Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Nazwa Projektu

„Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła
integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych –
Etap I”

Nr wniosku o dofinansowanie:

WND-RPPM.03.01.00-00-003/13

Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez
budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb
osób niepełnosprawnych – Etap I”
MontaŜ finansowy:
Miasto Słupsk
3 801 414,34 zł

9,86%

11 066 234,52 zł

28,72%

23 614 898,15 zł,
w tym: MS: 8 999 116,74 zł,
MZK: 14 615 781,41 zł

61,28%

55 350,00 zł

0,14%

38 537 897,01 zł

100%

MZK Sp. z o.o.

EFRR w ramach poddziałania 3.1.
RPO WP na lata 2007-2013
Gmina Kobylnica i Gmina Słupsk (finansowanie
wkładu własnego M. Słupska)
SUMA

Okres realizacji projektu: październik 2014 - grudzień 2015 r.
Cel Projektu: podniesienie jakości, dostępności i efektywności systemu transportu zbiorowego w
Słupsku, poprawa jakości usług w komunikacji, podniesienie komfortu podroŜy środkami
komunikacji miejskiej, zwiększenie stopnia integracji systemu transportu zbiorowego, poprawa
jego dostępności i zapewnienie systemu priorytetów dla komunikacji zbiorowej, zapewnienie
pasaŜerom bieŜącej informacji na temat czasu przyjazdu autobusów, zmniejszenie środowiskowej
uciąŜliwości związanej z komunikacją, zwiększenie obszaru obsługiwanego przez komunikację
miejską poprzez wydłuŜenie linii nr 2,6,11 o 17,6 km, stworzenie spójnego systemu ścieŜek
rowerowych pozwalających na wzrost konkurencyjności transportu rowerowego.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Zadanie 1 realizowane przez Miasto Słupsk - infrastruktura związana
z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej:
• WdroŜenie kompleksowego systemu nadzoru ruchu i elektronicznej informacji
pasaŜerskiej oraz utworzenie Centrum Nadzoru Ruchu ZIM Słupsk (w trybie zaprojektuj
i wybuduj);
• Przebudowa układu przystanków tworzących węzeł przesiadkowy „Dworzec Kolejowy i
Autobusowy” na ul. Kołłątaja i Wojska Polskiego;
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•

Zapewnienie priorytetu dla komunikacji zbiorowej i rowerów na skrzyŜowaniu ulic
Szczecińska – Sobieskiego/Krzywoustego oraz Sobieskiego – Szczecińska;
• Zapewnienie dostępu do zintegrowanego węzła przesiadkowego rowerzystom i pieszym
poprzez przebudowę i budowę niektórych elementów drogi rowerowej z ciągiem
pieszym Szczecińska – Sobieskiego – 3 Maja – Kołłątaja, połączenia największych
osieli mieszkaniowych (Os. Niepodległości, Os. Piastów, Os. Sobieskiego, Os.
Batorego) z centrum miasta i dworcami PKP i PKS;
• Przeprowadzenie szkoleń dla kierowców z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych w
ramach instrumentu elastyczności.
PowyŜsze działania zostaną zakończone do końca października 2015 r.
Ponadto w okresie od września do końca listopada realizowane będą dodatkowe prace w
ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu: Przebudowa 12 szt. zatok autobusowych
i 12 peronów przystankowych, a takŜe zakup i posadowienie 12 szt. wiat przystankowych.
Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z oszczędności poprzetargowych na
zadaniach Miasta: Szacunkowa wartość prac 2 253 189,72 zł.
2. Zadanie 2 realizowane przez MZK Sp. z o.o. – zakup nowych autobusów
i przebudowa zaplecza technicznego transportu zbiorowego:
• Zakup 18 szt. nowych autobusów spełniających wymagania w zakresie emisji substancji
szkodliwych oraz hałasu do otoczenia, w tym 5 sztuk 12 metrowych zasilanych
spręŜonym gazem ziemnym CNG, 3 sztuk autobusów 18 metrowych zasilanych olejem
napędowym, 10 szt. autobusów 12 metrowych zasilanych olejem napędowym.
• Modernizacja myjni autobusowej,
• Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji,
• Termomodernizacja obiektów zaplecza technicznego,
• Dostosowanie hal warsztatowych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.
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