej. Bardziej
ekologiczne paliwa od oleju nap dowego, to biodiesel lub gaz ziemny (CNG). Najlepszym
rozwi zaniem do nap dzania silników tradycyjnych autobusów jest biodiesel, czyli paliwo
ekologiczne. Nap d CNG, ze wzgl du na specjalistyczne oprzyrz dowanie autobusu, jest wskazane
przy zastosowaniu w wi kszej liczbie taboru, b d na liniach przebiegaj cych przez obszary cisłej
ochrony (parki, lasy, centrum miasta). W Polsce, m.in. w Rzeszowie i we Wrocławiu, wykorzystuje
si gaz CNG. Do jego zastosowania przymierza si Warszawa oraz Słupsk. Stosowanie paliwa
CNG wymaga jednak kosztownych inwestycji w postaci stacji tankowania oraz prac
dostosowawczych budynków zajezdni, w których prowadzona jest obsługa autobusów.
Ciekawym pomysłem wydaje si tak e zastosowanie nap du alternatywnego – na przykład nap du
elektrycznego, wodorowego, czy hybrydowego - dla autobusów mini, które mogłyby obsługiwa
w Jeleniej Górze lini pomi dzy dworcami PKP a PKS, kursuj c przez deptak pieszy prowadz cy
przez Starówk , jak równie zast pi autobusy na drogach prowadz cych przez obszar uzdrowiska
w Cieplicach.

Rys. III.2. Propozycja linii autobusu o nap dzie alternatywnym w centrum Jeleniej Góry

Rys. III.3. Propozycje linii autobusu o nap dzie alternatywnym w Cieplicach
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Autobusy elektryczne, oprócz zerowej emisji spalin, charakteryzuj si równie najni sz emisj
hałasu, co jest szczególnie istotnie w miejscach wypoczynku i w strefach ruchu pieszego.

Autobus CNG o nap dzie gazowym

Autobus o nap dzie hybrydowym

Autobus o nap dzie elektrycznym

Autobus o nap dzie wodorowym

Rys. III.4. Autobusy o nap dzie alternatywnym
Ekologiczna komunikacja miejska, z pełnym priorytetem, a tak e z wprowadzon
biletow

mo e skutecznie pokaza ,

e jest w stanie doskonale przenosi

integracj

potoki pasa erskie

pomi dzy osiedlami, do centrum miasta, do s siednich miejscowo ci, a tak e do szkół, czy miejsc
pracy. Tak funkcjonuj ca komunikacja miejska mo e przyczyni si do:
-

wzrostu redniej pr dko ci pomi dzy przystankami,

-

skrócenia czasu przejazdu na danym odcinku,

-

zwi kszenia udziału transportu publicznego w ruchu miejskim,

-

zmniejszenia ruchu pojazdów indywidualnych, szczególnie w centrum miasta,

-

zmniejszenia emisji zanieczyszcze w obszarach silnie zurbanizowanych.

Utrzymanie i rozwój systemu transportowego jest niezb dne równie ze wzgl du na jego socjaln
rol : umo liwia przejazdy, a wi c – prac , zakupy, rekreacj oraz realizacj innych potrzeb tak e
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mniej zamo nym grupom społecznym. System ten obejmuje poł czone ze sob podsystemy, oparte
na jednym ustawodawstwie i korzystaj ce ze wspólnej infrastruktury, st d nale y traktowa ł cznie
problemy infrastruktury transportowej, organizacji transportu publicznego, organizacji ruchu czy
polityki transportowej. W tym celu konieczne jest ł czne wykorzystywanie przez zarz dc
transportu wszystkich, b d cych w dyspozycji, składników zarz dzania:
-

uprawnie i kompetencji,

-

maj tku, przeznaczonego do realizacji zada transportowych,

-

rodków finansowych, mo liwych do przeznaczenia na te zadania,

-

istniej cych struktur organizacyjnych,

-

wiedzy i do wiadczenia odpowiednich słu b.

Jednym z głównych zada władzy lokalnej jest przekonanie społecze stwa do podejmowanych
przez ni działa . Bez społecznej akceptacji dla tego transportu niemo liwe jest uzyskanie istotnych
efektów, zwłaszcza w kwestii rozwijania jego priorytetu w ruchu drogowym.
Oczekiwaniem społecznym jest, by transport publiczny:
-

zapewniał mo liwo

przemieszcze

wszystkim mieszka com, szczególnie tym, którzy nie

mog lub nie chc korzysta z komunikacji indywidualnej (cel socjalny),
-

umo liwiał w akceptowalnym tempie przemieszczanie si

w tych obszarach, w których

korzystanie z samochodu jest z ró nych wzgl dów niewskazane lub nieefektywne
(cel funkcjonalny),
-

stanowił alternatyw dla korzystania z samochodu prywatnego (cel ekologiczny, wynikaj cy ze
strategii zrównowa onego rozwoju).

Powy sze oznacza szerok dost pno
usług (regularno

i punktualno

transportu publicznego, du

przewozów), wysok jako

niezawodno

wiadczonych

obsługi i komfort podró y, wygodne

i łatwo dost pne przystanki oraz w zły przesiadkowe, dobr informacj pasa ersk oraz przyst pne
ceny. Wynika st d konieczno

traktowania transportu publicznego w sposób preferencyjny,

ze szczególnym uwzgl dnieniem priorytetu w ruchu, mimo i - bior c pod uwag wzajemne jego
powi zanie z transportem indywidualnym - realizacja tego priorytetu spowoduje wzrost utrudnie
w ruchu pojazdów osobowych.
Rozwi zaniem spełniaj cym powy szy postulat byłoby uruchomienie linii autobusowych wysokiej
jako ci,

ł cz cych

ze

sob

du e

osiedla

mieszkaniowe.

Przebiega

powinny

obok

nowowybudowanych centrów handlowych, po zmodernizowanych ulicach z pierwsze stwem
przejazdu, ze skrzy owaniami wyposa onymi w sterowan sygnalizacj

wietln . Docelowo ulice

te powinny posiada pasy ruchu wył cznie dla autobusów.
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Rozwój informacji pasa erskiej stanowi bardzo istotny element podwy szania jako ci usług
przewozowych. Chodzi tu nie tylko o tradycyjne rozkłady jazdy – na przystankach, w broszurach,
w internecie oraz bezpłatnych infoliniach, ale równie o bie c informacj wizualn i głosow
w pojazdach i na przystankach, podaj c rozkłady zaktualizowane, uwzgl dniaj ce warunki ruchu
na trasie przejazdu. Do efektywnego sterowania ruchem coraz cz ciej wykorzystywana jest
telematyka19 oraz system GPS20. Ofert

t

uzupełniaj

mo liwo ci przesyłania potencjalnym

pasa erom automatycznych informacji SMS z wykorzystaniem telefonii komórkowej.
Krajowemu transportowi publicznemu brakuje rozwi za , istniej cych ju

w miastach

europejskich:
−

stosowanie na ulicach jednokierunkowych pasów ruchu ”pod pr d”. Wyniki bada potwierdzaj
wysok efektywno

zastosowania takiego rozwi zania w warunkach du ego zatłoczenia ulic.

Przejawia

znacz cym

si

to

skróceniem

czasów

przejazdów

(przeci tna

pr dko

komunikacyjna autobusów, poruszaj cych si po wydzielonym pasie „pod pr d” jest wi ksza o
około 30 %, ni autobusów poruszaj cych si w kierunku przeciwnym, w potoku innych
pojazdów),
−

wydzielenie całych ulic dla ruchu autobusowego. Dopuszczony na nich jest ruch wył cznie
pojazdów transportu publicznego oraz ruch pieszy i rowerowy.

Bior c powy sze rozwa ania pod uwag mo na zdefiniowa cel Zintegrowanego Planu Rozwoju
Transportu Publicznego w Jeleniej Górze, jako szeroko rozumiane zintegrowanie w jeden system
podmiotów realizuj cych na terenie miasta zadania transportu publicznego poprzez:
-

wprowadzenie wspólnego rozkładu jazdy,

-

wprowadzenie wspólnego systemu taryfowo-biletowego,

-

podniesienie jako ci usług realizowanych przez przewo ników (unowocze nienie taboru
i dostosowanie
przemieszcze

go

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych,

stworzenie

warunków

do

mi dzy pojazdami ró nych przewo ników, ograniczenie wpływu transportu

publicznego na rodowisko naturalne).

19
20

Poł czenie informatyki oraz technologii telekomunikacyjnych
System Lokalizacji Globalnej, wykorzystuj cy do okre lenia pozycji pojazdu sygnały radiowe emitowane przez
satelity. Umo liwia bie ce ledzenie zdarze zachodz cych w sieci transportowej, utrzymywanie stałej
ł czno ci pomi dzy obsług pojazdu a central ruchu, sprawne reagowanie centrali na sytuacje awaryjne,
bie ce informowanie pasa erów w pojazdach i na przystankach, a tak e dynamiczne nadawanie pojazdom
priorytetu w ruchu
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Zgodnie z podcelem 1.3 Strategii Rozwoju Jeleniej Góry celem rozwoju transportu publicznego
w mie cie jest sprawny system transportowy, jego rozbudowa i modernizacja. Zostanie to
osi gni te w procesie wdra ania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego przez:
-

rozwój poszczególnych podsystemów transportu publicznego,

-

integracj tych podsystemów,

-

zach canie mieszka ców do korzystania z transportu publicznego.

Wdro enie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Jeleniej Góry przyniesie
korzy ci dla miejskiej gospodarki, ekosystemu, mieszka ców miasta i władz samorz dowych:
-

korzy ci dla gospodarki:
poprawa warunków prowadzenia działalno ci gospodarczej,
wzrost atrakcyjno ci miasta dla inwestorów,
wzrost liczby podmiotów gospodarczych i ich dochodów,

-

korzy ci dla ekosystemu:
ograniczenie emisji zanieczyszcze ,
rewitalizacja rodowiska naturalnego,

-

korzy ci dla mieszka ców:
dostosowanie zakresu i poziomu usług przewozowych do potrzeb mieszka ców,
wzrost miejsc pracy,
zwi kszenie dochodów osobistych,
zmniejszenie emigracji,
poprawa stanu zdrowia,

-

korzy ci dla władz samorz dowych:
spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych stawianych przez fundusze unijne,
zwi kszenie mo liwo ci zdobycia dodatkowych rodków finansowych,
zwi kszenie efektywno ci wydawania rodków bud etowych i pozabud etowych.

3. Determinanty21 rozwoju transportu publicznego w Jeleniej Górze
3.1

Determinanty rozwoju wynikaj ce ze Strategii Rozwoju Województwa Dolno l skiego

W otwartym na przyszło

i nowoczesno

systemie gospodarczym Województwa Dolno l skiego

du e znaczenie ma wzmocnienie aglomeracji powiatowych, zapewniaj ce stały, zrównowa ony
i harmonijny ich rozwój.
Charakterystyczne zjawiska, wyst puj ce w regionie dolno l skim, to:

21

Determinant (albo determinanta) – czynnik, którego funkcja polega na wyznaczaniu (determinowaniu) czego
(„Słownik wyrazów obcych” pod red. Sobol E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997)
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-

zmniejszanie si liczby ludno ci, zwi zane ze starzeniem si społecze stwa oraz migracj
(najwi ksze nasilenie tego zjawiska wyst puje na obszarze subregionu jeleniogórskowałbrzyskiego),

-

ponoszenie stosunkowo wysokich nakładów (kosztem innych wydatków) na bie c
konserwacj najg stszej w kraju sieci drogowej, bez wyra nej poprawy jej przepustowo ci,

-

rosn ce zatłoczenie centrów miast transportem indywidualnym,

-

pogarszaj cy si stan terenów zielonych – województwo dolno l skie nale y do obszarów
o najwy szym poziomie uszkodzenia drzewostanów, co wpływa na post puj c degradacj
rodowiska naturalnego.

Determinantami rozwoju transportu publicznego w Jeleniej Górze, wynikaj cymi ze Strategii
Rozwoju Województwa Dolno l skiego, s czynniki maj ce na celu przeciwdziałanie powy szym
zjawiskom:
-

wspieranie modernizacji i rozbudowy potencjału uzdrowiskowo-turystycznego,

-

zwi kszanie dost pno ci transportowej regionu (w tym rozwojowych obszarów miejskich)
przez przystosowanie dróg do standardów unijnych,

-

rozwój i usprawnienie ponadregionalnej infrastruktury transportowej, równie przy współ pracy
z przygranicznym rejonem czeskim poprzez wł czenie Województwa do sieci infrastruktury
transportowej kraju oraz transeuropejskiej sieci korytarzy transportowych: III Paneuropejskiego
Korytarza Transportowego (Berlin – Wrocław – Katowice – Rzeszów - Kijów) oraz
rodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC (Skandynawia – Szczecin – Zielona
Góra – Legnica – Jelenia Góra – Hradec-Kralove – Wiede – Wenecja),

-

d enie do uruchomienia, w miejsce likwidowanych poł cze

kolejowych, poł cze

alternatywnymi rodkami transportu (autobusy szynowe),
-

kształtowanie

infrastruktury

transportowej

sprzyjaj cej

zrównowa onemu

rozwojowi

społecznemu i gospodarczemu, w tym ochronie rodowiska naturalnego poprzez ograniczanie
jego zanieczyszczenia, oraz poprawie bezpiecze stwa w ruchu drogowym,
-

budowa cie ek rowerowych, szczególnie na trasach prowadz cych do osiedli uzdrowiskowych
i o rodków wypoczynku.

3.2

Determinanty rozwoju wynikaj ce ze Strategii Rozwoju Jeleniej Góry

Jelenia Góra spełnia wa n rol w zła komunikacyjnego dla osób przybywaj cych do Kotliny
Jeleniogórskiej i dalszych miejscowo ci uzdrowiskowych i turystycznych. Strategia Rozwoju
Jeleniej Góry jest najwa niejszym dokumentem dotycz cym rozwoju miasta i jego struktur, w tym
transportu publicznego.
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Jednym z podstawowych determinantów, ustalonych przez Strategi , jest zrównowa ony rozwój
(ekorozwój) miasta. Definicja ekorozwoju, przytoczona w Strategii za Ustaw o kształtowaniu
i ochronie rodowiska stwierdza, e jest to „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym w celu
zrównowa enia szans dost pu do rodowiska poszczególnych społecze stw lub/i ich obywateli –
zarówno współczesnego jak i przyszłych pokole , nast puje proces integrowania działa :
politycznych, gospodarczych, społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwało ci
podstawowych procesów przyrodniczych”22. St d zrównowa ony system nie zagra a innym
systemom (w tym systemowi zdrowia społecznego) i zu ywa zasoby odnawialne na poziomie ich
odtworzenia, a nieodnawialne – na poziomie mo liwym do zast pienia zasobami odnawialnymi23.
Ekorozwój

musi

wi c

obejmowa

integracje

przestrzeni:

ustawodawstwa,

gospodarki,

społecze stwa i rodowiska (ekologii).
Transport bardzo istotnie ingeruje w wymienione przestrzenie. Wielko
niewystarczaj ca działalno

emisji zanieczyszcze ,

ukierunkowana na napraw i odtworzenie rodowiska, a tak e stale

wzrastaj cy poziom potrzeb konsumpcji społecznej – wszystko to powoduje, e ma on du y udział
w degradacji ekosystemu.
Determinantami rozwoju transportu publicznego w Jeleniej Górze, wynikaj cymi ze Strategii
Rozwoju Jeleniej Góry, s
popraw

jego

wi c czynniki słu ce ekorozwojowi miasta (maj ce wpłyn

na

rodowiska naturalnego, a jednocze nie tworz ce dobre warunki rozwoju

gospodarczego), stwarzaj cego bezpieczne i wygodne mo liwo ci ycia mieszka ców:
-

cele bezpo rednie:
rozwój obszarów miejskich,
uczynienie miasta znanym o rodkiem uzdrowiskowym i turystycznym,
uczynienie miasta przyjaznym rodowisku naturalnemu,
uczynienie miasta atrakcyjnym do zamieszkania,

-

cele szczegółowe:
stworzenie dogodnych poł cze transportowych z zewn trznym układem transportowym,
stworzenie w mie cie sprawnego systemu transportowego o wysokim standardzie,

-

priorytety:
rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej (w tym unowocze nianie taboru
autobusowego),
rozbudowa i modernizacja systemu transportu publicznego (w tym promowanie tego
transportu jako alternatywy dla transportu prywatnego).

22
23

Cyt.: Strategia Rozwoju Jeleniej Góry, rozdz. 2 Zasady Strategii, 2.2 Zasada rozwoju zrównowa onego
Rozwój zrównowa ony został przyj ty oficjalnie do realizacji na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r.
W Polsce konieczno realizacji zrównowa onego rozwoju wynika z art. 5 Konstytucji RP
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3.3

Determinanty rozwoju wynikaj ce z projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Miasta Jelenia Góra

Ograniczone rodki finansowe znajduj ce si w bud ecie Jeleniej Góry wymagaj racjonalnych
decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania. Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI)
stanowi podstawowy instrument koordynacji procesu planowania i realizacji inwestycji
komunalnych, przyczyniaj c si do efektywno ci wydatkowania rodków bud etowych, zgodnie
z art. 35 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, e „wydatki publiczne powinny by
dokonywane w sposób celowy i oszcz dny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów, w sposób umo liwiaj cy terminow realizacj zada oraz w wysoko ci
i terminach wynikaj cych z wcze niej zaci gni tych zobowi za ”24.
Determinantami rozwoju transportu publicznego, wynikaj cymi z projektu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta Jelenia Góra na lata 2007 – 2013, s wi c działania ukierunkowane na
modernizacj

i rozwój systemu transportu publicznego, realizowane w oparciu o list

zada

inwestycyjnych:
-

budowa odcinka ul. Spółdzielczej do ul. Objazdowej3,

-

przebudowa ul. Kiepury i ul. Noskowskiego,

-

budowa ulicy ł cz cej ul. Kili skiego z ul. Osiedle Robotnicze,

-

modernizacja skrzy owania Alei Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej,

-

zakup autobusów wraz z automatami do sprzeda y biletów.

3.4

Determinanty

rozwoju

wynikaj ce

ze

Studium

Uwarunkowa

i

Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Jeleniej Góry
Determinantami rozwoju transportu publicznego, wynikaj cymi ze Studium Uwarunkowa
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Jeleniej Góry s
realizowanie polityki zrównowa onego rozwoju (konieczno

czynniki ukierunkowane na

ochrony rodowiska naturalnego,

przyrody i krajobrazu):
-

optymalne wykorzystanie dla potrzeb rozwojowych obszarów ju

zurbanizowanych,

zwi kszanie ró norodno ci u ytkowania terenów, planowanie rozwoju przestrzennego miasta
tak, by zmniejszy zapotrzebowanie na transport,
-

kształtowanie i ochron terenów ekologicznie wa nych, rozwój turystyczno-uzdrowiskowego
charakteru miasta,

-

rozwój transportu publicznego i infrastruktury transportowej: eliminacja technologii
powoduj cych emisj

zanieczyszcze , promowanie stosowania paliw ekologicznych,

wyprowadzenie cz ci ruchu samochodowego poza obszary zwartej zabudowy, wprowadzenie
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priorytetu dla transportu publicznego i usprawnienie tego transportu (wykształcenie
odpowiednich

w złów

wprowadzenie

integracyjnych,

integracyjnego

biletu,

poprawa

systemów

podnoszenie

informacji

poziomu

pasa erskiej,

jako ciowego

usług

transportowych).
3.5

Determinanty rozwoju wynikaj ce z wydatków kwalifikuj cych si do refundacji w oparciu
o Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolno l skiego

Cele – główny i szczegółowe - Regionalnego Programu Operacyjnego, spójne ze Strategi rozwoju
Województwa Dolno l skiego, s ukierunkowane na „podniesienie poziomu ycia mieszka ców
Dolnego

l ska

oraz

popraw

konkurencyjno ci

regionu

przy

respektowaniu

zasad

zrównowa onego rozwoju”25. Ich realizacji słu y b dzie 13 priorytetów, z których 4, 5 i 8, istotne
z punktu widzenia niniejszego Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego, b d
funkcjonowa w ramach II celu szczegółowego: Rozwój infrastruktury słu cej poprawie jako ci
rodowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalno ci gospodarczej:
-

priorytet 4:

Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym l sku („Transport”),

-

priorytet 5:

Poprawa stanu rodowiska oraz zachowanie ró norodno ci biologicznej i ochrona

przyrody na Dolnym l sku („ rodowisko”),
-

priorytet 8:

Wykorzystanie

i

promocja

dolno l skiego

potencjału

turystycznego

i uzdrowiskowego („Turystyka”).
Determinantami rozwoju transportu publicznego, wynikaj cymi z zasad okre laj cych wydatki
kwalifikuj ce si do refundacji w oparciu o Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolno l skiego s rozwój i usprawnienie transportu publicznego uwzgl dniaj ce likwidacj barier
dla osób niepełnosprawnych oraz zmniejszanie jego uci liwo ci dla rodowiska naturalnego
poprzez:
-

popraw

jako ci poł cze

drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi z drogami

krajowymi, wraz z realizacj infrastruktury słu cej zarz dzaniu ruchem i jego bezpiecze stwu,
-

budow obwodnic miejskich oraz popraw poł cze tranzytowych biegn cych przez miasta,

-

popraw stanu pasa erskiego taboru kolejowego oraz wykorzystanie potencjału komunikacji
kolejowej w celu usprawnienia obsługi ruchu pasa erskiego w miastach,

-

zakup nowych, mniej uci liwych dla rodowiska rodków transportu do obsługi istniej cych
i planowanych linii, zwłaszcza lokalizowanych na terenach turystycznych i uzdrowiskowych,

24
25

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Cyt.: „Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 dla Województwa Dolno l skiego” (projekt
zaakceptowany przez Zarz d Województwa Dolno l skiego w dniu 19.06.2006 r.), rozdz. III.3.1 Cel główny
i cele szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego
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-

budow , przebudow i rozbudow infrastruktury niezb dnej do uruchomienia nowych linii,
wraz z infrastruktur towarzysz c (systemy zintegrowanego sterowania ruchem, zintegrowane
w zły przesiadkowe, systemy taryfowe, zajezdnie itp.).

3.6

Determinanty rozwoju wynikaj ce z Białej Ksi gi – Europejskiej Polityki Transportowej
2010

Wł czenie Polski do Unii Europejskiej26 przyczyniło si

do przyj cia unijnych standardów

i regulacji prawnych pozwalaj cych na otwarcie gospodarcze i swobod przepływu osób, towarów
i kapitału. Dotyczy to tak e transportu – nale y wprowadza w nim uczciw konkurencj oraz
utrzymywa normy techniczne i ekologiczne. Wytyczne europejskiej polityki transportowej zostały
zawarte w Białej Ksi dze z 2001 r.27, jak równie uwzgl dnione w polskiej polityce transportowej28,
gdzie jako podstawowy cel przyj to popraw jako ci systemu transportowego zgodnie z zasadami
zrównowa onego rozwoju.
Podstawowym determinantem rozwoju transportu publicznego w Jeleniej Górze, wynikaj cym
z Białej Ksi gi, jest wi c konieczno
-

realizacji poprawy jego jako ci przez:

prowadzenie polityki zrównowa onego rozwoju miasta, której celem powinno by unikanie
niepotrzebnego wzrostu mobilno ci,

-

prowadzenie

polityki

transportowej,

zmierzaj cej

do

uzyskania

równowagi

mi dzy

modernizacj

transportu publicznego a bardziej racjonalnym wykorzystaniem samochodu

osobowego,
-

prowadzenie polityki bud etowej i fiskalnej zmierzaj cej do pełnej internalizacji kosztów
zewn trznych i pobierania opłat za u ytkowanie infrastruktury29,

-

prowadzenie

polityki

konkurencyjno ci

zapewniaj cej

otwieranie

si

rynku

usług

przewozowych,
-

prowadzenie polityki ekologicznej ukierunkowanej na promowanie transportu publicznego
o nap dzie nieszkodliwym dla rodowiska, dost pnego dla wszystkich u ytkowników, równie
dla osób niepełnosprawnych.

26
27
28
29

Traktat dotycz cy przyst pienia Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej podpisany w Atenach w dniu
16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 90 poz. 864)
„Biała Ksi ga – Europejska Polityka Transportowa 2010; czas na podj cie decyzji”, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2002
„Polityka transportowa Pa stwa na lata 2005 – 2015”, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005
Aktualnie trwaj prace nad dyrektyw unijn , maj c przeciwdziała wzrastaj cemu zatłoczeniu w miastach,
szczególnie w ich cz ciach centralnych, pozwalaj c na stosowanie opłat (winiety) za korzystanie z
infrastruktury drogowej, uzale nionych od odległo ci i czasu korzystania
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4. Kierunki rozwoju transportu publicznego
4.1

Autobusowe przewozy miejskie

System transportu publicznego powinien by

otwarty na potrzeby wszystkich potencjalnych

klientów. Mi dzy innymi s to osoby poruszaj ce si na wózkach inwalidzkich, osoby głuchonieme,
niewidome, starsze, opiekunowie małych dzieci w wózkach, osoby przemieszczaj ce si z du ymi
i ci kimi torbami, plecakami itp.
Dostosowanie transportu do potrzeb wszystkich klientów to:
−

eksploatacja

przez

przewo ników

(uzupełnieniem tego rozwi zania s
chodnika a podłog

autobusów

niskopodłogowych/niskowej ciowych

pomosty, wyrównuj ce ró nic

mi dzy poziomem

pojazdu, ułatwiaj ce wjazd do pojazdu wózkiem inwalidzkim, czy

dzieci cym oraz przystanki, których poziom dostosowany jest do wysoko ci podłogi
w poje dzie),
−

wyposa enie pojazdów w

rodki komunikacji d wi kowej i wzrokowej, pomagaj ce

w orientacji osobom z upo ledzonym wzrokiem i słuchem,
−

mo liwo

telefonicznego wezwania małego autobusu czy taksówki, przystosowanych do

przewozu osób niepełnosprawnych, wiadcz cych usługi „od drzwi do drzwi”.
By taki wieloelementowy system transportu publicznego spełniał oczekiwania ró nych grup osób
niepełnosprawnych, w jego projektowanie musz
Nieodzowne s

zosta

wł czeni sami zainteresowani.

konsultacje z organizacjami pozarz dowymi działaj cymi na rzecz osób

niepełnosprawnych, które mog by dostarczycielami cennej wiedzy.
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Rys. III.5. Przystanek dostosowany do wysoko ci podłogi w autobusie
W samej Jeleniej Górze wskazane jest stopniowe zwi kszanie udziału transportu autobusowego
w przewozach pasa erskich. Zach t powinien by nie tylko nowoczesny, czysty i funkcjonalny
tabor, lecz przede wszystkim układ komunikacyjny z dogodnymi przesiadkami, składaj cy si z
linii:
−

miejskich podstawowych, obsługuj cych najwi ksze osiedla, kursuj cych korytarzami
autobusowymi wysokiej jako ci,

−

miejskich uzupełniaj cych, obsługuj cych mniejsze osiedla,

−

dowozowych, maj cych za zadanie dowiezienie pasa era z mniejszych osiedli i miejscowo ci
do linii podstawowych,

−

lokalnych, obsługuj cych s siednie gminy, wykorzystuj cych istniej ce poł czenia MZK lub
PKS, ko cz ce swój bieg w pobli u centrum Jeleniej Góry.

Wprowadzenie takiego podziału funkcjonalnego linii komunikacji miejskiej ma sens tylko
wówczas, gdy układ linii ulegnie gruntownemu przeobra eniu. Linie podstawowe powinny ł czy
główne osiedla z centrum miasta, z dworcami PKS i PKP, centrami handlowymi, miejscami
rekreacji. Realizuje to koncepcja utworzenia korytarzy autobusowych wysokiej jako ci – głównych,
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uzupełniaj cych i lokalnych, w których autobus posiadałby priorytet w ruchu. Korytarze te (opisane
w rozdziale III.4.4 Infrastruktura transportowa) wyznaczaj

przebieg linii podstawowych,

zakładaj c rozwój układu drogowego miasta o nowe elementy.
W korytarzach wysokiej jako ci w pierwszej kolejno ci musi zacz

funkcjonowa :

−

synchronizacja na poszczególnych ci gach,

−

odpowiedni takt i rozkłady jazdy dopasowane do potrzeb pasa era,

−

nowoczesny tabor,

−

w zły przesiadkowe, umo liwiaj ce dogodn i szybk przesiadk ,

−

integracja z innymi rodkami transportu (PKP, PKS, prywatni przewo nicy),

−

docelowo - odpowiednia taryfa biletowa i bilet elektroniczny wspólne dla wszystkich
przewo ników.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze przedstawił swoje propozycje działa
usprawniaj cych transport publiczny. Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze
korzysta z nich w du ym zakresie:
a) Nadanie priorytetu autobusom komunikacji miejskiej w ci gach ulic, na których nat enie
ruchu dezorganizuje rozkład jazdy autobusów:
−

Jana Pawła II - Grunwaldzka - Mostowa - Podwale - plac Kardynała Wyszy skiego –
Wolno ci,

−

Ró yckiego - Traktorowa - Złotnicza - Pola - Wojska Polskiego - Bankowa – Wolno ci,

b) Dynamiczny, kompleksowy system zarz dzania, sterowania i nadzoru ruchu.
Dla zoptymalizowania rozkładu jazdy w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych
mieszka ców, przy jednoczesnym wykorzystaniu posiadanego potencjału przewozowego
zgodnie z jego mo liwo ciami i jak najni szych kosztach, niezb dne jest posiadanie
nowoczesnego systemu sterowania ruchem, pozwalaj cego na sprawne zarz dzanie. System
zarz dzania, zawieraj cy w sobie moduły rejestruj ce sprzeda y i wykorzystania biletów,
moduł rozkładu jazdy, moduł identyfikacji i lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym, a tak e
moduł informacji wizualnej dla pasa era, jest niezb dnym narz dziem, które zapewni skuteczne
zarz dzanie taborem, a w konsekwencji jego optymalne wykorzystanie i wykonanie usługi na
wysokim poziomie. Wyposa enie autobusów w urz dzenia nowego systemu pozwoli na
przekazanie pasa erom pełnej informacji audiowizualnej o numerze linii, docelowym kierunku
jazdy oraz bie cym i nast pnym przystanku trasy. Jednocze nie stały monitoring pozycji
autobusu w czasie rzeczywistym pozwoli na dostosowanie czasu przejazdu do rzeczywistej
przepustowo ci ulic, co wpłynie na popraw punktualno ci jazdy.
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c) Obj cie kompleksow obsług komunikacyjn rozwijaj cej si nowej strefy gospodarczej przy
ul. Spółdzielczej.
Obecnie przy ul. Spółdzielczej zlokalizowanych jest kilka mniejszych firm handlowousługowych oraz dwie du e firmy produkcyjne Draexlmaier i Jelenia Plast. Z uwagi na brak
kontynuacji ulicy w kierunku Cieplic zakłady te, zatrudniaj ce obecnie ju

ponad tysi c

pracowników, obsługiwane s tylko od strony Trasy Czeskiej przez lini nr 2 oraz lini nr 11.

Rys. III.6. Ulica Spółdzielcza w kierunku ulicy Luba skiej – stan obecny
Brak poł czenia od strony ul. Spółdzielczej z Cieplicami i Sobieszowem powoduje powa ne
problemy komunikacyjne na osi ul. Wolno ci (znaczne obci enie autobusów linii nr 2),
szczególnie w okolicy przystanku „Mała Poczta”, który jest przystankiem przesiadkowym dla
wszystkich doje d aj cych pasa erów z południowej cz ci miasta.
W zwi zku z planowanym zwi kszeniem zatrudnienia w Draexlmaier o ok. 800 osób konieczna
staje si

poprawa obsługi komunikacyjnej tego rejonu i niezb dne jest poł czenie

ul. Spółdzielczej z Cieplicami – przedłu enie w I etapie co najmniej do ul. Luba skiej. Bior c
pod uwag planowan przy ul. Dolno l skiej budow Aqua-parku, w II etapie nale ałoby
przedłu y ul. Spółdzielcz od ul. Luba skiej do ul. Dolno l skiej. Umo liwi to zmian układu
komunikacyjnego miasta – uruchomienie nowej linii bezpo rednio ł cz cej Cieplice (rejon
Osiedla Orle i planowanego Aqua-parku) przez ul. Spółdzielcz i dworzec PKS z osiedlem
Zabobrze. Poprawie ulegnie tak e obsługa Osiedla Pomorskiego. Do czasu realizacji
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przedłu enia ul. Spółdzielczej do ul. Luba skiej konieczne jest wykonanie p tli na
ul. Spółdzielczej, umo liwiaj cej zawracanie autobusów.
d) Wykonanie poł czenia ul. Karola Miarki z ul. Wojewódzk z jednoczesn budow odcinka
ul. Karola Miarki na terenie Jelchemu oraz przebudow ul. Wojewódzkiej.
Poł czenie to, z jednoczesn

modernizacj

ul. Wojewódzkiej pozwoli na uruchomienie

alternatywnej linii autobusowej ł cz cej Cieplice z Zabobrzem i poprawiaj cej obsług
zakładów pracy zlokalizowanych na terenie byłego Jelchemu, jednocze nie zmniejszaj cej
obci enie ul. Wolno ci.

Rys. III.7. Aktualne poł czenie ulic Wojewódzkiej i Karola Miarki
e) Obj cie kompleksow obsług centrum szkolno – administracyjnego przy ul. Grunwaldzkiej.
Obecnie mieszcz si tam Archiwum Pa stwowe, Powiatowy Urz d Pracy oraz Wy sza Szkoła
Zawodowa Kolegium Karkonoskie z liczb

2.000 studentów. W trakcie zmiany siedziby

znajduje si Starostwo Powiatowe, planowane jest tak e przeniesienie Urz du Skarbowego.
Działania te, maj ce na celu zlokalizowanie w jednym miejscu wa nych instytucji oraz szkół
przyczyni si do zwi kszenia ruchu, tym samym spowoduje zwi kszenie zapotrzebowania na
obsług komunikacyjn .
Rejon ul. Grunwaldzkiej obsługiwany jest autobusami linii nr 1 oraz linii nr 12, które ju nie
zaspokajaj

potrzeb przewozowych. W celu poprawy obsługi tego rejonu niezb dne jest

wybudowanie p tli ko cowej umo liwiaj cej zawracanie autobusów, tak e wielkopojemnych.

69

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze 2007 – 2013
Obecnie autobusy zawracaj

bezpo rednio na ulicy Podchor ych wykorzystuj c wjazd

w bram byłych koszar - co stwarza powa ne zagro enie bezpiecze stwa ruchu drogowego.
Po przeniesieniu urz dów zwi kszy si ruch mieszka ców tak e spoza samej Jeleniej Góry konieczna b dzie poprawa aktualnych standardów poł cze , szczególnie poł czenia
z Cieplicami i Sobieszowem.
f) Budowa nowych i przebudowa dotychczasowych p tli autobusowych.
Sprawna obsługa komunikacyjna miasta uzale niona jest od układu komunikacyjnego miasta
i rzeczywistej mo liwo ci takiego poprowadzenia tras linii, aby swoim zasi giem obejmowały
jak najwi kszy obszar miasta. Dla poprawnego funkcjonowania linii niezb dne s nie tylko
ulice o parametrach umo liwiaj cych poruszanie si autobusów, ale tak e odpowiednie p tle,
umo liwiaj ce bezpieczne manewrowanie oraz postój autobusu. Temat p tli, z uwagi na brak
rodków w bud ecie, ko czył si na wskazaniach lokalizacyjnych.
Dla sprawnej obsługi miasta niezb dne jest wybudowanie nast puj cych p tli:
−

Spółdzielcza, p tla autobusów linii nr 2 w okolicy zakładów Draexlmaier (do czasu
przedłu enia ul. Spółdzielczej do ul. Luba skiej),

−

Osiedle XX-Lecia, p tla linii nr 6 i 26 - docelowa lokalizacja p tli przy ul. Podgórzy skiej,
przed skrzy owaniem z drog dojazdow do Domu Dziecka,

−

Zabobrze, rejon ul. Małcu y skiego przy drodze prowadz cej do Je owa Sudeckiego, p tla
autobusów linii 6, 7, 12, 17, 21, 22, 26, 27, przeniesienie p tli umo liwi skierowanie
autobusów z obu stron („no ycowo”) ul. Kiepury a tym samym zwi kszenie dost pno ci
dla mieszka ców ul. Małcu y skiego,

−

Przyboczna, aktualnie jako p tla wykorzystywany jest wewn trzny placyk osiedlowy,
proponuje si przeniesienie p tli na dzikie wysypisko gruzu przy ul. Łomnickiej,

−

Czarnoleska, aktualnie jako p tla wykorzystywane jest podwórze prywatnej posesji nr 57,
proponuje si p tl na ulicy Czarnoleska - Nowa w okolicy posesji nr 49,

−

Borowice, Przesieka, Zachełmie, Wojcieszyce, aktualnie w tych miejscowo ciach autobusy
zawracaj na nieutwardzonych i nieprzystosowanych placykach, ponadto droga dojazdowa
w Borowicach jest w bardzo złym stanie technicznym i nale ałoby dokona naprawy jej
nawierzchni.

g) Modernizacja zatok przystankowych.
Wi kszo

zatok przystankowych przystosowana jest do autobusów wielkopojemnych,

przebudowy wymagaj jeszcze zatoki na przystankach:
−

„ZUS” przy ul. Sygiety skiego w obu kierunkach, na zatoki autobusowe wykorzystywane
s zatoki postojowe, konieczna jest adaptacja o pełnych parametrach, zatok w kierunku
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centrum Jeleniej Góry nale y otworzy od strony wjazdu, lub zlikwidowa , poszerzaj c
chodnik,
−

„Drzymały” w kierunku Podwala wymaga wydłu enia, naprawy nawierzchni oraz otwarcia
od strony najazdu, lub zlikwidowa , poszerzaj c chodnik,

−

„Osiedle Robotnicze” w obu kierunkach zatoki s zbyt krótkie, zatoka w kierunku centrum
wymaga naprawy nawierzchni,

−

„Ró yckiego” w kierunku ul. Kiepury przystanek zlokalizowany na łuku ulicy - brak
mo liwo ci dojazdu do kraw nika, nale y dostosowa zatok dla autobusów,

−

„Blacharska” w obu kierunkach zatoki zbyt krótkie, wymagaj naprawy nawierzchni,

−

„Przyboczna” w obu kierunkach, jako miejsce oczekiwania pasa erów oraz zatrzymania
autobusu wykorzystywane jest nieutwardzone pobocze,

−

ul. Sudecka, wykonanie zatok przystankowych w całym ci gu ul. Sudeckiej na odcinku od
Alei Wojska Polskiego do nowego cmentarza,

−

„Tunel” ul.1 Maja w obu kierunkach zatoki wymagaj wydłu enia i naprawy nawierzchni,

−

„Goduszyn Dolny” ul. Goduszy ska w obu kierunkach, jako miejsce oczekiwania
pasa erów oraz zatrzymania autobusu wykorzystywane jest nieutwardzone pobocze.

h) Budowa przystanku w złowego.
Budowa

przystanku

pocz tkowego/ko cowego,

punktu

w złowego,

wspólnego

dla

przewo ników obsługuj cych transport regionalny i miejski w okolicy obecnego dworca PKS.
Utworzenie takiego w zła przesiadkowego, wspólnego dla wszystkich przewo ników znacznie
usprawni korzystanie z usług transportu publicznego.
i) Budowa nowego mostu na Bobrze.
Most ten umo liwi poł czenie ul. Osiedle Robotnicze z ul. Ogi skiego – dodatkowe poł czenie
centrum miasta z Zabobrzem, z odci eniem Alei Wojska Polskiego, co pozwoli na skrócenie
czasu przejazdu z Zabobrza do centrum miasta.
j) Przebudowa rozkładów jazdy.
Wprowadzenie stałych odst pów czasowych pomi dzy poszczególnymi kursami poprawiaj ce
takt autobusów na wspólnych ci gach ulic oraz synchronizacja pomi dzy autobusami ró nych
linii na danym ci gu komunikacyjnym.
k) Rozszerzenie zakresu wiadczonych usług.
Obj cie wi ksz obsług transportem publicznym Gmin Mysłakowice, Janowice Wielkie obj cie obsług nowych miejscowo ci dotychczas obsługiwanych w bardzo w skim zakresie
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przez innych przewo ników. Do obsługi kursów niezb dne s autobusy mini o pojemno ci 1540 osób dowo ce mieszka ców do głównych ci gów komunikacyjnych.
4.2

Autobusowe przewozy regionalne

W Jeleniej Górze zlokalizowane s dwa dworce autobusowe, z których odprawiane s autobusy:
dworzec PKS – poł czenia lokalne i mi dzymiastowe dalekobie ne oraz przystanek PKS przy
dworcu PKP Jelenia Góra Główna – poł czenia lokalne, głównie w kierunku Kowar i Karpacza. W
celu usprawnienia transportu publicznego, szczególnie na liniach obsługuj cych miejscowo ci
podjeleniogórskie oraz w celu zwi kszenia oferty dla pasa era, mo na w ramach integracji wł czy
niektóre linie PKS w system miejski. Podstaw tego powinno by porozumienie pomi dzy miastem
a PKS, dotycz ce m.in.:
−

stworzenia integracji taryfowo-biletowej,

−

stworzenia systemu rozlicze finansowych,

−

wybrania poł cze , które obsługiwałby PKS regularnymi kursami.

Korzy ci dla zarz dcy transportu publicznego z wprowadzenia do obsługi linii podmiejskich
kursów PKS jest wykorzystanie autobusów ju kursuj cych dan tras . Korzy ci dla pasa erów
jest pozyskanie nowych mo liwo ci dojazdów lini

lokaln

w ramach miejskiego systemu

taryfowego, szczególnie z miejscowo ci, które do tej pory obsługiwane były jedynie przez PKS.
Konkretne linie podmiejskie obsługiwane przez rejsowe kursy PKS mo na stworzy w ramach
uzgodnie pomi dzy zarz dc transportu miejskiego, przewo nikiem i zainteresowan gmin .
4.3

Kolej

Podstaw do wł czenia komunikacji kolejowej w system transportu miejskiego w Jeleniej Górze
jest wspólny polsko-czesko-niemiecki projekt prowadzony w ramach Euroregionu Nysa –
Regiotram Nysa oraz Studium Wykonalno ci Regiotram na odcinku Harrachov – Szklarska Por ba
– Jelenia Góra – Karpacz, opracowane przez Dornier Consulting Polska sp. z o.o. w sierpniu 2005
r. na zlecenie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. W obu opracowaniach d y si do
reaktywowania nieczynnych linii kolejowych i wł czenia ich w system transportu publicznego
Euroregionu Nysa.
Regiotram Nysa ma za zadanie reaktywowanie poł cze kolejowych miast Euroregionu Nysa,
w tym - poł czenia Jeleniej Góry, Szklarskiej Por by i Harrachova oraz Jeleniej Góry i Karpacza.
Przedłu enie linii kolejowej relacji Jelenia Góra – Szklarska Por ba do granicy pa stwa
w Jakuszycach i dalej do Liberca i Zittau stwarza nowe perspektywy rozwoju turystyki
w Karkonoszach. W opracowaniu Starostwa Powiatowego wskazano lokalizacje nowych
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przystanków kolejowych w Jeleniej Górze, które wraz z istniej cymi pomogłyby wykorzysta
potencjał transportu kolejowego tak e do obsługi miasta. Podniesiono równie

kwesti

prowadzenia cyklicznego ruchu poci gów o charakterze transgranicznym (do czeskiego Liberca).

Rys. III.8. Projekt Regiotram Nysa
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Rys. III.9. Przebieg Regiotramu Nysa na odcinku Harrachov – Szklarska Por ba – Jelenia Góra –
Karpacz
Opieraj c si na tym opracowaniu, Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego zakłada
lokalizacj

dodatkowych przystanków, które umo liwi

pełne wykorzystanie potencjału

infrastruktury kolejowej do obsługi przewozów pasa erskich w mie cie, a tak e - zapewni
odpowiedni standard podró y z osiedli do centrum miasta w czasie krótszym, ni transportem
drogowym. W ten sposób osiedla Sobieszów, Cieplice, Osiedle Łomnickie, czy te - poprzez nowe
przystanki - Zabobrze, Kolegium Karkonoskie, nowa lokalizacja Starostwa Powiatowego,
pozyskałyby szybki, wygodny, pewny oraz ekologiczny

rodek transportu dla podró y

wewn trzmiejskich – Jeleniogórski Tramwaj Regionalny.
Proponowane przystanki Jeleniogórskiego Tramwaju Regionalnego, jako element kolei
euroregionalnej, to:
-

Jelenia Góra Cieplice Uzdrowisko na linii do Szklarskiej Por by – przystanek zlokalizowany
w bezpo rednim s siedztwie placu Piastowskiego i uzdrowiska Cieplice (propozycja Planu),

-

Jelenia Góra Malinnik na linii do Szklarskiej Por by – przystanek zlokalizowany przy
ul. Wojewódzkiej,

obsługuj cy

obszary

przyległe

(propozycja

Studium

Starostwa

Powiatowego),
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-

Jelenia Góra Spółdzielcza na linii do Szklarskiej Por by – przystanek zlokalizowany
w bezpo rednim s siedztwie firm działaj cych przy ul. Spółdzielczej (propozycja Planu),

-

Jelenia Góra Osiedle Pomorskie na linii do Lubania – przystanek obsługuj cy osiedle oraz
tereny przemysłowe (propozycja Planu),

-

Jelenia Góra Kolegium Karkonoskie na linii do Szklarskiej Por by i Lubania – przystanek
obsługuj cy Wy sz

Szkoł

Zawodow

Kolegium Karkonoskie oraz nowe centrum

administracyjne (propozycja Planu),
-

Jelenia Góra Starostwo Powiatowe na linii do Lwówka l skiego – przystanek obsługuj cy
nowe centrum administracyjne oraz Wy sz

Szkoł

Zawodow

Kolegium Karkonoskie

(propozycja Planu),
-

Jelenia Góra Zabobrze na linii do W gli ca – przystanek obsługuj cy osiedle Zabobrze
(propozycja Studium Starostwa Powiatowego),

-

Jelenia Góra Centrum na linii do W gli ca – przystanek zlokalizowany w bezpo rednim
s siedztwie deptaka pieszego na ul. 1 Maja (propozycja Planu),

-

Jelenia Góra JZO na linii do Wrocławia – przystanek obsługuj cy firmy zlokalizowane przy
ul. Pola (propozycja Planu),

-

Jelenia Góra Lotnisko na linii do Wrocławia – przystanek zlokalizowany w bezpo rednim
s siedztwie lotniska w Jeleniej Górze (propozycja Planu),

-

Jelenia Góra Osiedle Łomnickie na linii do Wrocławia – przystanek zlokalizowany na Osiedlu
Łomnickim (propozycja Planu).

Obsługa transportem kolejowym, eby była efektywna, powinna obejmowa tak e s siednie gminy.
Plan zakłada funkcjonowanie czterech linii Jeleniogórskiego Tramwaju Regionalnego w relacjach:
-

A

Janowice Wielkie – Jelenia Góra – Szklarska Por ba Górna (skład elektryczny),

-

B

Janowice Wielkie – Jelenia Góra – Stara Kamienica (skład elektryczny),

-

C

Karpacz/Kowary – Jelenia Góra – Lwówek l ski (skład spalinowy),

-

D

Karpacz/Kowary – Jelenia Góra – Szklarska Por ba (skład spalinowy).

Plan zaleca tak e, aby poci gi osobowe na relacji Szklarska Por ba – Wrocław wł czane były
w obsług komunikacji lokalnej trzech miast:
-

Jelenia Góra (JeTR),

-

Wałbrzych,

-

Wrocław.

Wprowadzenie Jeleniogórskiego Tramwaju Regionalnego do obsługi transportu publicznego
w Jeleniej Górze i gminach s siednich wymaga współdziałania samorz dów terytorialnych,
samorz du Województwa Dolno l skiego oraz PKP S.A. w zakresie:
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-

przej cia linii dla potrzeb transportu publicznego realizowanego przez samorz d terytorialny,

-

umów na wykonywanie przewozów z danym przewo nikiem,

-

zakupu taboru,

-

modernizacji infrastruktury kolejowej,

-

modernizacji istniej cych i budowy nowych przystanków,

-

podziału kompetencji administracyjnych,

-

finansowania przewozów.

Rys. III.10. Propozycja wykorzystania transportu kolejowego do obsługi komunikacyjnej
aglomeracji jeleniogórskiej
Jeleniogórski Tramwaj Regionalny, jako element uzupełniaj cy system transportu publicznego
w regionie jeleniogórskim, mo e uzyska wsparcie Unii Europejskiej, jako e:
-

jest to transport szynowy,

-

wykorzystuje istniej ce linie kolejowe,

-

jest ekologicznym rodkiem transportu.

W przyszło ci, gdy potrzeby i uwarunkowania b d przemawiały za uruchomieniem takiego rodka
transportu, miasto mo e, po wykonaniu niezb dnych studiów wykonalno ci oraz projektów
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technicznych, a tak e po odpowiednich regulacjach prawnych, zło y wniosek o sfinansowanie
takiego przedsi wzi cia.
4.4

Transport lotniczy

Szczególn cech aglomeracji jeleniogórskiej jest funkcjonuj ce lotnisko, które mo e mie istotne
znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz programów rozwojowych systemu
transportu publicznego. Funkcje lotnicze zwi zane s z:
−

rozwojem oferty usług turystyczno-uzdrowiskowych,

−

rozwojem turystyki biznesowej w wyniku wzrostu liczby przedsi biorców inwestuj cych
w aglomeracji.

Dla sprostania tym wymaganiom konieczna jest modernizacja lotniska. Jej efektem b dzie:
−

budowa pasa betonowego przy szacunku kosztów wskazuj cym na poniesienie nakładów rz du
5 mln zł (800 x 30 x 210 zł/m2) plus ok. 1 mln zł na pozostałe drogi i niezb dne elementy
techniczne (cen wyszacowano dla wykonania warstwy 27 cm betonu i 3 warstw podkładu 200-210 zł/m2),

−

uruchomienie przewozów pasa erskich (docelowo regularnych) po pierwszym etapie
wykonanych prac, w ilo ciach: w pierwszym roku - 4.000, w pi tym - ok. 15.000,
w dwudziestym ok. 90.000 pasa erów rocznie,

−

wzrost przewozów ładunków cargo: w pierwszym roku - 40 ton, w pi tym - ok. 150 ton,
w dwudziestym ok. 1.400 ton ładunków rocznie,

−

obsługa lotów czarterowych samolotów i helikopterów Aeroklubu Polskiego, lotnictwa
sanitarnego, instytucji i firm prywatnych oraz samolotów prywatnych - w latach 1998 - 1999
liczba operacji lotniczych na lotnisku w Jeleniej Górze wyniosła przeci tnie 6.300 operacji, co
oznacza około 18 operacji dziennie (po wybudowaniu pasa startowego przewiduje si
przynajmniej dwukrotny wzrost tych operacji),

−

rozwój wokół lotniska usług o charakterze komercyjnym, takich jak hotelarsko-gastronomiczne,
transportowe, ochroniarskie itp.,

−

wzrost zatrudnienia na lotnisku (w liczbie nie mniejszej ni 30 osób) oraz wzrost liczby
zatrudnionych w firmach, dla których lotnisko b dzie podstaw uzyskiwania przychodów,

−

skrócenie rozbiegu przy starcie oraz dobiegu przy l dowaniu, co oznacza w praktyce mniejsze
zu ycie paliwa, a wi c obni enie emisji szkodliwych substancji do atmosfery - ró nica
procentowa wynosi około 25 % na korzy

4.5

pasa utwardzonego.

Infrastruktura transportowa (drogi i tabor)

Wa nym

elementem

sprawnie

funkcjonuj cego

transportu

miejskiego

jest

rozwini ta,

reprezentuj ca odpowiedni poziom techniczny i jako ciowy infrastruktura. Jej elementami s :
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− wydzielone pasy dla autobusów, umo liwiaj ce indywidualny, niezale ny przejazd pojazdu na
odcinku, gdzie wyst powały trudno ci z planowym przejazdem, spowodowane zatorami, nisk
przepustowo ci , czy geometri odcinka,

Rys. III.11.
−

Wydzielone pasy dla autobusów

zatoki lub antyzatoki przystankowe, które spowalniaj ruch w rejonie przystanku, a tym
samym podnosz poziom bezpiecze stwa pasa erów,

−

podwy szane nawierzchnie przystanków do poziomu pierwszego stopnia w poje dzie,

Rys. III.12.

Przystanek z ułatwionym wjazdem/wyjazdem, wyposa ony w podwy szane perony
i dynamiczn informacj pasa ersk
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Rys. III.13.

−

Przystanki z podwy szonymi nawierzchniami dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych

w zły komunikacyjne, wspólne dla ró nych linii czy te

rodków komunikacji wraz

z punktami obsługi pasa erów,

Rys. III.14.
−

W zeł komunikacyjny; przykład w zła tramwajowo-autobusowego

specjalna sygnalizacja dla autobusów na skrzy owaniach oraz na przystankach, która pozwala
na sprawniejszy przejazd przez skrzy owania oraz wyjazd z przystanków,
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Rys. III.15.

−

Pas autobusowy przed skrzy owaniem, osobna sygnalizacja dla komunikacji
zbiorowej

detektory, p tle indukcyjne itp. urz dzenia wykrywaj ce pojazd komunikacji miejskiej
i pozwalaj ce mu na priorytetowy przejazd przed innymi uczestnikami ruchu,

Rys. III.16.
−

Sygnalizacja wietlna z priorytetem dla komunikacji zbiorowej

wy wietlacze na przystankach informuj ce o rzeczywistych przyjazdach pojazdów, kierunku
ich dalszej jazdy, opó nieniach, objazdach itp.,

−

system GPS, słu cy do monitorowania pozycji pojazdów,

−

informacje internetowe oraz sms-owe dla pasa erów o komunikacji miejskiej,

−

bilet elektroniczny, który pozwala na integracj wielu przewo ników w jednym systemie
transportowym oraz umo liwia wprowadzanie ró nych form odpłatno ci za korzystanie
z komunikacji miejskiej przez ró ne grupy pasa erów,

80

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze 2007 – 2013

Rys. III.17.
−

Dynamiczna informacja pasa erska – wy wietlacze na przystankach

automaty biletowe na przystankach i w pojazdach, umo liwiaj ce dogodne zaopatrzenie
si w bilet albo doładowanie konta w bilecie elektronicznym,

Rys. III.18.

Automaty biletowe na przystankach

−

komfortowy, niskopodłogowy/niskowej ciowy tabor,

−

nowoczesna, dobrze wyposa ona zajezdnia dla obsługi taboru.
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Realizuj c opisane wy ej elementy infrastruktury uzyskuje si

coraz wy szy poziom usług

transportu miejskiego. Pasa er ma do dyspozycji komfortowy pojazd, dostosowany tak e dla osób
niepełnosprawnych, do którego b dzie mógł wsi
Zintegrowanie przewo ników,

bez pokonywania stopni, z jednym biletem.

wiadcz cych usługi transportu publicznego w poł czeniu

ze zintegrowan taryf , biletem oraz rozkładem jazdy, da w efekcie pasa erowi jeden wysokiej
jako ci produkt – akceptowaln usług komunikacyjn .
Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze zakłada stworzenie dynamicznego,
kompleksowego systemu zarz dzania, sterowania i nadzoru ruchu. Wyznacza tak e korytarze
autobusowe wysokiej jako ci, b d ce głównymi ci gami przewozu osób w mie cie:
−

korytarz podstawowy, ł cz cy rednicowo główne obszary miejskie,

−

korytarz wspomagaj cy, prowadz cy linie o mniejszej cz stotliwo ci kursowania,

−

korytarz uzupełniaj cy lokalnie, pełni cy charakter ł cznika doprowadzaj cego do korytarzy
podstawowych.

Rys. III.19.

Korytarze autobusowe wysokiej jako ci w Jeleniej Górze

82

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze 2007 – 2013

Korytarze te przebiegaj nast puj co:
−

korytarz podstawowy I
Sobieszów – Cieplicka – Rataja – Sobieszowska – Dworcowa – Marcinkowskiego –
Wolno ci – Wyszy skiego – Podwale – Dworzec PKS – Osiedle Robotnicze – Drzymały –
Flisaków – Ró yckiego – Ogi skiego – Bacewicz – Sygiety skiego – Zabobrze,

−

korytarz podstawowy II
Osiedle XX-lecia – Podgórzy ska – Wolno ci – Aleja Wojska Polskiego – Pola – Złotnicza
– Traktorowa – Ró yckiego – Jana Pawła II – Sygiety skiego – Zabobrze,

−

korytarz wspomagaj cy III
Podwale – Grunwaldzka – Podchor ych – Starostwo Powiatowe,

−

korytarz wspomagaj cy IV
Cieplice – Luba ska – Spółdzielcza – Zgorzelecka – Jana III Sobieskiego – Dworzec PKS,
z budow nowego odcinka ul. Spółdzielczej,

−

korytarz wspomagaj cy V
Osiedle Robotnicze – Ró yckiego, z budow nowego mostu drogowego dla komunikacji
publicznej na Bobrze,

−

korytarz wspomagaj cy VI
Aleja Wojska Polskiego – 1 Maja – Dworzec PKP,

−

korytarz lokalny VII
Spółdzielcza – Lipowa/Powsta ców Wielkopolskich – Wolno ci,

−

korytarz lokalny VIII
Cieplicka – Cervi – Wolno ci.
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Rys. III.20.

Przebieg korytarzy autobusowych wysokiej jako ci w Jeleniej Górze

W ci gu tych korytarzy ju obecnie istniej problemy komunikacyjne, wpływaj ce na obni anie
komfortu jazdy komunikacj publiczn . Miejsca konfliktowe to mi dzy innymi:
−

ul. Wojska Polskiego (korytarz II),

−

na ci gu Mała Poczta – Zabobrze (korytarz I),

−

ul. Wolno ci (korytarz I, II),

−

ul. Bankowa (korytarz I),

−

plac Niepodległo ci (korytarz I),

−

skrzy owanie przy Tesco, ul. Jana Pawła II (korytarz II).

W korytarzach autobusowych nale y przyspieszy

przejazd autobusów poprzez nadanie im

priorytetu, szczególnie na ci gach:
−

Ró yckiego - Traktorowa - Złotnicza - Wincentego Pola - Wojska Polskiego - Bankowa –
Wolno ci (korytarz II),

−

Jana Pawła II - Grunwaldzka - Podwale - Wyszy skiego – Wolno ci (korytarz I),

−

Wojska Polskiego – Podwale (korytarz I, II).

Sprawne funkcjonowanie systemu korytarzy autobusowych zale y tak e od prowadzonych
inwestycji, takich jak budowa nowych odcinków dróg:
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−

kompleksowa obsługa komunikacyjna rozwijaj cej si

nowej strefy gospodarczej przy

ul. Spółdzielczej wraz z wykonaniem przedłu enia ul. Spółdzielczej w kierunku Cieplic
równolegle do linii kolejowej w I etapie do poł czenia z ul. Luba sk (korytarz IV),
−

wykonanie poł czenia ul. Karola Miarki z ul. Wojewódzk z jednoczesn budow odcinka
ul. Karola Miarki na terenie Jelchemu oraz przebudow parametrów ul. Wojewódzkiej, jako
elementu aktywizuj cego zlokalizowane tam obszary przemysłowe oraz mieszkaniowe,

−

kompleksowa

obsługa

komunikacyjna

centrum

szkolno-administracyjnego

(Kolegium

Karkonoskie i nowa lokalizacja Starostwa Powiatowego) przy ul. Grunwaldzkiej (korytarz III),
−

budowa Zintegrowanego W zła Przesiadkowego wspólnego dla wszystkich przewo ników
obsługuj cych transport miejski, lokalny i regionalny w s siedztwie obecnego dworca PKS
(korytarz I, III, IV),

−

realizacja południowej obwodnicy Jeleniej Góry, w I etapie na odcinku od Maciejowej do
rejonu ul. Wolno ci, co pozwoli na wyprowadzenie ruchu w kierunku Cieplic z centrum miasta,

−

realizacja odcinka ł cz cego I etap południowej obwodnicy miasta od ul. Wolno ci do Trasy
Czeskiej, co pozwoli na uzyskanie, tak e wraz z istniej c

obwodnic

północn , tzw.

obwodnicy ródmiejskiej, która tak e wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta.
W dalszej kolejno ci nale ałoby zrealizowa inwestycje, które uzupełni układ komunikacyjny
miasta tak, by tworzył jednorodn , funkcjonaln cało
-

systemu transportowego Jeleniej Góry:

przedłu enie ul. Spółdzielczej od ul. Luba skiej do ul. Dolno l skiej, co pozwoli na stworzenie
alternatywnego poł czenia z Sobieszowa i Cieplic (z omini ciem centrum Cieplic) do centrum
miasta po zachodniej stronie,

-

przedłu enie południowej obwodnicy miasta do ul. Podgórzy skiej, co pozwoli na uzyskanie
alternatywnego dojazdu do północnej cz ci miasta z Cieplic i Osiedla XX-lecia,

-

realizacja poł czenia ul. Spółdzielczej z południow obwodnic miasta na osi ul. Objazdowej
i ul. Ludowej.

Układ komunikacyjny miasta w takiej postaci pozwoli na usprawnienie przejazdu pomi dzy
Piechowicami, Sobieszowem i Cieplicami do centrum miasta, a tak e w kierunku Wrocławia
i gmin poło onych na północ od miasta, trasami alternatywnymi do ul. Wolno ci. W efekcie zmieni
si struktura nat enia ruchu, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie potencjału transportu
publicznego w obsłudze miasta.
Według projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2007 - 2013 na ci gach korytarzy
autobusowych

wysokiej

jako ci

przewidziane

s

do

realizacji

nast puj ce

inwestycje

komunikacyjne:
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L.p.

Korytarz

Nazwa zadania

1.

IV

2.

I, II

Budowa odcinka ul. Spółdzielczej (wraz z budow infrastruktury drogowej na
potrzeby Aquaparku)
Przebudowa ul. Kiepury i ul. Noskowskiego

3

I, V

Budowa ulicy ł cz cej ul. Kili skiego z ul. Osiedle Robotnicze

4

III

Modernizacja skrzy owania Alei Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej

Tab. III.1. Inwestycje w korytarzach autobusowych wysokiej jako ci
Dla sprawnego zarz dzania ruchem w tym systemem transportu publicznego w mie cie, niezb dne
jest stworzenie centrum sterowania ruchem. Centrum sterowania ruchem ma za zadanie
monitorowanie, przyjmowanie zgłosze z nadajników i podejmowanie natychmiastowych decyzji,
co do usprawnienia ruchu w danym miejscu. Niezb dnymi elementami s mi dzy innymi nadajniki
w pojazdach, ich detekcja, system lokalizacji (GPS), inteligentna sygnalizacja. Centrum sterowania
ruchem powinno by

poł czone z central

ruchu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, co

znacznie obni y koszty jego funkcjonowania, w szczególno ci koszty całodobowego nadzoru nad
prac systemu.
Do innych, wa nych zada z zakresu transportu publicznego w Jeleniej Górze nale y zaliczy :
−

utrzymanie wiadczonych usług na obszarze obsługiwanych gmin na co najmniej obecnym
poziomie,

−

rozszerzenie zakresu wiadczonych usług na terenie gmin Mysłakowice i Janowice Wielkie,

−

budow nowych i przebudow dotychczasowych p tli autobusowych,

−

modernizacj zatok przystankowych,

−

kompleksow przebudow układu linii autobusowych, który funkcjonalnie obj łby swoim
zasi giem obszar miasta i jego otoczenie,

−

kompleksow

przebudow

rozkładów

jazdy,

w

celu

uzyskania

jednolitego

taktu

i synchronizacji na poszczególnych ci gach i obszarach obsługi,
−

wprowadzenie integracji komunikacyjnej, poprzez wł czenie innych przewo ników i ich linii
do obsługi Jeleniej Góry i gmin o ciennych.
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Autobus mini, niskopodłogowy/niskowej ciowy,
9-10 metrowy, układ drzwi 1-2-0

Autobus mini, niskopodłogowy/niskowej ciowy,
9-10 metrowy, układ drzwi 1-2-2

Autobus standardowy, niskopodłogowy/niskowej ciowy,
12 metrowy, układ drzwi 2-2-0

Autobus standardowy, niskopodłogowy/niskowej ciowy,
12 metrowy, układ drzwi 2-2-2

Autobus wielkopojemny, niskopodłogowy/niskowej ciowy, 15 metrowy, układ drzwi 2-2-2

Rys. III.21.

Preferowane rodzaje autobusów miejskich w Jeleniej Górze

Tabor do obsługi komunikacji publicznej w Jeleniej Górze powinien charakteryzowa
si nast puj cymi cechami:
−

tabor przyjazny dla ludzi, w tym niepełnosprawnych – pojazd z nisk podłog co najmniej w I
i II drzwiach (autobusy niskopodłogowe/niskowej ciowe),

−

tabor ekologiczny – zasilany paliwami ekologicznymi, lub o nap dzie alternatywnym,

−

tabor odpowiedni dostosowany do nat enia na danej linii – autobusy 6, 9, 12 i 15 metrowe,

−

tabor o odpowiednim komforcie dla pasa era – udział miejsc siedz cych, miejsca dla wózków
dzieci cych, inwalidzkich i rowerów, dobra wentylacja, klimatyzacja przestrzeni pasa erskiej,
wyposa enie w wewn trzn informacj pasa ersk , automaty biletowe,

−

nowy tabor do obsługi linii na brygadach całodziennych, z dopuszczeniem ze wzgl dów
ekonomicznych do obsługi brygad dwurazowych (szczytowych) odpowiedniej klasy taboru
u ywanego.
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Powinno d y si do uzyskania redniej wieku taboru minimum 8 lat i do eksploatacji autobusów
do 16 lat lub do maksymalnego przebiegu 1.200.000 km, co przekładałoby si na stworzenie
programu dla wymiany taboru w Jeleniej Górze, który umo liwiałby zakup co roku rednio 5 sztuk
autobusów30. Tabor do obsługi komunikacji miejskiej powinien opiera si na autobusach solo
niskopodłogowych/niskowej ciowych w układzie drzwi 2-2-0/1-2-0 o długo ciach 6, 9, 12, 15
metrów.
Obecnie Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze posiada 79 autobusów, z czego 65
w ruchu. 19 % stanowi autobusy z nisk podłog (od wrze nia 2006 wska nik ten b dzie wynosił
29 %). Jednak ich wiek, du y udział wysokiej podłogi oraz stan techniczny pozostawiaj wiele do
yczenia. Zamiast remontów i odbudowy autobusów wysokopodłogowych (Jelcze M11, M120)
nale y rozwa y

zakup w ich miejsce u ywanych autobusów niskopodłogowych, czy

niskowej ciowych. Jako autobus u ywany przyjmuje si pojazd wyprodukowany w latach 1992 1996 o przebiegu nie wi kszym ni 500.000 km. W przypadku eksploatacji takiego autobusu na
brygadach szczytowych, jako tzw. dwurazówki, przy dziennym przebiegu rednio 200 km przez
5 dni w tygodniu, zakładany przebieg u ywanego autobusu w Jeleniej Górze 700 000 km osi gnie
si

dopiero po 14 latach. W przypadku eksploatacji u ywanego autobusu na brygadach

całodziennych, zakładany maksymalny przebieg osi gnie si po 6 latach.
Plan wskazuje dwa warianty odnowy taboru:
-

wariant I

– zakup wył cznie nowego taboru niskopodłogowego/niskowej ciowego,

-

wariant II

– zakup nowego taboru niskopodłogowego/niskowej ciowego i jednorazowy

zakup wi kszej liczby u ywanego taboru z nisk podłog .
W wariancie I Plan zakłada:
-

zakup co roku

– 5 nowych autobusów,

-

czas eksploatacji autobusu

– maksymalnie 16 lat,

-

cen nowego standardowego autobusu 12 m

– 600.000 PLN,

-

rednioroczn warto

inwestycji

– 3.000.000 PLN.

W wariancie II Plan zakłada:

30

-

jednorazowy zakup

– 2 autobusów nowych i 18 u ywanych,

-

a nast pnie zakup co roku

– 5 nowych autobusów,

-

czas eksploatacji nowego autobusu

– maksymalnie do 16 lat,

-

czas eksploatacji u ywanego autobusu

– maksymalnie do 8 lat,

W pocz tkowej fazie odnowy taboru, z uwagi na wieloletnie zaniedbania, konieczne s zakupy wi cej, ni
5 pojazdów rocznie (zakłada to wariant II)
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-

cen nowego standardowego autobusu 12 m

– 600.000 PLN,

-

cen u ywanego standardowego autobusu 12 m

– 100. 000 PLN,

-

rednioroczn warto

Rys. III.22.

inwestycji

– 3.000.000 PLN.

Udział w sztukach pojazdów niskopodłogowych w poszczególnych wariantach
odnowy taboru w latach 2005 - 2013

Korzy ci wariantu I:
-

kupowanie wył cznie nowego taboru,

-

mo liwo

-

udział taboru niskopodłogowego/niskowej ciowego w 2007 roku – 35 % (28 szt.), obecnie

pozyskania dofinansowania unijnego na zakup taboru,

29 % (23 szt.),
-

niski koszt eksploatacji nowych autobusów w ci gu pierwszych 3 lat.

Korzy ci wariantu II:
-

przyspieszenie wymiany taboru jednorazowo o 15 autobusów, w stosunku do wariantu I,

-

skokowy wzrost udziału taboru niskopodłogowego/niskowej ciowego ju w pierwszym roku do
54%, (43 szt.),

-

mo liwo

szybszego skasowania najstarszego i najbardziej wyeksploatowanego taboru

wysokopodłogowego.
Wady wariantu II:
-

wi kszy udział u ywanego taboru,

-

brak mo liwo ci pozyskania dofinansowania unijnego na tabor u ywany.
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Koszt zakupu nowych pojazdów według wariantu I, b dzie taki sam, jak koszt zakupu autobusów
według wariantu II. Jednak wariant II nie spełnia wymaga ilo ciowych co do liczby nowego
taboru. Mimo to Plan, z uwagi na znaczny stopie dekapitalizacji posiadanego przez MZK taboru
wysokopodłogowego, proponuje rozwa enie mo liwo ci jednorazowego zakupu taboru według
wariantu II, który przy tych samych kosztach, co w wariancie I, daje mo liwo

zakupu zamiast

5 nowych autobusów – 2 nowych i a 18 u ywanych. Taki jednorazowy zakup, czterokrotnie
wi kszej liczby autobusów z nisk podłog , pozwoli na skasowanie najbardziej zu ytych pojazdów
wysokopodłogowych. Wariant II jest wskazany do realizacji w celu osi gni cia szybkiej poprawy
wizerunku wiadczonych usług oraz osi gni cia wysokiego udziału taboru niskopodłogowego ju
w pierwszym roku realizacji programu odnowy taboru.
Jednym z wa nych wska ników osi gni

realizacji niniejszego programu odnowy taboru jest

liczba autobusów w wieku do 6 lat. Plan zakłada, e udział takich autobusów nie powinien by
mniejszy ni 31 % stanu taborowego, co przekłada si na liczb 25 pojazdów. Przy zało eniu
systematycznej odnowy taboru w ilo ci 5 sztuk rocznie wska nik ten, w poszczególnych latach
osi gn łby warto ci wskazane w tabeli III.2 i rysunku III.23.
Rok

Liczba pojazdów nie starszych ni 6 lat

Udział

2005

9

11,4%

2006

11

13,9%

2007

16

20%

2008

21

26,5%

2009

23

29,1%

2010

28

35,4%

2011

25

31,6%

2012

25

31,6%

2013

25

31,6%

Tab. III.2.

Tabor nie starszy ni 6 lat według wariantu I w latach 2005 – 2013

31 grudnia 2005 r. Miejski Zakład Komunikacyjny posiadał 10 autobusów nie starszych ni 6 lat,
które stanowiły 12,6 % stanu. Po wrze niowym zakupie 8 nowych pojazdów, liczba autobusów nie
starszych ni 6 lat wzro nie do 11 sztuk, co stanowi b dzie ju 14 % udział.
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Rys. III.23.

Tabor nie starszy ni 6 lat według wariantu I w latach 2005 – 2013

Bardzo istotnym elementem, bez którego nie mo na wprowadza

nowoczesnego taboru,

jest odpowiednie zaplecze do jego obsługi. Zaplecze takie, to przede wszystkim:
−

miejsce postoju taboru – odpowiednie stanowiska, funkcjonalnie rozlokowane,

−

stanowiska obsługi bie cej,

−

stanowiska napraw,

−

stanowiska bezpiecznego tankowania pojazdów,

−

odpowiedniej klasy myjnia,

−

budynek administracyjno-socjalny z odpowiednim wyposa eniem,

−

miejsce składowania materiałów eksploatacyjnych i niebezpiecznych,

−

odpowiedniej klasy miejsce składowania materiałów poeksploatacyjnych i niebezpiecznych.

Inwestycje, wskazane przez Plan do realizacji do roku 2013, niezb dne do wła ciwego
funkcjonowania transportu publicznego w Jeleniej Górze w ci gach korytarzy autobusowych
wysokiej jako ci (tab. III.3a):
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Korytarz Ulica, ci g drogowy

I - VIII

I

I
I
I, III
I

I, II
I
I
II
II
II
II

III

Rataja Sobieszowska Dworcowa
Wolno ci Korczaka
Podwale
Jana Pawła II Grunwaldzka
Osiedle Robotnicze
- Drzymały
Flisaków Traktorowa Ogi skiego
Jana Pawła II Bacewicz
Sygiety skiego Kiepury
Podgórzy ska
Aleja Wojska
Polskiego
Pola - Złotnicza
Jana Pawła II Ró yckiego
Podchor ych Grunwaldzka

Spółdzielcza
IV

Inwestycja
- dostosowanie przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych
- zakup pojazdów niskopodłogowych o nap dzie ekologicznym (35 szt. –
wariant I)
- odnowienie zajezdni autobusowej wraz z modernizacj zaplecza
technicznego
- zakup automatów do sprzeda y biletów
- wprowadzenie systemu sterowania ruchem – priorytet dla autobusów
- wprowadzanie systemu poł cze „bez barier”
- wprowadzanie dynamicznej informacji pasa erskiej w pojazdach i na
przystankach
- wprowadzenie małych autobusów o nap dzie alternatywnym (8 szt.) do
obsługi linii ł cz cych dworce PKP i PKS przez Rynek oraz w uzdrowisku
Cieplice, wraz z dostosowaniem tych tras do ruchu
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych na skrzy owaniu
ul. Rataja i Cieplickiej
- budowa zintegrowanych przystanków kolej – autobus (przy wł czeniu
transportu kolejowego do obsługi komunikacyjnej miasta)
- wydzielenie pasów autobusowych przy skrzy owaniu z ul. Podwale
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych – Mała Poczta,
Marcinkowskiego
- budowa Zintegrowanego W zła Przesiadkowego
- wydzielenie pasów autobusowych
- przebudowa skrzy owania, z priorytetem dla autobusów
- wydzielone pasy autobusowe na wlotach
- budowa zintegrowanych w złowych przystanków przesiadkowych
- przebudowa przejazdu pod lini kolejow nr 274
- budowa zintegrowanego przystanku kolej – autobus (przy wł czeniu
transportu kolejowego do obsługi komunikacyjnej miasta)
- budowa pasów autobusowych na skrzy owaniu ul. Ogi skiego
i Ró yckiego
- budowa anty-zatok
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych
- budowa anty-zatok na ul. Bacewicz
- przebudowa skrzy owania
- budowa anty-zatok
- przebudowa p tli przy ul. Kiepury
- budowa p tli autobusowej
- budowa anty-zatok
- budowa pasów autobusowych na skrzy owaniu Alei Wojska Polskiego
z ul.Sudeck i Matejki
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych – skrzy owania
z ul. Sudeck , Matejki, 1 Maja
- budowa pasów autobusowych
- budowa pasów autobusowych
- budowa anty-zatok w rejonie Wy szej Szkoły Zawodowej Kolegium
Karkonoskie i Starostwa Powiatowego
- budowa nowej p tli przy Starostwie Powiatowym
- budowa zintegrowanych przystanków kolej – autobus (przy wł czeniu
transportu kolejowego do obsługi komunikacyjnej miasta)
- budowa nowego odcinka ulicy do ul. Objazdowej
- budowa nowego odcinka ulicy od ul. Objazdowej do ul. Dolno l skiej
- budowa anty-zatok
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych przy skrzy owaniu
z ul. Miarki
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V

VI
VII

Osiedle Robotnicze
- Ró yckiego

1 Maja
Spółdzielcza Powsta ców
Wielkopolskich Lipowa

-

budowa mostu dla potrzeb komunikacji miejskiej
budowa anty-zatok
budowa w złowych przystanków przesiadkowych
budowa zintegrowanych przystanków kolej – autobus (przy wł czeniu
transportu kolejowego do obsługi komunikacyjnej miasta)
- przebudowa p tli przy dworcu PKP
- budowa zintegrowanego przystanku kolej – autobus
- budowa anty-zatok

Inwestycje, wskazane przez Plan do realizacji do roku 2013, niezb dne do wła ciwego
funkcjonowania transportu publicznego w Jeleniej Górze, zlokalizowane poza korytarzami
autobusowymi wysokiej jako ci (tab. III.3b):
Ulica, ci g drogowy
Miarki - Wojewódzka

-

Południowa obwodnica
Jeleniej Góry

-

Obwodnica Maciejowej

-

Pozostałe

-

Inwestycja
przebudowa ulic
budowa ł cznika pomi dzy ulicami Miarki i Wojewódzk
budowa anty-zatok
budowa w złowych przystanków przesiadkowych przy skrzy owaniu
z ul. Spółdzielcz
budowa I odcinka od ul. Pola do wysoko ci ul. Wolno ci
budowa odcinka ł cz cego I odcinek obwodnicy południowej z ul. Wolno ci
i Objazdow
budowa II odcinka do ul. Podgórzy skiej
wprowadzenie priorytetu dla autobusu na skrzy owaniu obwodnicy Maciejowej
– Wrocławska – Pola – Konstytucji 3 Maja
wprowadzanie priorytetu dla autobusów na skrzy owaniach z sygnalizacj
wietln
wydzielenie pasów autobusowych na wskazanych skrzy owaniach
dostosowywanie przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych
budowa anty-zatok w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na małych
osiedlach oraz w strefach ruchu uspokojonego
przebudowa p tli
realizacja przyjaznych przystanków
budowa w złowych przystanków przesiadkowych
wprowadzanie dynamicznej informacji pasa erskiej na przystankach

Podział inwestycji według kryterium kierunku rozwoju31 – transport publiczny bez barier (tab.
III.3c):
Korytarz Ulica, ci g drogowy

I - VIII

31

Inwestycja
- dostosowanie przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych
- wprowadzanie systemu poł cze „bez barier”
- zakup pojazdów niskopodłogowych do obsługi systemu bez barier (35 szt. –
wariant I)
- odnowienie zajezdni autobusowej wraz z modernizacj zaplecza
technicznego
- zakup automatów do sprzeda y biletów
- wprowadzanie dynamicznej informacji pasa erskiej w pojazdach i na
przystankach

Kierunki rozwoju transportu publicznego w Jeleniej Górze pokazano na rysunku III.1.
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I, II
I
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

- budowa anty-zatok

Flisaków Traktorowa Ogi skiego
Jana Pawła II Bacewicz
Sygiety skiego Kiepury
Podgórzy ska

- budowa anty zatok na ul. Bacewicz
-

Podchor ych Grunwaldzka
Spółdzielcza
Osiedle Robotnicze
- Ró yckiego
1 Maja
Spółdzielcza Powsta ców
Wielkopolskich Lipowa
Cervi - Cieplicka

budowa anty zatok
przebudowa p tli przy ul. Kiepury
budowa p tli autobusowej
budowa anty zatok
budowa anty-zatok w rejonie Wy szej Szkoły Zawodowej Kolegium
Karkonoskie i Starostwa Powiatowego
- budowa nowej p tli przy Starostwie Powiatowym
- budowa anty-zatok
- budowa anty-zatok

- przebudowa p tli przy dworcu PKP
- budowa anty-zatok

- budowa anty-zatok

Podział inwestycji według kryterium kierunku rozwoju – transport publiczny bez barier, poza
korytarzami autobusowymi wysokiej jako ci (tab. III.3d):
Ulica, ci g drogowy
Miarki - Wojewódzka
Pozostałe

Inwestycja
- budowa anty-zatok
- dostosowywanie przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych
- budowa anty-zatok w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na małych
osiedlach oraz w strefach ruchu uspokojonego
- przebudowa p tli
- realizacja przyjaznych przystanków
- wprowadzanie dynamicznej informacji pasa erskiej na przystankach

Podział inwestycji według kryterium kierunku rozwoju – pierwsze stwo dla autobusów (tab. III.3e):
Korytarz Ulica, ci g drogowy
I - VIII
I
I
I, III
I
I, II
I
II
II
II

Wolno ci Korczaka
Podwale
Jana Pawła II Grunwaldzka
Osiedle Robotnicze
– Drzymały
Flisaków –
Traktatowa –
Ogi skiego
Jana Pawła II –
Bacewicz
Aleja Wojska
Polskiego
Pola – Złotnicza
Jana Pawła II –
Ró yckiego

Inwestycja
- wprowadzenie systemu sterowania ruchem – priorytet dla autobusów
- zakup pojazdów niskopodłogowych (35 szt. – wariant I).)
- wydzielenie pasów autobusowych przy skrzy owaniu z ul. Podwale
- wydzielenie pasów autobusowych
- przebudowa skrzy owania, z priorytetem dla autobusów
- przebudowa przejazdu pod lini kolejow
- budowa pasów autobusowych na skrzy owaniu ul. Ogi skiego
i Ró yckiego
- przebudowa skrzy owania i wprowadzenie priorytetu dla autobusów
- budowa pasów autobusowych na skrzy owaniu Alei Wojska Polskiego
z ul Sudeck i Matejki
- budowa pasów autobusowych
- budowa pasów autobusowych
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IV
V

Spółdzielcza
Osiedle Robotnicze
– Ró yckiego

- budowa nowego odcinka ulicy do ul. Objazdowej
- budowa nowego odcinka ulicy od ul. Objazdowej do ul. Dolno l skiej
- przebudowa istniej cego mostu dla potrzeb komunikacji miejskiej

Podział inwestycji według kryterium kierunku rozwoju – pierwsze stwo dla autobusów, poza
korytarzami autobusowymi wysokiej jako ci (tab. III.3f):
Ulica, ci g drogowy
Miarki – Wojewódzka
Południowa obwodnica
Jeleniej Góry

-

Obwodnica Maciejowej

-

Pozostałe

-

Inwestycja
przebudowa ulic
budowa ł cznika pomi dzy ulicami Miarki i Wojewódzk
budowa I odcinka od ul. Pola do wysoko ci ul. Wolno ci
budowa odcinka ł cz cego I odcinek obwodnicy południowej z ul. Wolno ci
i Objazdow
budowa II odcinka do ul. Podgórzy skiej
wprowadzenie priorytetu dla autobusu na skrzy owaniu obwodnicy Maciejowej
– Wrocławska – Pola – Konstytucji 3 Maja
wprowadzanie priorytetu dla autobusów na skrzy owaniach z sygnalizacj
wietln
wydzielenie pasów autobusowych na wskazanych skrzy owaniach

Podział inwestycji według kryterium kierunku rozwoju – zintegrowany system taryfowy w Kotlinie
Jeleniogórskiej (tab. III.3g):
Korytarz Ulica, ci g drogowy
I – VIII
I
I
I
I, III
I
I, II
II
III
IV
V
VI

Rataja –
Sobieszowska –
Dworcowa
Wolno ci –
Korczaka
Podwale
Jana Pawła II –
Grunwaldzka
Osiedle Robotnicze
– Drzymały
Flisaków –
Traktatowa –
Ogi skiego
Aleja Wojska
Polskiego
Podchor ych –
Grunwaldzka
Spółdzielcza
Osiedle Robotnicze
– Ró yckiego
1 Maja

Inwestycja
- zakup pojazdów niskopodłogowych do obsługi zintegrowanego systemu
(35 szt. – wariant I).)
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych na skrzy owaniu
ul. Rataja i Cieplickiej
- budowa zintegrowanych przystanków kolej – autobus (przy wł czeniu
transportu kolejowego do obsługi komunikacyjnej miasta)
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych – Mała Poczta,
Marcinkowskiego
- budowa Zintegrowanego W zła Przesiadkowego
- budowa zintegrowanych w złowych przystanków przesiadkowych
- budowa zintegrowanego przystanku kolej – autobus (przy wł czeniu
transportu kolejowego do obsługi komunikacyjnej miasta)
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych – na skrzy owaniu
ul. Ogi skiego i Ró yckiego
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych – skrzy owanie
z ul. Sudeck , Matejki, 1 Maja
- budowa zintegrowanych przystanków kolej – autobus (przy wł czeniu
transportu kolejowego do obsługi komunikacyjnej miasta)
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych przy skrzy owaniu z ul.
Miarki
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych
- budowa zintegrowanego przystanku kolej – autobus

Podział inwestycji według kryterium kierunku rozwoju – zintegrowany system taryfowy w Kotlinie
Jeleniogórskiej, poza korytarzami autobusowymi wysokiej jako ci (tab. III.3h):
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Ulica, ci g drogowy
Miarki – Wojewódzka
Pozostałe

Inwestycja
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych przy skrzy owaniu
z ul. Spółdzielcz
- budowa w złowych przystanków przesiadkowych

Podział inwestycji według kryterium kierunku rozwoju – zmniejszenie uci liwo ci transportu
publicznego dla rodowiska (tab. III.3i):
Korytarz Ulica, ci g drogowy
I – VIII

Inwestycja
- wprowadzenie małych autobusów o nap dzie alternatywnym (8 szt.) do
obsługi linii ł cz cych dworce PKP i PKS przez Rynek oraz w uzdrowisku
Cieplice, wraz z dostosowaniem tych tras do ruchu
- zakup pojazdów niskopodłogowych o nap dzie ekologicznym (35 szt. –
wariant I)

Tab. III.3. Propozycje inwestycji w systemie transportu publicznego Jeleniej Góry (według
Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego)
Na warsztatach w dniu 1 wrze nia 2006 przeprowadzono w ród liderów ze strony zamawiaj cego
ankiet , która wskaza miała, jakie działania w zakresie rozwoju transportu publicznego w Jeleniej
Górze s najwa niejsze z punktu widzenia potrzeb społeczno ci lokalnej:
Kierunek 1: Komunikacja miejska bez barier (tab.III.4a)
Waga kierunku (skala ocen: 0 – 5):
rednia
Ł cznie
punktacja
punktów

L.p.

Nazwa zadania

1

Reorganizacja układu poł cze i rozkładów linii. Usprawnienie poł cze
i lepsza obsługa obszaru. Budowa systemu poł cze „bez barier”.
Zakup pojazdów niskopodłogowych do obsługi systemu linii „bez
barier”.
Budowa i modernizacja przystanków pod k tem dostosowania do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Wyposa enie przystanków w elementy poprawiaj ce warunki
oczekiwania na pojazd (ławki, wiaty) oraz informacje o usługach
Budowa Centrum Obsługi Klienta

2
3
4
5
6

Zakup urz dze komunikuj cych si z osobami niewidomymi (pojazdy,
przystanki)

4

82

3

68

3

67

3

67

2

49

2

48
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Kierunek 2: Pierwsze stwo dla autobusów (tab.III.4b)

Waga kierunku (skala ocen: 0 – 5):
rednia
L.p.
Nazwa zadania
Ł cznie punktów
punktacja
1 Usprawnienie ruchu na skrzy owaniu Jana Pawła II i Grunwaldzkiej oraz
4
78
modernizacja korytarza w kierunku Wy szej Szkoły Zawodowej
Kolegium Karkonoskie
2 Wprowadzenie priorytetów dla autobusów w sterowaniu sygnalizacj
4
76
uliczn dla skrócenia czasów ich przejazdów
3 Budowa trasy alternatywnej dla ul. Wolno ci
4
74
- przedłu enie ul. Spółdzielczej
4 Modernizacja ci gów komunikacyjnych wzdłu planowanego korytarza
4
72
autobusowego dla linii 6
5 Modernizacja ci gów komunikacyjnych wzdłu planowanego korytarza
4
71
autobusowego dla linii 7
6 Zakup pojazdów komunikacji miejskiej do obsługi korytarzy
3
64
autobusowych
7 Budowa centrum sterowania ruchem
3
57
8

Budowa nowego mostu mi dzy Osiedlem Robotniczym a Ogi skiego

3

54

Kierunek 3: Zintegrowany system taryfowy w Kotlinie Jeleniogórskiej (tab.III.4c)
Waga kierunku (skala ocen: 0 – 5):
rednia
Ł cznie
L.p.
Nazwa zadania
punktacja
punktów
1 Modernizacja dróg lokalnych i p tli w rejonach peryferyjnych dla
3
66
usprawnienia mo liwo ci obsługi komunikacj zbiorow
2 Budowa centralnego w zła przesiadkowego w rejonie dworca
3
64
autobusowego PKS wraz ze zintegrowanym centrum obsługi pasa era.
3 Modernizacja infrastruktury pod k tem usprawnienia powi za pomi dzy
3
60
ró nymi formami transportu.
4 Zakup oraz instalacja elementów zintegrowanego systemu biletowego
3
52
(np. biletów elektronicznych) dla regionu Kotliny Jeleniogórskiej
5 Stworzenie zintegrowanego systemu linii transportu szynowego i
3
51
drogowego w regionie.
6 Zakup taboru szynowego do obsługi linii regionalnych
2
44
7

Dostosowanie infrastruktury kolejowej dla obsługi ruchu miejskiego,
budowa nowych przystanków kolejowych

2

43

Kierunek 4: Zmniejszenie uci liwo ci transportu publicznego dla rodowiska (tab.III.4d)
Waga kierunku (skala ocen: 0 – 5):
rednia
Ł cznie
L.p.
Nazwa zadania
punktacja
punktów
1 Zakup taboru z silnikami zasilanymi ekologicznym paliwem,
3
60
lub o nap dzie alternatywnym.
2 Dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi pojazdów z nap dem
3
54
ekologicznym.
3 Stworzenie warunków do przewozu rowerów rodkami transportu
3
52
publicznego na wybranych trasach
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4
5

Wprowadzenie pojazdów ekologicznych o zerowej emisji spalin do
obsługi rejonu uzdrowiska w Cieplicach
Utworzenie poł czenia pomi dzy dworcami PKS a PKP wzdłu ci gu
ul. 1 Maja przy zastosowaniu małych autobusów o ekologicznym ródle
nap du (np. elektrycznym). Modernizacja tras, przystanków, zakup
pojazdów.

2

46

1

27

Tab. III.4. Najwa niejsze działania w zakresie rozwoju transportu publicznego według liderów
Jeleniej Góry
4.6

Punkty obsługi pasa era

Bardzo wa nym elementem w układzie komunikacji publicznej na danym obszarze jest mo liwo
obsługi pasa era ju przed podj ciem podró y. Zanim pasa er skorzysta z usług komunikacji
publicznej, powinien mie

mo no

pozyskania niezb dnych informacji o taryfie biletowej,

o układzie linii oraz innych informacjach zwi zanych z korzystaniem ze rodków transportu
zbiorowego. Jednym z rozwi za jest stworzenie dogodnego punktu informacyjnego – punktu
obsługi pasa era.
Punkt obsługi pasa era to miejsce, gdzie mo na:
−

pozyska informacje dotycz ce funkcjonowania komunikacji zbiorowej;

−

zapozna si z mo liwo ciami dotarcia do celu podró y, wraz z mo liwo ci dogodnych
przesiadek;

−

zapozna si z obowi zuj c taryf , mo liwo ci zakupu ró nych rodzajów biletów;

−

dowiedzie si o wszelkich zmianach w komunikacji, w tym zwi zanych z objazdami;

−

pozyska tak e informacj o atrakcjach turystycznych i kulturalnych miasta oraz regionu.

Punkt obsługi pasa era powinien by

zlokalizowany w centralnym rejonie miasta o du ej

koncentracji rodków transportu publicznego. W Jeleniej Górze najlepsz

lokalizacj

punktu

obsługi to najbli sze s siedztwo dworca PKS.
Poprzez funkcjonowanie punktów obsługi pasa era komunikacja publiczna staje si
przyjazna dla pasa era, pomaga mu si

bardziej

przemieszcza , udziela niezb dnych informacji oraz

kompleksowej obsługi pasa erskiej.
Jednak na obszarze obj tym komunikacj publiczn punkty obsługi pasa era zlokalizowane s
jednie w miejscach w złowych i w centrum miasta. Pasa er powinien by

tak e dobrze

poinformowany w ka dym miejscu, sk d rozpoczyna swoj podró . Przystanek, funkcjonuj cy jako
słupek przystankowy czy wiata, tak e powinien słu y jako punkt informacyjny dla pasa era.
Taki przystanek powinien posiada :
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−

rozkład jazdy linii,

−

schemat układu sieci komunikacji publicznej,

−

informacj pasa ersk o zmianach, objazdach itp.,

−

automat biletowy, je li wielko

−

elektroniczn informacj o liniach, które przez ten przystanek przechodz i rzeczywistym

potoków pasa erskich to uzasadnia,

czasie przyjazdu.

Rys. III.24.

Elementy informacji pasa erskiej na przystankach

Taka infrastruktura to najistotniejszy element przyjaznego pasa erowi transportu publicznego.
4.7

Priorytety dla transportu publicznego

By zmniejszy dystans pomi dzy korzy ci korzystania z własnych pojazdów a korzystaniem
z usług komunikacji zbiorowej nale y dba o priorytety w ruchu dla transportu publicznego.
Nadanie w Jeleniej Górze uprzywilejowania komunikacji miejskiej powinno przede wszystkim
zosta wprowadzone w korytarzach autobusowych wysokiej jako ci, a w nast pnej kolejno ci
w miejscach, gdzie komunikacja zbiorowa ma trudno ci z normalnym funkcjonowaniem:
−

na całych ci gach komunikacyjnych (np. ul. Wolno ci – Podwale – Ró yckiego),
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−

na newralgicznych skrzy owaniach (np. Jana Pawła II),

−

w miejscach z trudnym przejazdem – skrzy owania i odcinki mi dzyw złowe.

Istotn

kwesti

jest umo liwienie sprawnego dojazdu autobusu na przystanek i wł czenie

si z przystanku z powrotem do ruchu. Najwa niejsz rzecz w tym przypadku jest zapewnienie
całkowitego bezpiecze stwa pasa erom przechodz cym przez jezdni

oraz zapewnienie

pierwsze stwa autobusom wł czaj cym si do ruchu.
Dojazd do przystanku mo e odbywa

si

przy pomocy osobnego pasa dla autobusu, b d

wykorzystania na skrzy owaniach pasa do prawoskr tu przez autobus jad cy prosto. W ten sposób
mo e on bez zb dnych strat czasowych pokona

skrzy owanie, by dojecha

do przystanku.

W takim przypadku przystanek powinien funkcjonowa jako zatoka otwarta.

Rys. III.25.

Skrzy owanie z zatokami otwartymi na wylotach

Nale y tak e umo liwi autobusowi wł czenie si do ruchu. Mo na to zrealizowa poprzez:
−

sygnalizacj , która po zidentyfikowaniu autobusu wstrzyma ruch, by mógł si on swobodnie
do niego wł czy ,

−

wył czenie cz ci pasa z ruchu pojazdów w miejscu lokalizacji przystanku.
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Rys. III.26.

Lokalizacja

wspólnych

przystanków

na

rozbudowanym

skrzy owaniu

wielowlotowym
W niektórych przypadkach, kiedy stosowanie pasów autobusowych nie jest konieczne na całych
odcinkach ze wzgl du na warunki ruchu, stosuje si pasy autobusowe o małej długo ci – stosowane
w newralgicznych miejscach sieci, takich jak:
-

dojazdy do skrzy owa ,

-

obszary przystanków,

-

miejsca przeplatania tras komunikacji zbiorowej.

Szczególne przypadki takich pasów realizuj

na skrzy owaniach relacje dost pne jedynie

dla autobusów, np. wprowadzaj ce je na ulic przeznaczon wył cznie dla nich lub w obszar
przystanków. Specyficzne rozwi zania, to tak e pasy autobusowe wyst puj ce przy dworcach
autobusowych. Mo e tu by po kilka pasów dla autobusów ró nych relacji – tak zwany dworzec
autobusowy dla komunikacji miejskiej.
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Rys. III.27.

Skrzy owanie z zatokami z wyjazdem wspomaganym sygnalizacj

wietln

Szczególny przypadek pasa autobusowego zwi zany jest z wyjazdem z zatoki. Mo liwe jest takie
oznakowanie poziome, aby w zatoce rozpoczynał si nowy pas ruchu, a zanikał pas ruchu ogólnego
dochodz cy do zatoki. Czytelniejsze s wtedy zasady pierwsze stwa ruchu na poszczególnych
pasach. Bardzo dobrym rozwi zaniem, szczególnie w miejscach niebezpiecznych, wymagaj cych
uspokojenia ruchu, jest zastosowanie przystanków z tzw. anty-zatok lub przystanku bez zatoki,
z azylem dla pieszych pomi dzy pasami ruchu.
Przy przystankach z anty-zatok ruch ogólny kierowany jest znakami poziomymi. Ułatwiaj one
wyjazd autobusu z przystanku, daj c mu bezwzgl dne pierwsze stwo. Dodatkowo redukuje si do
minimum manewrowanie autobusem, zwi zane z wjazdem w standardow zatok i wyjazdem
z niej. Autobus ma wówczas mo liwo

podjechania do kraw dzi przystanku równo na całej

długo ci pojazdu.
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Rys. III.28.

Przystanek z anty-zatok

Przystanek bez zatoki, z wysp pomi dzy pasami ruchu jest skutecznym elementem uspokojenia
ruchu oraz wpływa na podniesienie bezpiecze stwa pasa erów przechodz cych przez jezdni przed
lub za autobusem. Takie rozwi zanie zastosowano na ul. Kamiennej we Wrocławiu, gdzie
wcze niej dochodziło do cz stych potr ce pieszych przez pojazdy. Obecnie nie odnotowuje si ju
w tym miejscu wypadków z udziałem pieszych.

Rys. III.29.

Przystanek przed przebudow (zdj cie lewe) i po przebudowie, z wysp pomi dzy
pasami ruchu (zdj cie prawe)

Poło enie wydzielonych pasów ruchu na jezdniach wielopasowych mo e by ró ne. Tradycyjnym
miejscem wydzielania jest pas najbli szy prawej kraw dzi jezdni. Lokalizacja ta wynika
z sytuowania przystanków na chodniku, ma jednak okre lone wady – pojazdy parkuj ce na
chodniku lub wył czaj ce si /wł czaj ce do ruchu zakłócaj płynno

ruchu autobusów, taki typ
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wydzielenia jest cz sto lekcewa ony przez kieruj cych innymi pojazdami poprzez u ywanie pasa
autobusowego oraz parkowanie.
Wydzielenie pasów przy osi jezdni lub przy jej lewej, wewn trznej kraw dzi na ulicach
dwujezdniowych albo na pasie dziel cym jezdnie w dwóch ró nych kierunkach oraz potrzeba
zatrzymania na nim autobusu, wymaga budowy przystanków na wyspach. Stosowanie takich pasów
busowych wyra niej pokazuje znaczenie i wa no

transportu publicznego – pasy rodkowe

przeznacza si przecie dla wy szych pr dko ci. Rozwi zanie to wymaga zazwyczaj wi cej terenu,
a tak e cechuje si trudniejszym dost pem do przystanków zlokalizowanych pomi dzy jezdniami.

Rys. III.30.

Pas dla autobusów na rodku jezdni

Stosowane s tak e rozwi zania mieszane, np. prowadzenie pasów dla autobusów w jednym
kierunku po prawej stronie jezdni, a w drugim bli ej rodka. Na skrzy owaniach, w specyficznych
sytuacjach, wydzielone pasy autobusowe mog znajdowa si pomi dzy pasami dla ruchu ogólnego
– dla wyprowadzenia odpowiedniej relacji skr tnej w po danym kierunku. Przy stosowaniu
okre lonych typów wydzielania pasów dla autobusów nale y tak e kierowa

si

spójno ci

prowadzenia trasy komunikacji zbiorowej w konkretnym korytarzu. W szczególno ci nale y unika
„przeskakiwania” autobusów z jednej strony jezdni na drug . Chyba

e jest to uzasadnione

potrzebami integracji w złów przesiadkowych. W takiej sytuacji musi to by podparte takim
sterowaniem ruchem, które minimalizuje niepotrzebne zatrzymania autobusów i wynikaj ce z tego
straty czasu.
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Rodzaj zastosowanego wydzielenia oraz miejsce przeprowadzenia pasa dla autobusów bardzo
ci le zwi zane s

z lokalizacj

przystanków, a przede wszystkim w złowych punktów

przesiadkowych. Generaln zasad nie jest tu maksymalizacja przepustowo ci, a wr cz przeciwnie
w uzasadnionych przypadkach przepustowo

mo e by

ograniczana. Z ukształtowaniem

skrzy owania ci le zwi zany jest sposób sterowania ruchem za pomoc sygnalizacji. Sygnalizacja
ma przede wszystkim zapewni priorytet przejazdu dla autobusów, a w drugiej kolejno ci ułatwi
dost pno

przystanków.

Zastosowanie ma tu zasada kształtowania skrzy owa z priorytetem dla potrzeb podró uj cych
autobusami. Przy projektowaniu rozwi zania skrzy owania:
-

w pierwszej kolejno ci lokalizowane s przystanki – w miejscach najlepszej dost pno ci,

-

nast pnie prowadzone s korytarze dla autobusów,

-

w kolejnym kroku lokalizuje si przej cia dla pieszych minimalizuj c długo

drogi pomi dzy

przystankami oraz ródłami i celami ruchu, w tym z jak najmniejsz liczb przekrocze jezdni,
-

ostatni etap projektowania - to rozwi zania dla ruchu ogólnego.

Rys. III.31.

Przystanek na rodku jezdni

Pasy przeznaczone wył cznie dla autobusów mog mie znaczne długo ci i tworzy korytarze dla
ruchu z ułatwionym przebiegiem przez system skrzy owa .
Mo na stosowa tak e wydzielanie pasów dla autobusów pod pr d, na ulicach jednokierunkowych.
S one przeznaczone wył cznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, niemniej mog

z nich

korzysta tak e pojazdy uprzywilejowane oraz taksówki. Rozwi zanie takie jest dobre szczególnie
w centrach miast oraz na osiedlach z systemem dróg jednokierunkowych.
Na wiecie stosowane s ró ne formy organizacji ruchu, oznakowa poziomych i pionowych,
elementów drogowych umo liwiaj cych przejazd tylko pojazdom transportu publicznego.

105

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze 2007 – 2013
Przedsi wzi cia te zale

wył cznie od podej cia do roli tego transportu. W Jeleniej Górze

elementy nadaj ce priorytet komunikacji publicznej powinny by przede wszystkim zastosowane
w korytarzach autobusowych wysokiej jako ci.
4.8

Rozwój Inteligentnych Technologii

Wa nym czynnikiem, maj cym wpływ na jako

transportu zbiorowego, jest pełny i łatwo dost pny

dla pasa erów system informacji o przewo nikach i realizowanych przez nich poł czeniach,
przystankach, rozkładach jazdy, czasie przyjazdu najbli szego pojazdu danej linii, mo liwo ciach
przesiadek, systemie taryfowym itp. Kraje Unii Europejskiej nie szcz dz
i ci głe

unowocze nianie

automatycznych

systemów

rodków na tworzenie

informacji,

wykorzystuj cych

najnowocze niejsze rozwi zania technologiczne i informatyczne. Takie systemy informacyjne
s cz ci systemów sterowania ruchem.
Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych technologii z zakresu elektroniki i informatyki (inteligentne
technologie) mo na podnie

atrakcyjno

transportu zbiorowego. Nowoczesne technologie

pozwalaj na:
-

koordynacj układu transportowego i synchronizacj rozkładów jazdy,

-

wykrywanie pojazdów zbli aj cych si do skrzy owania (detekcja),

-

lokalizacj pojazdów na trasie (GPS) i bezprzewodowe przesyłanie informacji (GPRS),

-

usprawnienie przejazdu, szczególnie przez skrzy owania (ale tak e – omijanie „korków”),

-

tworzenie systemów dystrybucji i identyfikacji biletów przejazdowych,

-

popraw obsługi podró nych oraz monitoring bezpiecze stwa podró owania.

Pasa er na przystanku, oprócz standardowej informacji w postaci rozkładów jazdy danych linii oraz
mapki – schematu układu linii w mie cie, informowany jest dodatkowo poprzez wy wietlacz
elektroniczny. Pokazuje on nr linii, jej kierunek oraz dokładny czas przyjazdu na przystanek.
W poł czeniu z systemem sterowania ruchem, informacja taka funkcjonuje jako tzw. dynamiczna
informacja pasa erska. Poprzez współdziałanie z systemem sterowania ruchu wskazuje rzeczywisty
czas przyjazdu. W przypadku przyspieszenia, b d opó nienia pojazdu, system sterowania ruchem
i dynamiczna informacja pasa erska na przystanku mog działa nast puj co:
-

przyspieszony pojazd danej linii zostaje opó niony poprzez sygnalizacj tak, by na przystanek
podjechał o wła ciwym czasie, co ma decyduj ce znaczenie w przypadku, gdy krzy uje si
z inn lini i wyst puje przypadek mo liwo ci przesiadki pomi dzy liniami,

-

opó niony pojazd danej linii dostaje specjalny priorytet na skrzy owaniach wyposa onych
w sygnalizacj , by skróci czas opó nienia,
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-

w przypadku niemo no ci odrobienia opó nienia, dynamiczna informacja pasa erska pokazuje
rzeczywisty czas przyjazdu, przez co pasa er odbiera przyjazd pojazdu, jako przyjazd planowy,
co przyczynia si do pozytywniejszego odbioru komunikacji miejskiej przez pasa erów.

Stosowanie nowoczesnych technologii telematycznych w transporcie, rozumiane jako tworzenie
inteligentnych systemów transportowych (ITS), pozwoli mo e na zmniejszenie zatłoczenia dróg,
zwi kszenie bezpiecze stwa podró y, ułatwienie dost pu do informacji o transporcie.
Ich ró norodno

jest efektem rozwoju elektroniki oraz informatyki. Ze wzgl du na zastosowanie

mo na wyró ni pi
-

grup tych systemów:

systemy zarz dzania ruchem – oparte na zaawansowanych technologiach elektronicznych:
optymalizuj działanie urz dze drogowych (np. sieci sygnalizacji wietlnej),
umo liwiaj m.in. selektywne ustalanie priorytetów dla pojazdów (uprzywilejowanych oraz
transportu publicznego),
zwi kszaj przepustowo ci skrzy owa , chroni pieszych na przej ciach, badaj poziom
zanieczyszczenia powietrza,
wspomagaj

wykrywanie zdarze

na drogach (kolejki pojazdów, wypadki, awarie

infrastruktury drogowej) oraz kontrol pr dko ci,
informuj o wolnych miejscach na pobliskich parkingach (blisko nich, ale i z odległo ci
kilkuset metrów),
wspomagaj ograniczanie pr dko ci w pojazdach, poprzez zamontowanie elektronicznych
urz dze , wymuszaj cych a do fizycznego oddziaływania na silnik czy układ hamowania,
ograniczenie pr dko ci do dozwolonej przez drogowe sygnalizatory,
ograniczaj penetracj tkanki miejskiej przez urz dzenia, równie montowane w pojazdach,
umo liwiaj ce, lub nie, wjazd na okre lony teren (np. ochrona centrum miasta w postaci
słupków, chowaj cych si pod jezdni , gdy nadje d aj cy pojazd ma uprawnienie do
wjazdu),
-

systemy wspomagaj ce pobieranie opłat zwi zanych z transportem zbiorowym oraz
z korzystaniem z infrastruktury (np. parkingi, a tak e wjazd do strefy ograniczonego ruchu):
umo liwiaj odej cie od tradycyjnego wnoszenia opłat za przejazd za pomoc gotówki,
sprowadzaj si do stosowania biletów elektronicznych (dotykowych i bezstykowych),
a tak e „elektronicznych portmonetek” – płatniczych kart mikroprocesorowych; systemy te
zazwyczaj zintegrowane s z innymi systemami: bankowymi, telefonicznymi.
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-

systemy zarz dzania transportem zbiorowym:
umo liwiaj

operacyjne monitorowanie wielu funkcji, np. tras i rozkładów jazdy,

rzeczywistego poło enia pojazdów, sterowania priorytetem w ruchu; odbywa si

to

w oparciu o system GPS,
podró ni, którzy chc kontynuowa podró taksówk , maj mo liwo
z pojazdu, w którym akurat si znajduj ; daje to mo liwo

przywołania jej

prowadzenia usług typu „od

drzwi do drzwi”; zgłoszenie przez pasa era potrzeby zmiany trasy oraz ustalenie nowej
odbywa si na bie co w ramach kontaktu kierowca-centrum sterowania.
-

systemy wspomagaj ce systemy informacji pasa erskiej:
umo liwiaj

podawanie podró nym na bie co wszelkich, potrzebnych im informacji,

zarówno wewn trz pojazdu, jak i na przystankach: o zmianach tras czy rozkładów jazdy,
spó nieniach, najszybszych mo liwo ciach kontynuowania podró y innymi

rodkami,

dost p do tych informacji mo e by realizowany z ró nych miejsc (dom, biuro, ulica)
w ró ny sposób (telefon, faks, internet),
w celu odnajdywania drogi w nieznanym terenie (w obcym du ym mie cie) stosowany jest
podczas jazdy system nawigacji (GPS oraz elektroniczna mapa na płytach CD-ROM).
-

systemy słu ce zarz dzaniu bezpiecze stwem ruchu i systemami ratunkowymi – pozwalaj na
szybk reakcj , szczególnie w warunkach du ego zatłoczenia (uruchomienie słu b ratunkowych
oraz „korytarzy” dla pojazdów uprzywilejowanych); poł czenie urz dze

alarmowych

w poje dzie z ogólnym systemem pomocy podnosi poziom bezpiecze stwa podró nych.
Istniej równie systemy monitorowania wn trz pojazdów oraz przystanków (kamery).
W mie cie bardzo istotnym elementem dla sprawnej obsługi transportu publicznego jest sterowanie
sygnalizacj z priorytetem dla autobusów. Takie sterowanie mo e by wdro one na standardowych,
istniej cych skrzy owaniach:
-

bez wydzielania pasów autobusowych,

-

z cz ciowym wydzieleniem pasa (np. na pasie dla prawoskr tów z wjazdem w otwart zatok ).

Najwy szy stopie

priorytetu oznacza brak niepotrzebnych zatrzyma

autobusów – poza

przystankami. Autobus wykryty przez detektor powinien otrzyma sygnał zielony, a wszystkie
kolizyjne relacje – sygnał czerwony. Nie zawsze jednak takie rozwi zania s mo liwe. Czasami
mo e zaistnie

wzajemny konflikt pomi dzy kolizyjnymi relacjami autobusowymi. W takich

przypadkach priorytety dla autobusów nale y wkomponowa w zasady sterowania dla całego
skrzy owania – oparte na cyklicznej sekwencji faz lub na acyklicznym sterowaniu grupami. Osi ga
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si wtedy kompromis pomi dzy optymalizacj ruchu ogólnego i skoordynowanym sterowaniem
obszarowym, a uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej. Uzyskany priorytet jest wtedy ni szego
rz du, co oznacza mo e wyst powanie strat czasowych. St d rozwi zania tego typu nie powinny
by stosowane w obszarach centralnych, a jedynie poza nimi – na trasach korytarzy autobusowych
wysokiej jako ci i jedynie w uzasadnionych przypadkach.
Konflikt pomi dzy relacjami autobusowymi zgłaszaj cymi si

w tym samym czasie, a nie

mog cymi otrzyma jednocze nie sygnału zielonego mo na rozwi zywa przy zaawansowanych
metodach dyspozytorskich. Sterownik sygnalizacji, lub centrum sterowania, musi otrzyma
informacj o konkretnym autobusie pod k tem znaczenia i aktualnego stanu kursu. Jako pierwszy
powinien otrzyma sygnał zielony autobus o wi kszym opó nieniu w stosunku do rozkładu jazdy,
linii o wi kszym znaczeniu w sieci lub o wi kszej liczbie pasa erów, w zale no ci od ustalonych
zasad przydzielania priorytetu.
Sterowanie za pomoc sygnalizacji mo e mie tak e zastosowanie poza skrzy owaniami dla
wspomo enia zmiany pasa ruchu przez autobus, tak e przy wyje dzie z zatok.
4.9

Integracja transportu publicznego miejskiego i regionalnego

W ka dym mie cie, posiadaj cym komunikacj pasa ersk , krzy uj si co najmniej dwa rodzaje
transportu. Jest to transport miejski i lokalny. Pierwszy obsługuje podró e wewn trzmiejskie, drugi
podró e do miasta. Transport zbiorowy w systemie zintegrowanym, to nie tylko linie obsługiwane
przez Miejski Zakład Komunikacyjny, lecz tak e:
−

linie obsługiwane przez prywatnych przewo ników,

−

linie podmiejskie utworzone na bazie kursów lokalnych obsługiwanych przez ró ne
przedsi biorstwa PKS,

−

linie kolejowe, obsługuj ce aglomeracj jeleniogórsk .

Wszystkie te linie tworz na danym obszarze system transportowy, uzupełniaj c si nawzajem
i daj c pasa erowi mo liwo

swobodnego poruszania si . W celu usprawnienia komunikacji

zbiorowej, szczególnie podmiejskiej, obsługuj cej miejscowo ci podjeleniogórskich gmin, mo na
wł czy w zintegrowany system linie wybiegowe PKS. Takie rozwi zanie funkcjonuje od 1995
roku we Wrocławiu na linii podmiejskiej 419.
Zwi kszenie atrakcyjno ci transportu publicznego miejskiego i regionalnego mo na uzyska
poprzez integracj

systemu transportu publicznego – autobusów i transportu kolejowego na

poziomie:
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−

hardware – dost pno ci w czasie i przestrzeni do punktów w złowych, wspólnego u ytkowania
torów kolejowych przez PKP oraz innych operatorów;

−

software – systemów informatycznych, zarz dzania przewozami, zarz dzania ruchem;

−

orgware – koordynacji linii oraz rozkładów jazdy;

−

finware – wspólnego systemu taryfowego i biletowego.

Integracja transportu zbiorowego miejskiego i lokalnego stwarza nowe mo liwo ci dla miasta
i samego pasa era:
−

wykorzystanie istniej cych kursów PKS dla obsługi linii podmiejskich,

−

oszcz dno ci polegaj ce na braku utrzymywania podwójnych linii,

−

dost pno

z o ciennych gmin do centrum miasta, w ramach jednego biletu sieci linii

miejskich.
Linie podmiejskie, realizowane przez rejsowe autobusy PKS, by sprawnie funkcjonowały
w komunikacji pasa erskiej miasta, powinny spełnia nast puj ce warunki,:
−

zawsze zaczyna i ko czy swój bieg na jednym z dwóch dworców w Jeleniej Górze: PKS lub
PKP,

−

w mie cie powinny zatrzymywa

si

tylko na przystankach w złowych (mo liwo

przesiadek),
−

powinny realizowa czyteln tras przebiegu od dworca PKS do punktu docelowego.

4.10 Integracja transportu publicznego z indywidualnym
Zró nicowanie rodzajów przewozów i odległo ci wymaga koordynacji poszczególnych
podsystemów oraz gał zi transportowych w mie cie. Koordynacja poszczególnych podsystemów
i gał zi transportowych w przewozach pasa erskich to usprawnienie całego cyklu podró y
w mie cie w zakresie:
−

współdziałania wszystkich elementów składowych realizacji potrzeb przewozowych w ramach
pasa erskiego systemu transportu;

−

integracji z innymi podsystemami i gał ziami transportu, co pozwala na spełnienie oczekiwa
pasa era co do punktualnego i szybkiego dotarcia do celu podró y.

Oczekiwane przez pasa erów punktualno
powinny by zapewnione przez intramodalno

i szybko

podsystemów i gał zi transportowych

i intermodalno

transportow .

Celem integracji transportu publicznego z indywidualnym jest kształtowanie po danego podziału
zada przewozowych. Zgodnie z tendencjami zrównowa onego rozwoju obowi zuj cych w Unii
Europejskiej podział zada przewozowych w transporcie powinien kształtowa si w proporcji

110

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze 2007 – 2013
75 % transport publiczny – 25 % transport indywidualny. Jednak bior c pod uwag rzeczywist
sytuacj ruchu w mie cie – powszechne d enie do posiadania samochodów prywatnych, jako
minimalne proporcje przyjmuje si podział 50 % - 50 %.
Zwi kszanie atrakcyjno ci transportu publicznego, z jednoczesnym zmniejszaniem poziomu
korzystania z komunikacji indywidualnej, mo na uzyska

poprzez usprawnienie komunikacji

zbiorowej pod wzgl dem dost pno ci, niezawodno ci, podniesienia poziomu bezpiecze stwa,
komfortowi i elastyczno ci. Oprócz usprawnienia komunikacji zbiorowej nale y zintegrowa
transport publiczny z transportem indywidualnym tak e poprzez tworzenie wspólnej infrastruktury:
−

terminali intermodalnych (przesiadkowych, w złowych);

−

parkingów P&R;

−

systemu informacji i zarz dzania ruchem;

−

systemu cie ek rowerowych.

Obydwa rodzaje transportu powinny si wspomaga , a nie wchodzi z sob w konflikt. Transport
publiczny przede wszystkim powinien dominowa w przewozach miejskich, w relacjach dom –
praca i dom – szkoła oraz w innych podró ach do centrum miasta.
Integracja transportu publicznego i indywidualnego powinna opiera

si

tak e na systemie

Park&Ride – czyli na systemie, gdzie pasa er podje d a swoim samochodem do danego miejsca na
obrze u miasta lub do miejsca w pobli u centrum i dalsz podró odbywa rodkami komunikacji
publicznej. Jelenia Góra jest zbyt małym miastem, by system ten funkcjonował z korzy ci dla
mieszka ców miasta, jednak mógłby on by

atrakcyjny dla przyjezdnych oraz dla turystów,

szczególnie turystów jednodniowych. Podró e miejskie odbywałyby si na przykład na podstawie
karty parkingowej, która upowa niałaby do przejazdów autobusami. Jest to ci le powi zane
z wprowadzeniem miejskiego biletu elektronicznego, który mógłby słu y

tak e jako karta

parkingowa.
4.11 Marketingowe oddziaływania ukierunkowane na zwi kszenie przewozów transportem
publicznym
Realizacja Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze przyczyni si
do zach cenia mieszka ców do korzystania z transportu publicznego poprzez:
-

usprawnienie jego funkcjonowania,

-

wykształcenie nowoczesnych i wygodnych w złów integracyjnych oraz punktów obsługi
pasa era,

-

skrócenie czasów podró y,

-

popraw bezpiecze stwa ruchu drogowego,
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-

podniesienie komfortu podró owania, estetyki i czysto ci pojazdów,

-

zwi kszenie liczby pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,

-

realizacji sytemu parkingów „Park & Ride”,

-

wprowadzanie nowoczesnych rozwi za taryfowo-biletowych,

-

stabilny system finansowania transportu publicznego.
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IV.

Finansowanie rozwoju transportu publicznego w Jeleniej Górze
ródłami finansowania wydatków transportu publicznego zwi zanych z jego rozwojem b d :
-

rodki własne systemu transportu publicznego,

-

rodki bud etowe jednostek samorz dów terytorialnych,

-

rodki bud etu pa stwa,

-

dotacje z Unii Europejskiej,
rodki z innych ródeł.
rodki własne finansowania wydatków, to dochody z opłat za przejazdy wnoszonych w oparciu

o ustalon taryf , jednolit dla wszystkich przewo ników działaj cych w ramach zintegrowanego
systemu, jak równie wpływy z reklam na taborze, na urz dzeniach infrastruktury transportowej,
czy na biletach przejazdowych.
rodki bud etowe jednostek samorz dów terytorialnych, to:
-

dopłaty wła cicielskie32; decyzja o wysoko ci dopłaty okre la, w jakim stopniu koszty
funkcjonowania transportu publicznego ponosi – poprzez te dopłaty - ogół mieszka ców,
a w jakim – poprzez kupowanie usług przewozowych - jego bezpo redni u ytkownicy,

-

partycypacje gmin o ciennych zainteresowanych funkcjonowaniem transportu publicznego na
ich terenie,

-

rodki celowe na realizacj okre lonych przedsi wzi

inwestycyjnych,

-

rodki bud etowe jako udział własny w rodkach unijnych.
rodki pa stwowe, to refundacje utraconych wpływów z tytułu obowi zywania uprawnie

do

przejazdów bezpłatnych i ulgowych33, jak równie tzw. kontrakty wojewódzkie34, realizowane m.in.
na kolei.

32

33
34

Dopłaty wła cicielskie do transportu publicznego s elementem polityki socjalnej władz samorz dowych,
wychodz cych z zało enia, e:
- transport publiczny powinien zapewnia mo liwo przejazdów tak e na trasach i w porach doby, które nie
zapewniaj efektywno ci ekonomicznej. Chc c oddziaływa na po dany podział przewozów mi dzy
transportem publicznym a indywidualnym, nale y utrzymywa poł czenia nierentowne,
- opłaty przejazdowe, b d ce istotnym czynnikiem decyduj cym o atrakcyjno ci transportu publicznego,
powinny by utrzymywane na poziomie ni szym ni ekonomicznie uzasadnione, by sprzyja realizacji
podró y równie przez biedniejsze grupy społeczne. Ni sza opłata jest te ekwiwalentem ni szego poziomu
jako ciowego podró y, wykonywanej rodkiem transportu publicznego w porównaniu z samochodem
osobowym,
- dotowanie transportu publicznego jest form pokrywania kosztów zwi zanych z prawem niektórych grup
społecznych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
Ustawa o transporcie drogowym, art. 18a
Kontrakt wojewódzki jest umow mi dzy rz dem a władzami samorz dowymi, w ramach której otrzymuj one
z bud etu pa stwa rodki na inwestycje z zakresu m.in. infrastruktury drogowej, systemu ochrony zdrowia, bazy
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Jednym z nadrz dnych celów Unii Europejskiej jest zrównowa ony rozwój jej regionów.
W d eniu do niego Unia deklaruje wspieranie działa zwi kszaj cych jej gospodarcz i społeczn
spójno , co oznacza zmniejszanie ró nic w poziomie rozwoju gospodarczego oraz dysproporcji
w warunkach ycia ludzi w krajach członkowskich. W zakresie rozwoju transportu publicznego
przedmiotem wsparcia Unii Europejskiej b dzie wi c35:
-

poprawa jako ci poł cze

drogowych wraz z infrastruktur

słu c

zarz dzaniu ruchem

i podnosz c jego bezpiecze stwo,
-

poprawa stanu taboru pasa erskiego, autobusowego i kolejowego, w tym zakup nowych, mniej
uci liwych dla rodowiska rodków transportu, zwłaszcza do obsługi linii lokalizowanych na
terenach turystycznych i uzdrowiskowych,

-

wykorzystanie potencjału komunikacji kolejowej w celu usprawnienia obsługi ruchu
pasa erskiego w miastach,

-

tworzenie systemów zintegrowanego sterowania ruchem (w zły przesiadkowe, systemy
taryfowe, informacja, zajezdnie itp.).

Inne

ródła finansowania wydatków transportu publicznego mog

pojawi

si

w ramach

36

partnerstwa publiczno-prawnego ., gdy współprac z transportem zainteresowany jest podmiot
spoza sektora finansów publicznych (przedsi biorca w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalno ci gospodarczej, organizacja pozarz dowa, ko ciół lub inny zwi zek wyznaniowy,
przedsi biorca zagraniczny).

L.p.

35
36

Nazwa zadania

Okres
realizacji
– do

Koszt zadania
w tys. zł *

Udział własny
w tys. zł

Dofinansowanie
zewn trzne
ródło

1

Budowa odcinka ul. Spółdzielczej do
ul. Objazdowej (wraz z 4 przystankami)

2013

3.776

566

3.210
UE

2

Budowa odcinka ul. Spółdzielczej od
ul. Objazdowej do ul. Dolno l skiej
(wraz z budow infrastruktury drogowej
na potrzeby Aquaparku oraz
8 przystankami)

2013

29.000

4.350

24.650
UE

3

Przebudowa ul. Kiepury
i ul. Noskowskiego
(wraz z p tl przy ul. Małcu y skiego
i 8 przystankami)

2007

10.500

1.575

8.925
UE

o wiatowo-wychowawczej, sportowej, turystyczno-wypoczynkowej, kulturalnej. Decyzje o przeznaczeniu
rodków podejmuje zarz d województwa
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 dla Województwa Dolno l skiego
Ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym
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4

Modernizacja skrzy owania Alei Jana
Pawła II i ul. Grunwaldzkiej
(wraz z wydzielonymi pasami
autobusowymi na wlotach oraz
4 przystankami)

2013

6.100

915

5.185
UE

5

Zakup automatów do sprzeda y biletów
(50)

2009

3.000

450

2.550
UE

6

Wymiana taboru Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego na monitorowany,
proekologiczny, dostosowany dla osób
niepełnosprawnych (35 szt. – wariant I)

2013

21.000

3.150

17.850

7**

Przebudowa sygnalizacji ulicznej
(przygotowanie do wprowadzenia
priorytetów w ruchu)

2009

15.000

2.250

12.750
UE

8**

Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze
i ul Drzymały wraz z ul. Pola, Złotnicz ,
Traktorow , Flisakow i wi toja sk
(wraz z 8 przystankami

2013

10.000

1.500

8.500
UE

9**

Budowa mostu dla komunikacji miejskiej
na rzece Bóbr (Osiedle RobotniczeOgi skiego)

2013

12.000

1.800

10.200
UE

10**

Przebudowa Alei Wojska Polskiego
(wraz z 6 przystankami)

2013

12.000

1.800

10.200
UE

11**

Przebudowa ul. Miarki
(wraz z ul. Wojewódzk i ł cznika do
ul. Wolno ci oraz 10 przystankami)

2013

12.000

1.800

10.200
UE

12**

Budowa i modernizacja przystanków
(104) oraz p tli autobusowych (10)

2009

17.400

2.610

14.790
UE

13**

Nowe poł czenia komunikacyjne wraz
z rozbudow i modernizacj
infrastruktury transportu publicznego
(budowa w złów przesiadkowych,
wydzielanie pasów autobusowych)

2013

12.000

1.800

10.200
UE

14**

Zakup małych autobusów o nap dzie
alternatywnym (8) do obsługi linii
ł cz cych dworce PKP i PKS przez
Rynek oraz w uzdrowisku Cieplice wraz
z dostosowaniem tras

2013

12.000

1.800

10.200
UE

15**

Odnowienie zajezdni autobusowej wraz
z modernizacj zaplecza technicznego
(dostosowanie do obsługi nowych
pojazdów)

2010

25.000

3.750

21.250
UE

16**

Integracja rodzajów transportu
publicznego (wspólna taryfa)

2013

4.500

675

3.825
UE

17**

Modernizacja istniej cych stacji
i przystanków (34) oraz budowa nowych
przystanków (11) (Jeleniogórski Tramwaj
Regionalny)

56.000

0

56.000
bud et
pa stwa, UE
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18**

Modernizacja linii dla Jeleniogórskiego
Tramwaju Regionalnego

153.000

0

19**

Zakup taboru do obsługi Jeleniogórskiego
Tramwaju Regionalnego

77.000

0

20**

Budowa Zintegrowanego W zła
Przesiadkowego

2009

6.000

900

21**

Wprowadzenie zintegrowanego systemu
sterowania ruchem wraz z dynamiczn
informacj pasa ersk

2011

16.000

2.400

153.000
bud et
pa stwa, UE
77.000
bud et
pa stwa, UE
5.100
UE
13.600
UE

Tab. IV.1. Zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu
Publicznego
*
przewidywane koszty w cenach 2007 r.
** zadania do realizacji nie uj te w projekcie Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego 2007-2013
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V.

Wdra anie Zintegrowanego Planu Transportu Publicznego w Jeleniej Górze

1. Zasi g terytorialny Planu
Podstaw

wyznaczenia granic obszaru realizacji Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu

Publicznego w Jeleniej Górze s nast puj ce zało enia:
-

Jelenia Góra jako miasto na prawach powiatu ma bezpo redni wpływ na kształt transportu
publicznego w swoich granicach administracyjnych,

-

obszar działania jeleniogórskiego transportu publicznego powinien obj

tak e, oprócz miasta

Jelenia Góra, gminy o cienne Stara Kamienica, Je ów Sudecki, Janowice Wielkie,
Mysłakowice i Piechowice, Podgórzyn, Kowary, Karpacz i Szklarska Por ba, na podstawie
porozumie mi dzygminnych,
-

transport autobusowy drogowy i kolej regionalna ma małe znaczenie dla obsługi podró y
wewn trzmiejskich.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze powinien swoim zasi giem
obj

cał

aglomeracj

jeleniogórsk , czyli obszar najcz stszych podró y mieszka ców

korzystaj cych z transportu publicznego. Dlatego, oprócz obszaru ograniczonego granicami
administracyjnymi miasta, powinien obejmowa tak e gminy o cienne, szczególnie te ich rejony,
z których mieszka cy doje d aj do pracy, szkół, na zakupy, a tak e tam, gdzie s zlokalizowane
atrakcje turystyczne i inwestycje oraz miejsca, gdzie s one planowane w perspektywie Planu.

Rys. V.1.

Zasi g terytorialny Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego

117

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze 2007 – 2013
Zintegrowany system transportowy powinien by

elastyczny, by mógł, gdy zajdzie taka

konieczno , zmienia swój obszar oddziaływania. Cały obszar powinien charakteryzowa si
jednolitymi parametrami:
−

jedna, skoordynowana sie linii,

−

jeden system taryfowy obowi zuj cy u ka dego przewo nika,

−

mo liwo

−

lokalizacja przystanków, w złów przesiadkowych i dworców w tym samym miejscu dla

dotarcia do ka dego miejsca, korzystaj c z poł cze przesiadkowych,

ró nych przewo ników.
2. Horyzont czasowy Planu
Realizacja zada zawartych w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego przebiega
b dzie w okresie od 2007 do 2013 roku. Mo na jednak e zało y , e pełne efekty proponowanych
zada wyst pi dopiero po tym okresie, st d docelowy stan transportu publicznego osi gni ty
zostanie po dalszych dwóch – czterech latach. Nale y przyj

zatem, e horyzont czasowy Planu

wyniesie 9 - 11 lat (tzn. b dzie funkcjonował do 2015 – 2017 roku).
Niemniej, bior c pod uwag zmieniaj ce si warunki wewn trzne i zewn trzne funkcjonowania
transportu, Plan trzeba b dzie w sposób ci gły monitorowa i dostosowywa do nowych realiów.
3. Harmonogram wdra ania Planu
Rozwój transportu publicznego jest problemem istotnym zarówno dla lokalnego samorz du, jak
i lokalnej społeczno ci. Z tego te powodu proces wdra ania Zintegrowanego Planu Rozwoju
Transportu Publicznego powinien by

procesem szeroko upublicznionym i akceptowanym.

Akceptacja ta jest jednym z podstawowych gwarantów skuteczno ci tego wdra ania.
Plan b dzie wdra any przez Miasto Jelenia Góra, przy udziale współpracuj cych gmin o ciennych.
Miasto b dzie równie beneficjentem rodków unijnych.
W celu pełnego wdro enia Planu niezb dna b dzie współpraca pomi dzy podmiotami realizuj cymi
zadania transportu publicznego w aglomeracji jeleniogórskiej:
-

przewo nikami, zarówno publicznymi (MZK, PKP, PKS), jak i niepublicznymi,

-

Miejskim Zarz dem Dróg i Mostów.

Proponowane terminy realizacji poszczególnych zada Planu przedstawia tabela IV.1.
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VI.

Monitorowanie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Jelenie Górze

1. System monitorowania Planu
Monitoring, to metoda kontroli realizacji procesu poprzez stał obserwacj jego efektów i analiz
uzyskiwanych wyników. Umo liwia bie c ocen skuteczno ci działa , a tak e – w miar potrzeb
– bie cego reagowania w celu modyfikowania tych działa .
Monitorowanie wdra ania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej
Górze, a wi c - rozwoju systemu transportu publicznego, jest istotnym zadaniem samorz du miasta.
B dzie ono realizowane (przez „panel ekspertów” – grup
o przedło one dokumenty oceni

ekspertów, którzy w oparciu

37

efekty Planu ) przy współudziale zainteresowanych gmin

o ciennych, firmy b d cej autorem Planu, a tak e – przy udziale lokalnych podmiotów
gospodarczych, instytucji dystrybuuj cych rodki unijne i pasa erów.
Procedura monitoringowa musi zawiera precyzyjne zasady weryfikowania poziomu ustalonych
w Planie (lub nowych) wska ników38, istotnych z punktu widzenia systemu transportowego.
Osi gni cie zało onych warto ci wska ników oznacza b dzie wykonywanie wyznaczonych zada ,
co z kolei przeło y si na zrealizowanie celów Planu.
Warto ci wska ników rozwoju transportu publicznego, dostarczaj ce podstaw do weryfikacji
słuszno ci realizowanych zada , jak równie prawidłowa ocena ich zmian (i przyczyn tych zmian):
-

b d

stanowi

ródło informacji dla kierownictw jednostek organizacyjnych zwi zanych

z realizacj Planu. Wiedza ta powinna przyczyni si do zwi kszenia skuteczno ci Planu oraz
redukcji zwi zanych z jego wdra aniem kosztów,
-

powinny gwarantowa , e Plan b dzie wdra any w sposób zgodny z dokumentami, o których
mówi si w rozdziale I, w szczególno ci - zgodny ze „Strategi Rozwoju Jeleniej Góry39, a jego
realizacja przyniesie korzy ci, o których mowa w rozdziale III.4.

37

38

39

Panel ekspertów powinien działa na dwóch poziomach: poziom decyzyjny wyznaczaj cy i oceniaj cy cele
i zadania (w skład którego wchodzi Prezydent Miasta lub jego zast pca, przedstawiciel Rady Miejskiej,
pracownicy Urz du Miasta odpowiedzialni za rozwój gospodarczy i za realizacj programów unijnych,
przedstawiciel Miejskiego Zarz du Dróg i Mostów, przedstawiciele przewo ników wchodz cych w skład
Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego) oraz poziom wykonawczy zbieraj cy dane i opracowuj cy
materiały (pracuj cy w trybie ci głym)
Wska nik, jest to wielko obserwowalna i mierzalna, bezpo rednio lub po rednio zale na od realizacji
Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego. Poziom wska nika jest miar realizacji celu Panu
i jego poszczególnych zada
Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia zgodno ci bud etu Jeleniej Góry z Planem: sporz dzanie bud etów
miasta (pocz wszy od bud etu na 2007 rok) musi uwzgl dnia zadania wynikaj ce z Planu.
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Monitoring procesu wdra ania Planu polega b dzie na ci głym porównywaniu warto ci bie cych
wska ników z ich warto ciami uznanymi za bazowe. Zbieranie danych o warto ciach wska ników
jest procesem pracochłonnym, powoduje to wi c konieczno

przemy lanego i realistycznego

programowania prac. W ich trakcie mo e si

e pojawił si

tak e okaza ,

jaki nowy cel,

dotychczas pomijany albo niedostatecznie sprecyzowany – istotn rol odegra wówczas panel
ekspertów, przekształcaj c ten cel w cel mierzalny i weryfikowalny. Tak wi c wska niki, b d c
przedmiotem oceny, stanowi tak e wa ne ródło informacji.
Monitoring jest procedur składaj c si z czynno ci, realizowanych w ustalonym cyklu:
-

gromadzenie informacji i danych i przetwarzanie ich,

-

identyfikacja szans i zagro e , szczególnie nowych, dotychczas niezidentyfikowanych,

-

weryfikacja zada

wynikaj cych z Planu w oparciu o obserwowane zmiany wielko ci

wska ników,
-

sporz dzanie raportów na temat zaawansowania realizacji Planu. Powinny z nich wynika
wnioski odno nie do zmian procesu wdra ania, przydatno ci i jako ci wska ników słu cych
ocenie tego procesu, jak równie – na temat aktualno ci celów i zada wynikaj cych z Planu,

-

korekta zada Planu, terminów ich realizacji, wska ników.
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2. Wska niki osi gania zało onych w Planie celów
Dla zada okre lonych w Planie ustalono wska niki, do osi gni cia do roku 2013, w oparciu o które
b d oceniane osi gane rezultaty:
L.p.

Wska nik

rednia Warto
warto przyj ta
***
**

2006

2013*

bd

55,0

48,8

50,0

bd

99,5

97,9

99,4

bd

2,0

3,1

2,5

- kursy opó nione powy ej 3 min. [%]

bd

5,0

4,0

4,5

- kursy niezrealizowane [%]

bd

0,5

0,6

0,6

- rednia pr dko

bd

24,0

26,0

25,0

bd

3,0

5,7

5,0

4. Udział autobusów dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych w liczbie autobusów w ewidencji [%]

23,0

100,0

92,5

92,0

5. Udział autobusów nie starszych ni 6 lat w liczbie autobusów w
ewidencji [%]

13,9

32,0

43,4

32,0

6. Udział autobusów o nap dzie ekologicznym w liczbie autobusów
w ewidencji [%]

bd

100,0

91,0

92,0

7. Udział długo ci zrealizowanych odcinków korytarzy autobusowych
w planowanej długo ci korytarzy [%]

0,0

100,0

93,5

95,0

8. Udział skrzy owa z priorytetem dla autobusów w liczbie
wszystkich skrzy owa z sygnalizacj na trasach autobusów [%]

0,0

100,0

92,8

95,0

9. Udział przystanków dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych [%]

bd

80,0

78,3

80,0

10. Informacja pasa erska - liczba przystanków prawidłowo
wyposa onych w wymagane elementy do liczby wszystkich
przystanków [%]

bd

80,0

80,3

80,0

11. Liczba przystanków wyposa onych w automaty biletowe do liczby
wszystkich przystanków [%]

0,0

20,0

29,2

25,0

12. Liczba gmin w zintegrowanym systemie transportowym do liczby
gmin w regionie [%]

70,0

100,0

99,5

100,0

1. Stosunek liczby podró y transportem publicznym do liczby
podró y zmotoryzowanych [%]
2

Jako

usług:
- kursy wykonane [%]
- kursy przyspieszone [%]

komunikacyjna linii [km/h]

3. Zatłoczenie pojazdów (udział kursów o napełnieniu powy ej 70 %
pojemno ci nominalnej w liczbie kursów ogółem) [%]

Tab. VI.1.
*
**
***

Wska niki osi gania celów

wielko ci docelowe do osi gni cia w 2013 roku, wst pnie zaproponowane przez autorów Planu
wielko ci oczekiwane przez liderów Jeleniej Góry (b d ce rednimi z ankiet otrzymanych podczas
warsztatów w dniu 1.09.2006 r.)
wielko ci ostateczne (skorygowane o wyniki ankiet)
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Spis tabel:
I.1. Praca przewozowa miejskiego transportu publicznego w Polsce
( ródło: Rozkwitalska C., Suchorzewski W., Sambor A., Radziewicz C., Ryciak L.
„Raport o stanie komunikacji miejskiej w 1998 roku”, Izba Gospodarcza Komunikacji
Miejskiej, Warszawa1999; Radziewicz C., Rozkwitalska C., Suchorzewski W., Sambor
A. „Raport o stanie komunikacji miejskiej w 2000 roku”, Izba Gospodarcza
Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2001; „Komunikacja miejska w liczbach”, dane za
rok 1998, 1999, 2000, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa)

4

I.2. Praca przewozowa (w mln wozokilometrów w roku) transportu publicznego
w wybranych miastach Polski
( ródło: materiały Zarz du Dróg i Komunikacji we Wrocławiu, niepublikowane).

6

I.3. Porównanie mo liwo ci zakupu biletów jednorazowych i etyliny 94 za rednie
miesi czne wynagrodzenie netto w latach 1985 - 1999
( ródło: Rozkwitalska C. „Obecne uwarunkowania polityki transportowej dla du ych
miast Polski”, Transport Miejski Nr 2, Warszawa 1996; Radziewicz C., Rozkwitalska
C., Suchorzewski W., Sambor A. „Raport o stanie komunikacji miejskiej w 2000 roku”,
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2001)

9

I.4. Praca przewozowa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze
( ródło: Sprawozdanie Zarz du Miasta z wykonania bud etu miasta na prawach powiatu
za 2001 rok, Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania bud etu miasta na prawach
powiatu za lata 2002, 2003, 2004, 2005, Bud et miasta Jelenia Góra na 2006 rok)

10

II.1. Wska niki demograficzno-ekonomiczne Jeleniej Góry
( ródło: Roczniki statystyczne Województwa Dolno l skiego za lata 2001, 2002, 2003,
2004; Biuletyn statystyczny Województwa Dolno l skiego, IV kwartał 2005 r.)

16

II.2. Przewidywane liczby ludno ci Jeleniej Góry
( ródło: Rocznik statystyczny Województwa Dolno l skiego za 2004 r.)

19

II.3. Migracje ludno ci Jeleniej Góry
( ródło: Rocznik statystyczny Województwa Dolno l skiego za 2004 r.)

19

II.4. Stan taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
( ródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, niepublikowane)

28

II.5. Ceny biletów i wysoko ci opłat dodatkowych w Jeleniej Górze
( ródło: zał cznik nr 1 do „Taryfy przewozu osób i baga u pojazdami MZK w Jeleniej
Górze”)

34

II.6. Struktura pasa erów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w zale no ci od rodzajów
wykorzystywanych biletów przejazdowych
( ródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego)

35

II.7. Podstawowe dane bud etowe Jeleniej Góry dotycz ce transportu publicznego
( ródło: Sprawozdanie Zarz du Miasta z wykonania bud etu miasta na prawach powiatu
za 2001 rok, Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania bud etu miasta na prawach
powiatu za lata 2002, 2003, 2004, 2005, Bud et miasta Jelenia Góra na 2006 rok)

41

II.8. Czynniki maj ce wpływ na funkcjonowanie transportu publicznego
( ródło: Strategia Rozwoju Jeleniej Góry)

43

II.9. Jeleniogórskie tereny zielone
( ródło: Program Ochrony rodowiska dla Miasta Jelenia Góra na prawach powiatu na
lata 2004 – 2006 z uwzgl dnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010, rozdz. 6 Ochrona
zieleni miejskiej oraz lasów)

47

III.1. Inwestycje w korytarzach autobusowych wysokiej jako ci
( ródło: Wieloletni Plan Inwestycyjny 2006 – 2013 – projekt)

86
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III.2. Tabor nie starszy ni 6 lat według wariantu I w latach 2005 - 2013
( ródło: opracowanie własne)

90

III.3. Propozycje inwestycji w systemie transportu publicznego Jeleniej Góry
(tabele III.3a – III.3i)
( ródło: opracowanie własne)

96

III.4. Najwa niejsze działania w zakresie rozwoju transportu publicznego według liderów
Jeleniej Góry
( ródło: opracowanie własne)

98

IV.1. Zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego

116

VI.1. Wska niki osi gania celów
( ródło: opracowanie własne)

121
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Spis rysunków:
I.1. Liczba pasa erów przewiezionych przez transport publiczny w Polsce

5

I.2. Liczba wozokilometrów wykonana przez transport publiczny w Polsce

5

I.3. Porównanie mo liwo ci zakupu biletów jednorazowych i etyliny 94 za rednie
miesi czne wynagrodzenie netto w latach 1985 – 1999

9

I.4. Pasa erowie przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w
Jeleniej Górze
I.5. Liczba wozokilometrów wykonywana przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej
Górze

10

I.6. Pokrycie kosztów eksploatacyjnych wpływami ze sprzeda y biletów przejazdowych

11

11

II.1. Strefy aktywno ci gospodarczej w Jeleniej Górze
( ródło: strona internetowa miasta Jelenia Góra)

18

II.2. Lotnisko w Jeleniej Górze
( ródło: http://www.aeroklub.jelenia.gora.pl)

22

II.3. Długo ci linii autobusowych (w km) komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze w latach
2001 – 2005
( ródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, niepublikowane)

26

II.4. Długo ci poszczególnych linii autobusowych (w km) komunikacji miejskiej w Jeleniej
Górze w 2005 r.
( ródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, niepublikowane)

26

II.5. Schemat transportu miejskiego Jeleniej Góry w 2006 r. (stan na 15.05.2006 r.)
( ródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego)

27

II.6. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego według marek autobusów
( ródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego)

28

II.7. Rodzaj taboru eksploatowanego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym
( ródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego)

29

II.8.

Przykłady autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze
( ródło: http://transport.asi.pwr.wroc.pl)

29

II.9. Udział autobusów z nisk i wysok podłog w taborze Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego – lipiec 2006 r.
( ródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego)

30

II.10. Udział autobusów z nisk i wysok podłog w taborze Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego przy zało eniu likwidacji autobusów najstarszych
wysokopodłogowych – wrzesie 2006 r.
( ródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego)

30

II.11. Liczba wozokilometrów wykonywanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny na
terenie poszczególnych gmin w 2005 r.
( ródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, niepublikowane)

35

II.12. Struktura pasa erów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w zale no ci od rodzaju
wykorzystywanych biletów przejazdowych

36

II.13. Schemat sieci kolejowej aglomeracji jeleniogórskiej
( ródło: opracowanie własne w oparciu o dane PKP P.R.)

38

II.14. Dochody i wydatki bud etowe Jeleniej Góry

41

II.15. Wydatki bud etowe Jeleniej Góry przeznaczane na transport publiczny

42
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III.1. Kierunki rozwoju transportu publicznego w Jeleniej Górze
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III.22. Udział w sztukach pojazdów niskopodłogowych w poszczególnych wariantach
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Wykaz dokumentów ródłowych:
1. Polityka transportowa Pa stwa na lata 2005 - 2015
2. Strategia Rozwoju Województwa Dolno l skiego do 2020 roku
3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolno l skiego, 2002
4. Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 dla Województwa Dolno l skiego – projekt
zaakceptowany przez Zarz d Województwa Dolno l skiego w dniu 19.06.2006 r.
5. Strategia Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004 - 2015
6. Strategia Promocji Miasta Jelenia Góra 2006 - 2015
7. Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Jelenia Góra na lata 2006 – 2013 (projekt)
8. Program Ochrony rodowiska dla Miasta Jelenia Góra na prawach powiatu na lata 2004 – 2006
z uwzgl dnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010
9. Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Jeleniej Góry
10. Studium Komunikacyjne w granicach administracyjnych Miasta Jeleniej Góry, 2001
11. Sprawozdanie Zarz du Miasta z wykonania bud etu miasta na prawach powiatu za 2001 rok
12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania bud etu miasta na prawach powiatu za 2002 rok
13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania bud etu miasta na prawach powiatu za 2003 rok
14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania bud etu miasta na prawach powiatu za 2004 rok
15. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania bud etu miasta na prawach powiatu za 2005 rok
16. Bud et miasta Jelenia Góra na 2006 rok
17. Studium wykonalno ci Regiotram na odcinku Harrachov – Szklarska Por ba – Jelenia Góra –
Karpacz, 2005
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Wykaz aktów prawnych z zakresu transportu publicznego maj cych wpływ na mo liwo ci jego rozwoju:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591)
4. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
(MP z 2001 r. nr 26, poz. 432)
5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80, poz. 717, ze zm.)
6. Ustawa z dnia 6 wrze nia 2001 r. o transporcie drogowym
(tj. Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088, ze zm.)
7. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm.)
8. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908)
9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104)
10. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420)
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