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Pan
Prezydent Miasta
Przemyśla

Mamy przyjemność przedstawić Panu Prezydentowi projekt budowy Przemyskiej Szybkiej 
Kolei  Miejskiej  (PSKM)  oraz  Miejskiego  Systemu  Zintegrowanej  Informacji 
Komunikacyjnej  (MSZIK). Plan  zrodził  się  na  naszym  forum jako  jedno  z  możliwych 
rozwiązań  problemów  komunikacyjnych  miasta.  Jego  realizacja  może  wydatnie  poprawić 
komunikację nie tylko w naszym mieście, ale i w okolicznych miejscowościach. 

Przyczyną  zatłoczonych  ulic  naszego  miasta  jest  niewątpliwie  zwiększająca  się  ilość 
samochodów,  ale  i  układ  komunikacyjny  wynikający  z  położenia  miasta  (zabytkowa 
zabudowa z wąskimi ulicami). Dążenie w kierunku wprowadzania ograniczeń w ruchu dla 
pojazdów  osobowych  poprzez  wydzielanie  pasów  ruchu  dla  autobusów  jest  trudne  do 
zrealizowania. Wynika to przede wszystkim z wąskich ulic naszego miasta, ale jest to także 
źle postrzegane przez właścicieli samochodów.

Długo  oczekiwana  obwodnica  nie  odciąży  za  bardzo  ruchu  na  starym  mieście, 
a w szczególności  na  ulicach  Mickiewicza,  Jagiellońskiej,  3-go  Maja  i  Grunwaldzkiej. 
Projektowana  trasa  będzie  raczej  sprzyjała  komunikacji  osiedli  po  stronie  zasańskiej 
z dzielnicą  handlową,  jaka  się  tworzy  przy  ul.  Lwowskiej  (oczywiście  także  dla  ruchu 
tranzytowego). Dotyczy to osiedli, które będą miały dogodne połączenie z ulicą 29 Listopada, 
która będzie  przedłużona w kierunku nowego mostu.  W dodatku ulica Lwowska staje się 
coraz bardziej zatłoczona i niebezpieczna, a ponadyo gdy zostaną wybudowane planowane 
trzy  ronda  i dodatkowe  przejście  dla  pieszych,  to  jej  pokonanie  zajmie  dużo  czasu. 
Obwodnica  biegnie  jednak daleko  od  szkół  przy ulicy Dworskiego,  Państwowej  Wyższej 
Szkoły  Wschodnioeuropejskiej  (dzielnica  „edukacyjna”)  oraz  dzielnicy  handlowej  na 
Bakończycach, do których to podążają mieszkańcy miasta i nie tylko.

Budowa PSKM powinna  poprawić  komunikację  dla  ww.  rejonów miasta.  Wykorzystanie 
torów kolejowych i zakup kilku szynobusów, budowa przystanków i powiązanie ze sprawną 
komunikacją  autobusową  to  naszym  zdaniem  pomysł  realny  i  mający  szanse  na 
dofinansowanie z zewnętrznych funduszy.
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Poniżej prezentujemy projekt PSKM opisując jego założenia oraz celowość realizacji.

I Etap Budowy Komunikacji Opartej o szynobusy 
Na początek mile widziane 3 linie szynobusów – zaznaczone kolorem czerwonym:

• Linia  nr  1 z  Buszkowic  (lub  od  Żurawicy)  na  ulicę  Lwowską  –  koniec  trasy 
naprzeciwko ul. Ofiar Katynia,

• Linia nr 2 z Buszkowic (lub od Żurawicy) na Bakończyce – koniec trasy w pobliżu 
przejazdu kolejowego na Bakończycach (blisko PWSW),

• Linia nr 3 od przystanku naprzeciwko ul. Ofiar Katynia (nr 7), poprzez przystanek nr 
6 i 8, koniec trasy w pobliżu przejazdu kolejowego na Bakończycach (blisko PWSW - 
przystanek nr 9).

Przystanki na trasach zaznaczone kolorem ciemno niebieskim:
• Żurawica i Buszkowice (niepokazane na mapie)
• 1 - Dworzec Zasanie
• 2 -  przystanek  "Stacja  przesiadkowa"  ul.  22  stycznia (przed  mostem kolejowym). 

W tym  miejscu  powinna  powstać  zatoczka  autobusowa,  do  której  kursowałyby 
autobusy z osiedli przy ul. Grunwaldzkiej, Glazera, 3-go Maja. Tylko dla autobusów 
z ul.  3-go Maja skręt  w prawo w ulicę Długosza (obok Placu Orląt  Przemyskich), 
z wydzielonym  pasem  do  skrętu  w  tę  ulicę  z  Placu  Konstytucji.  Dogodnym 
rozwiązaniem dla  chcących  przejść  na  ulicę  Sportową byłaby kładka  dla  pieszych 

Strona 2 z 5



i rowerzystów przy moście  (były  plany remontu  lub budowy nowego mostu  przez 
PKP, więc przy okazji możnaby wybudować kładkę),

• 3 - Dworzec Kolejowy Główny – powinien to być 1 peron od strony dworca, przy 
którym  na  Placu  Legionów  należy  reaktywować  przystanek  dla  autobusów 
obsługujących linie autobusowe w kierunku, np. Słowackiego, Zielonki.

• 4 - przystanek "ul Konarskiego" – z tego przystanku dogodne dojście w rejon ulicy 
Dworskiego i Mickiewicza. Jeżeli byłaby możliwość pozyskania terenu od PKP, to 
przystanek mógłby zastąpić poprzedni na Dworcu Głównym. W tym miejscu mógłby 
powstać także przystanek autobusowy zamiast przystanku przed Dworcem Gł.

• 5 - przystanek "ul. Mariacka",
• 6 - przystanek "Castorama-MediaMarkt"
• 7 - przystanek "ul. Ofiar Katynia"
• 8 - przystanek "ul. Nestora" – w pobliżu szkół zawodowych przy ulicy Dworskiego
• 9 - przystanek "ul. Bakończycka" – PWSW

Realizacja   I  etapu  stanowi  większą  część  projektowanych  tras.  I  etap  można  także 
zrealizować w części rezygnując z trasy nr 2 i 3 w celu sprawdzenia popularności tej formy 
komunikacji  miejskiej.  Takie  rozwiązanie  na  początek  nie  wyniosłoby ogromnej  sumy,  a 
mogłoby zachęcić mieszkańców do korzystania z szynobusów. Zakup drugiego szynobusu dla 
trasy nr 2 może być  dobrym argumentem w pozyskaniu funduszy zewnętrznych,  bowiem 
zapewni dogodny dojazd do dzielnicy „edukacyjnej” miasta dla młodzieży dojeżdżającej do 
uczelni także spoza miasta. Gdyby trasa linii nr 2 miała początek w Jarosławiu sprzyjałoby to 
dojazdowi do naszych Uczelni nie tylko dla młodzieży spoza Przemyśla,  ale i Przemyślan 
dojeżdżających  do  Jarosławia.  Powinien  to  być  istotny  argument  dla  zdobycia 
dofinansowania. Dodatkowym plusem szynobusów jest duża ilość miejsca do przewozu np. 
rowerów lub osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Rowerzyści z okolic miasta 
otrzymaliby dogodny sposób na przyjazd do Przemyśla, wokół którego znajduje się wiele tras 
rowerowych. Dla nich i rowerzystów z miasta powinny powstać monitorowane parkingi, na 
których bezpiecznie można byłoby zostawić rower.

II Etap Budowy Komunikacji Opartej o Szynobusy 
• Przedłużenie linii od przystanku na przeciwko „ul. Ofiar Katynia” do Krównik, które 

po  przyłączeniu  do  miasta  są  potencjalnym  terenem  budowy  nowych  osiedli 
mieszkaniowych.

• Przedłużenie  linii  od  przystanku  naprzeciwko  Państwowej  Wyższej  Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej  do  przystanku  przy  skrzyżowaniu  ulic  Obozowej  i 
Słowackiego w pobliżu  terenu przeznaczonego pod wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe.  Między tymi  przystankami  jest  mnóstwo niewykorzystanego terenu pod 
zabudowę. Pomiędzy ulicą Słowackiego, a Sielecką tereny przeznaczone są głównie 
pod inwestycje przemysłowe. W przypadku powstania w tym rejonie nowych miejsc 
pracy ułatwiony byłby dojazd do zakładów pracy. 

Trasy do realizacji w ramach II etapu zaznaczono na niebiesko, a przykładowe 2 przystanki 
kolorem czerwonym. Kolorem zielonym zaznaczono krótkie odcinki torów do wybudowania. 

Rozbudowana komunikacja  autobusowa  w powiązaniu  z  szynobusami  stworzyłaby  model 
komunikacji  zwanej  transportem  multimodalnym.  Jego  dofinansowanie  możliwe  jest  np. 
z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego   >  Działanie:  2.1   
Schemat: D Transport publiczny. Kolejny termin naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu 
to luty 2011 r. - II kwartał 2011 r. Jest, więc czas na opracowanie studium wykonalności, 
porozumienia  się z zainteresowanymi gminami  i z zarządcami  infrastruktury kolejowej  na 
terenie Przemyśla.
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Są jednak dodatkowe warunki do spełnienia, aby transport multimodalny zdobył popularność:

• szynobusy  muszą  jeździć  często  i  być  dobrze  skoordynowane  z  rozkładem  jazdy 
autobusów.  Obecnie  w  mieście  autobusów  jak  na  lekarstwo,  jeżdżą  rzadko,  stoją 
oczywiście w korkach i kosztują dużo. Naszym zdaniem MZK powinno zakupić dużo 
małych autobusów, aby można było z głównych osiedli  przynajmniej  w godzinach 
szczytu  odjeżdżać,  co  kilka,  kilkanaście  minut.  W  chwili  obecnej  do  korzystania 
z komunikacji  miejskiej  zniechęca  długie  oczekiwanie  na  autobus.  Wynika  to  nie 
tylko z zatłoczonych ulic, ale i z niewystarczającego taboru MZK.

• drugi nie mniej ważny argument – bilety powinny być tanie, najlepiej miesięczne, na 
wszystkie linie autobusowe i szynobusy,

• budowa  Miejskiego  Systemu  Zintegrowanej  Informacji  Komunikacyjnej  
(MSZIK), który ułatwi zaplanowanie podróży. System informowałby o tym, w jakim 
czasie  można  przemieścić  się  pomiędzy  dwoma  przystankami,  autobus  jakiej  linii 
i w jakim czasie ma przyjechać na dany przystanek, podawana byłaby też informacja 
o opóźnieniach na bieżąco. Dostęp do tego systemu realizowany może być za pomocą 
elektronicznych  tablic  informacyjnych  zamontowanych  na  przystankach 
i w szynobusach,  a także strony internetowej.  Podstawą działania  tego systemu jest 
aktualizacja  na  bieżąco  sytuacji  o  lokalizacji  pojazdów  komunikacji  zbiorowej, 
przetwarzanie danych i dogodna ich prezentacja.      

Dla  poparcia  zasadności  realizacji  inwestycji,  biorąc  pod  uwagę  duże  koszty  budowy 
i utrzymania  PSKM  zachęcamy  do  zapoznania  się  ze  sposobem  rozwiązania  problemów 
komunikacyjnych  belgijskiego miasta Hasselt.

Na stronie Internetowej  Sopockiej  Inicjatywy Rozwojowej znajduje się artykuł  „  Sopot dla   
klimatu: bezpłatne, ekologiczne autobusy  ”,   z którego zamieszczamy poniższy cytat.
„Ponad  10  lat  temu,  w  belgijskim  Hasselt,  okazało  się,  że  w  budżecie  miasta  brakuje  
pieniędzy  na  budowę  obwodnicy.  Była  ona potrzebna,  bo  miasto  było  zakorkowane.  Czy 
wzięto,  więc  kredyt  na  budowę  nowej  drogi,  który  mieszkańcy  spłacaliby  całe  lata?  Czy 
zrezygnowano  z  utrzymywania  szkół  i  bibliotek?  Nie.  Zdecydowano  się  wprowadzić… 
bezpłatne przejazdy autobusami.  Celem tego rozwiązania jest  zachęcenie  mieszkańców do 
korzystania z transportu publicznego, zamiast wsiadania do samochodów i stania w korkach.  
Darmowe są nie tylko przejazdy po mieście, ale także przejazdy regionalne. Z tego powodu  
dowód osobisty, w którym napisane jest, że mieszka się w Hasselt jest jak złota karta Visa,  
bo pokazując  go  w  autobusie  nie  trzeba  płacić  za  bilet.  W  ciągu  10  lat  liczba  osób 
korzystających z autobusów wzrosła aż o      1319%  ”

Nie  zachęcamy  jednak  miasta  do  rezygnacji  z  budowy  obwodnicy,  ani  do  całkowicie 
darmowych  przejazdów.  Uważamy  jednak,  że  obwodnica  nie  rozwiąże  problemów 
komunikacyjnych  Przemyśla,  o  czym  piszemy  powyżej.  Budowa  komunikacji  miejskiej 
opartej o rozbudowany tabor małych autobusów i Przemyskiej Szybkiej Kolei Miejskiej może 
ten  problem  rozwiązać  i  przynieść  wymierne  korzyści,  także  finansowe.  Potencjalnie 
mniejszy ruch samochodów to mniejsze wydatki na remonty ulic oraz na budowę parkingów. 

Budowę  PSKM  można  też  uzasadnić  także  kierunkami  rozwoju  komunikacji  publicznej 
w Polsce i w Europie. W wielu miastach wykorzystywane są szynobusy. W Gdańsku będzie 
działać pierwsza w Polsce linia, po której kursować będą zarówno pociągi,  jak i tramwaje 
(artykuł: W     Gdańsku tramwaje będą jeździć po torach kolejowych  ). 

Przykładem  innym  jest  reakcja  mieszkańców  Gliwic  na  likwidację  linii  tramwajowej. 
Prezentujemy Komentarz Instytutu Sobieskiego nr 52:  Likwidacja tramwaju w Gliwicach –  
błąd do naprawienia. Z komentarza przedstawiamy następujące cytaty:  
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„Powodem  zamknięcia  linii  wg  władz  miasta  były  koszty  jej  utrzymania  i  niższe  koszty  
autobusów.  Decyzja  ta  świadczy  o  niezrozumieniu  funkcji  władzy  publicznej,  zasad 
całościowego liczenia kosztów transportu, problemów transportowych współczesnych miast i  
metod ich rozwiązywania. Gliwice liczą ok. 200 tys. mieszkańców i jest to rozmiar miasta  
uzasadniający komunikację tramwajową. Autobus wprowadzony zamiast tramwaju, ugrzęźnie  
w korkach i mieszkańcy nie będą mieli motywacji do jego wyboru. Decyzja spotkała się ze  
sprzeciwem  środowiska  naukowego  Politechniki  Śląskiej  i  mieszkańców.

”Rozwiązanie problemów transportowych miast nie będzie możliwe w oparciu o transport  
indywidualny, gdyż w szeregu polskich miastach, ilość samochodów na 1 tys. mieszkańców  
nie  różni  się  od  Europy  Zachodniej.  Spośród  typów  transportu  publicznego  w  dużych  
miastach należy docenić tramwaj i kolej miejską (w odróżnieniu od autobusu), gdyż tramwaj  
może „wygrać” z korkami. Dlatego w Europie Zachodniej w ostatnich latach nastąpił powrót  
do  tramwaju,  zwłaszcza  we  Francji,  która  wcześniej  w  latach  50-60  niemal  całkowicie  
zlikwidowała tramwaje, w przeciwieństwie do Niemiec, które raczej je modernizowały.”

Podsumowując zachęcamy pana Prezydenta do podjęcia działań zmierzających do realizacji 
tego ambitnego projektu. Jeżeli miasto odważyłoby się zainwestować w takie rozwiązanie, 
powinno to pozytywnie wpłynąć na perspektywy rozwoju Przemyśla. Mamy na myśli między 
innymi  budowę nowych osiedli  na terenach dobrze skomunikowanych z pozostałą  częścią 
miasta.  Realizacja  budowy I  etapu  PSKM  mogłaby  zachęcić  mieszkańców  miejscowości 
Krównik,  Łapajówki,  Hureczka do przyłączenia  się  do miasta.  Uważamy bowiem,  że bez 
radykalnych działań zmierzających do usprawnienia komunikacji  w mieście  trudno będzie 
o perspektywy  rozwoju  Przemyśla.  Zdajemy  sobie  sprawę,  że  projekt  jest  kosztowny 
i utrzymanie  PSKM może  być  deficytowe  zwłaszcza  przy  atrakcyjnych  cenach  za  bilety. 
Zakładając jednak, że projekt realizowany przez miasto miałby być dochodowy, cena biletów 
musiałaby być duża, co zniechęciłoby do korzystania z PSKM. Biorąc pod uwagę kryterium 
rentowności wiele działań inwestycyjnych miasta nie miałoby miejsca.

Z  naszej  strony  Forum  Rozwoju  Przemyśla  zgłasza  gotowość  do  wspierania  kampanii 
informacyjnej  promującej  komunikację  zbiorową  opartą  o  przedłożony  powyżej  projekt 
i uczestnictwo w dalszych pracach zmierzających do realizacji tego projektu. 

Z poważaniem

Grzegorz Kość 
Sylwester Domagalski 
Marcin Wachol
Daniel Stołowski
Grzegorz Ostrowski
Maciej Szpieg
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