


Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

  

DS CONSULTING 2 
 

 
 
Spis treści 

1. SYNTEZA OPRACOWANIA.......................................................................................................... 5 

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ............................................................................................... 22 

2.1. Wcześniejsze prace studialne ..................................................................................... 23 

2.2. Wykonalność instytucjonalna projektu ...................................................................... 26 

2.3. Definicja projektu ........................................................................................................ 37 

2.3.1. Podstawowe informacje ............................................................................................. 37 

2.3.2. Logika interwencji i cele projektu ............................................................................... 39 

2.3.3. Komplementarność z innymi działaniami ................................................................... 47 

2.3.4. Odniesienie do dokumentów strategicznych ............................................................. 56 

2.3.5. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego.............................................................. 75 

3. KONCEPCJA I UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE ................................................................ 103 

3.1. Plany zagospodarowania przestrzennego ................................................................ 103 

3.2. Planowany rozwój transportu publicznego .............................................................. 105 

3.3. Uwarunkowania społeczne ....................................................................................... 108 

3.4. Uwarunkowania prawne i analiza prawna wykonalności inwestycji ........................ 115 

3.5. Trwałość funkcjonalna projektu ................................................................................ 120 

4. ANALIZA POPYTU - ANALIZY I PROGNOZY RUCHU................................................................ 122 

4.1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 122 

4.2. Obszar analizy ........................................................................................................... 122 

4.3. Analizowane warianty ............................................................................................... 123 

4.3.1. Wariant bezinwestycyjny .......................................................................................... 123 

4.3.2. Warianty inwestycyjne .............................................................................................. 124 

4.4. Badania terenowe ..................................................................................................... 125 

4.4.1. Badania preferencji ................................................................................................... 125 

4.4.2. Badania ruchu ........................................................................................................... 130 

4.5. Założenia do prognoz i analiz ruchu .......................................................................... 134 

4.5.1. Podstawowe założenia .............................................................................................. 134 

4.5.2. Model podróży .......................................................................................................... 134 

4.5.3. Sieć drogowa ............................................................................................................. 135 

4.5.4. Sieć transportu zbiorowego ...................................................................................... 139 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

  

DS CONSULTING 3 
 

4.5.5. Rejony transportowe ................................................................................................ 139 

4.5.6. Model popytu ............................................................................................................ 140 

4.5.7. Prognozy popytu ....................................................................................................... 152 

4.6. Prognoza popytu oraz obciążenia ruchowego dla wariantów .................................. 152 

4.6.1. Wariant bezinwestycyjny .......................................................................................... 152 

4.6.2. Warianty inwestycyjne .............................................................................................. 154 

4.7. Wnioski ...................................................................................................................... 155 

5. ANALIZA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ................................................................................. 156 

5.1. Opis stanu istniejącego ............................................................................................. 156 

5.1.1. Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego ........................................................ 156 

5.1.2. Zagospodarowanie terenów przyległych .................................................................. 158 

5.1.3. Powiązanie z innymi drogami publicznymi ............................................................... 158 

5.1.4. Istniejąca sieć komunikacyjna ................................................................................... 159 

5.1.5. Zieleń ......................................................................................................................... 160 

5.1.6. Uzbrojenie terenu ..................................................................................................... 163 

5.2. Analiza dotychczas rozpatrywanych wariantów ....................................................... 163 

5.3. Opis wariantu realizacyjnego Zadania 1 ................................................................... 171 

5.3.1. Branża drogowa ........................................................................................................ 171 

5.3.2. Branża sanitarna ....................................................................................................... 173 

5.3.3. Branża elektryczna .................................................................................................... 174 

5.3.4. Branża konstrukcyjno-budowlana ............................................................................ 175 

5.3.5. Branża architektury krajobrazu ................................................................................. 176 

5.4. Opis wariantu realizacyjnego Zadania 2 ................................................................... 178 

5.4.1. Branża drogowa ........................................................................................................ 178 

5.4.2. Branża sanitarna ....................................................................................................... 181 

5.4.3. Branża elektryczna .................................................................................................... 182 

5.4.4. Branża konstrukcyjno-budowlana ............................................................................ 182 

5.4.5. Branża architektury krajobrazu ................................................................................. 183 

5.4.6. Konstrukcja mostu Św. Jakuba z murami oporowymi .............................................. 184 

5.4.7. Projekt konstrukcyjny murów oporowych w rejonie plant ...................................... 186 

5.5. Opis wariantu realizacyjnego Zadania 3 ................................................................... 187 

5.5.1. Branża drogowa ........................................................................................................ 187 

5.5.2. Branża sanitarna ....................................................................................................... 188 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

  

DS CONSULTING 4 
 

5.5.3. Branża elektryczna .................................................................................................... 189 

5.5.4. Branża architektury krajobrazu ................................................................................. 190 

5.6. Opis wariantu realizacyjnego - tabor ........................................................................ 192 

5.7. Opis wariantu realizacyjnego - ITS ............................................................................ 193 

6. OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO ..................................................................................... 195 

7. KONSULTACJE SPOŁECZNE .................................................................................................... 224 

8. KOSZT REALIZACJI I SPOSÓB JEJ FINANSOWANIA ................................................................. 228 

8.1. Koszty inwestycji ....................................................................................................... 228 

8.2. Źródła finansowania .................................................................................................. 231 

8.2.1. Kwalifikowalność VAT ............................................................................................... 231 

8.2.2. Struktura finansowania ............................................................................................. 231 

9. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (AKK) ................................................................................... 237 

9.1. Przygotowanie danych wejściowych ........................................................................ 237 

9.1.1. Określenie przepływów finansowych projektu dla okresu odniesienia ................... 238 

9.1.2. Określenie wysokości wkładu finansowego z funduszy UE ...................................... 244 

9.1.3. Obliczenie wskaźników finansowych ........................................................................ 245 

9.1.4. Trwałość finansowa ................................................................................................... 247 

9.2. Analiza społeczno-ekonomiczna ............................................................................... 247 

9.2.1. Zidentyfikowane oddziaływanie ekonomiczne ......................................................... 248 

9.3. Podsumowanie i wnioski z analizy kosztów i korzyści .............................................. 257 

9.4. Analiza wrażliwości i ryzyka ...................................................................................... 258 

9.4.1. Analiza wrażliwości ................................................................................................... 259 

9.4.2. Analiza scenariuszy ................................................................................................... 260 

9.4.3. Analiza ryzyka ............................................................................................................ 261 

ZAŁĄCZNIKI .................................................................................................................................... 267 

SPIS TABEL I RYSUNKÓW ............................................................................................................... 268 

  



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

  

DS CONSULTING 5 
 

 

 

Niniejsze Studium Wykonalności Projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy 

ekomobilności” zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia na lata 2014 – 2020.  

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie zasadności realizacji Projektu, w tym jego zgodności 

z celami POPW na lata 2014 - 2020. Przedsięwzięcie przeanalizowano pod względem wykonalności 

instytucjonalnej, prawnej, technicznej i technologicznej, finansowej, ekonomiczno-społecznej oraz 

pod względem rozwiązań środowiskowych. 

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych:  

• Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, 

• Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego 

wraz z mostem św. Jakuba, 

• Budowa ulicy Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema, 

• Zakup taboru tramwajowego, 

• Rozbudowa systemu ITS. 

 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat realizowanego Projektu. 

Informacje ogólne:    

Tytuł projektu: „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy 

ekomobilności” 

Wnioskodawca: Gmina Olsztyn 

 Miejsce realizacji projektu: Olsztyn, gmina m. Olsztyn, powiat m. Olsztyn, województwo 

warmińsko-mazurskie 

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 

Obszar priorytetowy: Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa  

Działanie 2.1: Zrównoważony transport miejski 

Rodzaj projektu   pozakonkursowy 

 

 

 

 

1. SYNTEZA OPRACOWANIA 
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Charakterystyka Projektu 

Projekt "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności" znajduje się 

w końcowej fazie przygotowania do realizacji. Możliwość osiągnięcia tak zaawansowanego statusu 

wiąże się z przeprowadzoną wieloetapową fazą przedrealizacyjną, w tym przede wszystkim 

pracami koncepcyjnymi i projektowymi. Na potrzeby przygotowania niniejszego dokumentu, w 

szczególności na potrzeby przygotowania pełnej analizy kosztów i korzyści zgodnie z metodyką 

Niebieskiej Księgi JASPERS, zaktualizowano badania i prognozy ruchu dla Projektu. 

 

Wykonalność instytucjonalna 

Na obecnym etapie przygotowania Projektu jego realizację powierzono Jednostce Realizującej 

Projekt Nr V, która zrealizowała projekt transportowy w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Po 

zakończeniu realizacji Projektu, na etapie operacyjnym, wybudowana i zmodernizowana 

infrastruktura pozostanie własnością Beneficjenta. Podmiotem powołanym do zarządzania 

infrastrukturą transportu publicznego w Gminie Olsztyn jest Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu. Jako 

organizator transportu ZDZiT będzie również zarządzał nabytym w ramach Projektu taborem – 

poprzez udostępnienie go do eksploatacji operatorowi wewnętrznemu: Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o. o. 

Planowana inwestycja jest zgodna z wytycznymi miejscowych planów miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

Miasta Olsztyna, a ponadto wpisuje się w politykę przestrzenną Miasta.  

 

Uwarunkowania realizacyjne 

Realizacja Projektu będzie prowadzona w oparciu o regulacje ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm., dalej: specustawa). Większość elementów przedsięwzięcia 

zostanie wykonana na podstawie decyzji ZRID. Dotychczas pozyskano decyzję ZRID dotyczącą 

przebudowy ulicy Pieniężnego. W stosunku do zadań dotyczących przebudowy ulicy Partyzantów 

oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie, 

ukończono prace nad dokumentacją techniczną oraz złożono wnioski o wydanie ZRiD. Pozyskanie 

przedmiotowych decyzji ZRID planowane jest na październik 2016 r. 

Decyzją WOOŚ.4210.1.2016.JC.11 z dnia 31 marca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Olsztynie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Partyzantów: 

zadanie I – przebudowa ul. Partyzantów od ul. 1 maja do Pl. Bema w Olsztynie, zadanie II – budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie. Decyzją SD 

6220.3.2016.MJ z 26 lutego 2016 r. Prezydent Olsztyna wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie połączenia 

Parku Podzamcze, Placu Centralnego oraz Placu Jedności Słowiańskiej przy jednoczesnej 

przebudowie Mostu Św. Jakuba oraz ulic Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie (Zadanie I, II, II) 

Modernizacja ul. Pieniężnego na odcinku od zaprojektowanego skrzyżowania w ul. M. J. 
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Piłsudskiego do projektowanego zakresu ul. Pieniężnego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Plac Jedności 

Słowiańskiej” - bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko. Wydanie powyższej decyzji zostało poprzedzone uzyskaniem wymaganych prawem 

stanowisk właściwych organów. 

Realizacja Projektu będzie prowadzona w zgodzie z zasadami konkurencji, z zachowaniem trybów 

konkurencyjnych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony 

lub ograniczony). W przypadkach, w których Prawo zamówień publicznych nie znajduje 

zastosowania, zamówienia prowadzone będą zgodnie z regulaminem wewnętrznymi jednostki 

oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej. 

 

Zgodność z politykami horyzontalnymi 

Założenia Projektu pozostają w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju, której obowiązek 

przestrzegania wynika w szczególności z art. 8 rozporządzenia 1303/2013 oraz art. 11 i art. 19 ust. 

1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/2 z późn. zm.). W 

przypadku niniejszego Projektu wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju ocenia się 

jako neutralny, ze względu na brak jakiegokolwiek wpływu na stan środowiska przez planowane 

przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i po jej zakończeniu.  

Projekt jest również zgodny z zasadami horyzontalnymi UE przedstawionymi w art. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Na 

poszczególnych etapach realizacji Projektu podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu 

zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 

lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W ramach Projektu 

poczynione zostanąstosowne kroki, których celem będzie zapobieganie wszelkim przejawom 

dyskryminacji, ze względu na niepełnosprawność, zgodnie z polityką przedstawioną w Wytycznych 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji. 

 

Pomoc Publiczna 

Na potrzeby Studium Wykonalności przeprowadzono analizy związane z występowaniem pomocy 

publicznej. Wytworzona w ramach Projektu infrastruktura transportu publicznego ma charakter 

powszechnie dostępny. W komponentach infrastrukturalnych nie występuje zatem ryzyko 

wystąpienia pomocy publicznej, pomimo spełnienia niektórych przesłanek z art. 107 TFUE. 

Komponent taborowy wiąże się z działalnością polegającą na wykonywaniu zadań własnych 

(przewozy użyteczności publicznej). Tabor wykorzystywany będzie przez MPK Sp. z o.o. – tj. 

operatora transportu publicznego, który na mocy zawartej z Miastem umowy wykonawczej, do 

2027 r. wykonuje zadania Miasta w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie 

z regułami określonymi w Rozporządzeniu NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 

transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 
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i (EWG) nr 1107/701370/2006, fakt udostępnienia MPK Sp. z o. o. taboru ma wpływ na wyliczenie 

rekompensaty należnej operatorowi, co gwarantuje, że nie otrzyma on niedozwolonej pomocy 

publicznej. Ze względu na powyższe można stwierdzić, że w Projekcie, również w odniesieniu do 

komponentu taborowego, nie występuje ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej. 

 

Obszar realizacji Projektu 

Projekt będzie realizowany na terenie Olsztyna. Dzięki realizacji prac nastąpi usprawnienie 

połączenia w mieście oraz  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) z centrum miasta Olsztyna 

przez poprawę dostępności do centrum komunikacją zbiorową i rowerową. 

 

Planowany rozwój transportu publicznego 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) efektywne 

funkcjonowanie systemu transportowego przyczynia się do podniesienia konkurencyjności 

gospodarki kraju, a w konsekwencji działa stymulująco na rozwój ekonomiczny państwa. Wyniki 

prognozy zapotrzebowania na transport w Polsce nie pozostawiają wątpliwości co do skali 

koniecznych inwestycji w transporcie drogowym. Głównym celem Projektu jest rozwój transportu 

zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego. Cel ten jest odpowiedzią na 

zgłaszane problemy, wśród których wyróżnić można przede wszystkim kongestię transportową, 

która przyczynia się do coraz większych utrudnień w przemieszczaniu się na terenie miasta. 

Rosnąca liczba samochodów powoduje zwiększenie natężenia ruchu w mieście, co przy słabej 

jakości dróg lokalnych wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa podróżujących.  

Realizacja Przedsięwzięcia wpłynie na wzrost efektywności transportu zbiorowego oraz 

zwiększenie jego wykorzystania, przy jednoczesnym uspokojeniu ruchu samochodowego, a tym 

samym realizacja przedstawionych w Studium zadań powinna przełożyć się na wzrost roli 

publicznego transportu zbiorowego oraz na ograniczenie negatywnego wpływu transportu 

indywidualnego na środowisko naturalne.  

Przedsięwzięcie w znaczący sposób ułatwi także poruszanie się po mieście nie tylko mieszkańcom, 

ale również wszystkim osobom odwiedzającym stolicę województwa w różnych celach. Na terenie 

miasta znajduje się wiele firm prowadzących działalność usługową, produkcyjną i handlową. 

Realizacja opisywanych w niniejszym Studium zadań pozwoli na łatwiejszy dojazd do tych miejsc 

(zmniejszając udział ruchu samochodowego). 

 
 

Logika interwencji 

Cele, jak i zakres Projektu są zgodne z celami, priorytetami oraz założeniami zawartymi w głównych 

dokumentach o charakterze strategicznym na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym. 

Niniejsze przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji priorytetu dotyczącego promowania strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w 
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tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia. Centrum Miasta Olsztyna uzyska sprawniejsze połączenie dzięki wyraźnej poprawie 

dostępności komunikacji zbiorowej i rowerowej, co jest zgodne z kolei z celem w Strategii rozwoju 

województwa w zakresie transportu. Cel ten odnosi się do zapewnienia właściwej dostępności 

zewnętrznej i spójności wewnętrznej województwa – które pozwolą na prawidłową obsługę 

mieszkańców oraz prawidłową obsługę dla potrzeb rozwoju gospodarczego. Jednym z elementów 

służących do osiągnięcia celu jest poprawa stanu sieci transportowych. 

 

Komplementarność Projektu 

Projekt jest komplementarny z szeregiem zrealizowanych i planowanych inwestycji drogowych 

oraz komunikacyjnych, realizowanych nie tylko przez miasto Olsztyn. Do najważniejszych należy 

zaliczyć: „Modernizację i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” 

projekt finansowany z programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz „Rozwój 

transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa” projekt zidentyfikowany jako 

pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Planowane 

Przedsięwzięcie przyczyni się do stworzenia spójnego systemu układu komunikacyjnego 

obsługującego zarówno Olsztyn, jak i jego Miejski Obszar Funkcjonalny. 

 

Trwałość funkcjonalna  

Stosownie do treści art. 71 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r., Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości Projektu. 

Z charakterystyki Beneficjenta i prowadzonej przez niego działalności (jednostka samorządu 

terytorialnego) oraz z zakresu inwestycji wynika, iż nie nastąpi zmiana własności obiektów objętych 

zakresem inwestycji, a także nie wystąpią istotne zmiany charakteru Projektu, co najmniej w 

wymaganym 5-letnim okresie po jego realizacji.  

 

Analiza popytu 

Na potrzeby Studium Wykonalności została wykonana analiza i prognoza ruchu. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy ruchu, stwierdzono, że działania objęte analizowanym projektem, a w 

szczególności budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu autobusowo-

kolejowym w Olsztynie oraz modernizacja infrastruktury uwzględniająca nadanie priorytetu dla 

pojazdów transportu zbiorowego w postaci dedykowanych pasów autobusowych przyczynią się 

istotnie do zwiększenia atrakcyjności transportu zbiorowego w mieście w postaci poprawy 

komfortu podróży, zwiększonej dostępności z uwagi na skrócony czas podróży itp. W efekcie tego 

nastąpi zwiększenie udziału podróży transportem zbiorowym. Ponadto wyniki analiz wskazują, iż w 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

  

DS CONSULTING 10 
 

przypadku realizacji inwestycji średni czas podróży transportem zbiorowym w skali całego miasta 

ulegnie skróceniu nawet do 3%.1 

Wykonane prognozy i analizy, wykazały, że w wyniku powyższych korzyści możliwe jest 

zwiększenie udziału transportu zbiorowego w podróżach nawet do 2% (w zależności od stanu 

prognostycznego) w skali miasta. W połączeniu z innymi działaniami związanym z polityką 

transportową miasta, w tym również z polityką parkingową, udział ten można zwiększać, 

tymczasem stanowi ona wartość wyjściową. Opis założeń do analizy znajduje się w rozdziale 4. 

Analiza popytu. 

Przeprowadzone analizy efektywności wykazały znaczną poprawę sprawności systemu transportu 

w analizowanym zakresie, jednak spodziewany dalszy wzrost natężenia ruchu drogowego na sieci 

uzasadnia potrzebę podejmowania dalszych działań na rzecz rozwoju sieci i usprawnień transportu 

zbiorowego (wydzielone pasy dla autobusów, linie tramwajowe, priorytety w sygnalizacji świetlnej 

dla pojazdów transportu zbiorowego, zarządzanie mobilnością).  

 

Stan istniejący: 

Węzeł Przesiadkowy przy Dworcu PKS/PKP 

Szerokość jezdni ulicy Partyzantów od Pl. Bema do pl. Konstytucji 3-go Maja wynosi od 9,5 m do 

12,0 m. W stanie istniejącym posiada ona jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu (1x2) 

z obustronnymi ciągami pieszymi. Na odcinku od Pl. Konstytucji 3-go Maja do ul. Przemysłowej 

ulica Lubelska ma przekrój dwujezdniowy (2x2) z pasem zieleni. 

Ul. Partyzantów 

Na odcinku od ul. 1-Maja do Pl. Bema. ulica posiada jezdnię o szerokości od 11,0 m do 12, m, składa 

się z trzech pasów ruchu (1x3, jeden pas w kierunku pl. Bema i dwa pasy w kierunku ul. 1-go Maja) 

z obustronnymi ciągami pieszymi. Ponadto ulica wyposażona jest w miejsca postojowe 

zlokalizowane w miejscach koncentracji obiektów usługowych.  

Ul. Pieniężnego 

W stanie istniejącym jezdnia (obustronnie w krawężnikach) posiada 3 pasy, 2 prowadzą w kierunku 

centrum, jeden prowadzi do skrzyżowania z ul. Knosały(szer. jezdni ok. 10,5 m). Jezdnia ma profil 

podłużny ze spadkiem od 2,2 do 5,2%, w przekroju poprzecznym jezdnia ma przekrój daszkowy z 

pochyleniami ok 2% do krawędzi jezdni. W stanie istniejącym odwodnienie odbywa się do 

wpustów deszczowych zlokalizowanych w jezdni. 

Inwestycja dotyczący mostu św. Jakuba zlokalizowana jest w obszarze pomiędzy Parkiem 

Podzamcze a Parkiem Centralnym wzdłuż ulicy Pieniężnego. W chwili obecnej w miejscu 

skrzyżowania ul. Pieniężnego z rzeką Łyną znajduje się żelbetowy most drogowy płytowo-belkowy 

                                                      
1 Kalkulacja na bazie porównania średniego czasu przejazdu transportu zbiorowego w W1 do wartości z W0. 
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wybudowany w 1929r. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu ograniczono jego nośność. 

Rozpiętość istniejącego mostu mierzona w świetle ścian bocznych wynosi 12,80m.  

 

Analiza rozpatrywanych wariantów: 

Analiza wariantów rozpatrywanych w ramach studium wykonalności została przedstawiona 

w podziale na dwa etapy: analizę strategiczną oraz analizę szczegółową. Analiza strategiczna 

została przeprowadzona za pomocą analizy wielokryterialnej, podczas której poddano ocenie trzy 

różne schematy podjęcia działań w ramach planowanego przedsięwzięcia: W0 - wariant 

bezinwestycyjny zakłada zaniechanie inwestycji, W1 - maksymalny zakres przedsięwzięcia oraz W2 

- ograniczony zakres. Analiza została sporządzona w oparciu o kryteria wyboru: techniczne, 

społeczne, środowiskowe, ryzykowność Projektu, finansowe, operacyjne. W wyniku 

przeprowadzonej strategicznej analizy wariantów najkorzystniejszym wariantem realizacji 

inwestycji jest wariant 1, a wiec realizacja inwestycji obejmująca następujące zadania: 

• Zadanie 1: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS 

(przebudowa ulicy Partyzantów od Pl. Bema do skrzyżowania ulicy Lubelskiej 

z Przemysłową)  

• Zadanie 2: Przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba  

• Zadanie 3: Budowa ulicy Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema 

W ramach drugiego etapu wariantowania analizie poddano wariant wybrany jako najkorzystniejszy 

w analizie wielokryterialnej. Analiza szczegółowa opiera się na dwóch wariantach technologicznych 

(Wariant 1 i Wariant 2), zakładających wykorzystanie różnych materiałów do konstrukcji 

infrastruktury. Zastosowanie innej technologii przekłada się na różnice w kosztach inwestycyjnych 

w zakresie nawierzchni dróg, kosztów odwodnienia i BRD. W wyniku analizy szczegółowej do 

realizacji przyjęto wariant 2. 

Wariant realizacyjny budowy ulicy Partyzantów oraz budowy zintegrowanego węzła 

przesiadkowego zostały szczegółowo przedstawione biorąc pod uwagę branże drogową, sanitarną, 

elektryczną, telekomunikacyjną, konstrukcyjno-budowlaną, architektury krajobrazu oraz 

uwarunkowania wynikające z budowy obiektu budowlanego liniowego (drogi) w sąsiedztwie 

urządzeń mogących szczególnie stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wariant 

realizacyjny dla ulicy Pieniężnego został przedstawiony biorąc pod uwagę branże drogową, 

gospodarkę drzewostanem, oświetlenie uliczne, przebudowę urządzeń elektroenergetycznych 

Energa Operator, sygnalizację świetlną, kanalizacje deszczową, sieć wodociągową, remont 

studzienek kanalizacji sanitarnej, sieć gazową oraz małą architekturę. 

 

Tabor 

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup 2 tramwajów. Tramwaje powinny być 

niskopodłogowe, dwukierunkowe, napędzane silnikami prądu przemiennego ze sterowaniem 
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elektronicznym oraz wyposażony w urządzenia klimatyzacyjne dla części pasażerskiej i dla kabiny 

motorniczego. Tramwaj powinien być zbudowany w taki sposób, aby charakteryzował się 

rozwiązaniami technicznymi gwarantującymi bezpieczeństwo dla pasażerów, motorniczego 

i użytkowników drogi; dużą niezawodnością eksploatacyjną oraz ograniczeniem czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy motorniczego. 

 

System ITS 

Jednym z elementów realizacji jest rozbudowa podsystemu sterowania ruchem ulicznym wraz 

z priorytetem dla pojazdów transportu publicznego, rozbudowa podsystemu monitoringu 

wizyjnego na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem, rozbudowę podsystemu 

informacji pasażerskiej na przystankach i w pojazdach wraz z rozbudową systemu monitoringu, 

rozbudowę systemu Olsztyńskiej Karty Miejskiej o stanowiska personalizacji i doładowania kart, 

rozbudowę dwupasmowej (2G+5G) sieci WiFi Mesh. 

 

Ocena wpływu na środowisko 

Na obecnym etapie stosowne decyzje zostały uzyskane i mają status prawomocnych: Decyzja 

WOOŚ.4210.1.2016.JC.11 z dnia 31 marca 2016 r. oraz decyzja SD 6220.3.2016.MJ z 26 lutego 

2016 r. Ze względu na rodzaj i charakter inwestycji oraz skalę i zasięg jego oddziaływania, 

przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów 

Natura 2000, jak również nie naruszy ich integralności. 

Projekt został przeanalizowany pod względem planowanych zanieczyszczeń w fazie budowy 

i eksploatacji pod względem: emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków oraz 

emisji odpadów. 

Biorąc pod uwagę przyjęty sposób zbierania i podczyszczania wód opadowych z 

przedmiotowychinwestycji oraz środki minimalizujące oddziaływanie prac budowlanych 

stwierdzono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wpływać na ryzyko 

nieosiągnięcia celów środowiskowych i nie naruszy ustaleń zawartych w warunkach korzystania z 

wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy. 

 

Konsultacje społeczne 

Dla Zadania 1 i 3 zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Przeprowadzone konsultacje 

spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony interesariuszy Projektu. W ramach konsultacji 

społecznych zgłoszono 136 wniosków: 91 wniosków dla Zadania 3 i 45 wniosków dla Zadania 1. 

Uwagi i propozycje zgłaszane były w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej. W konsultacjach 

społecznych uczestniczyło ponad 80 osób, byli wśród nich mieszkańcy ul. Partyzantów, mieszkańcy 

pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji państwowych, 

Gminy Olsztyn oraz Jednostki Projektowej Po przeanalizowaniu wyników dyskusji, spotkań 
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konsultacyjnych, badań jakościowych i ilościowych oraz analizy wielokryterialnej (w której brane 

pod uwagę były kryteria środowiskowe, przestrzenne, ekonomiczne, techniczne, ruchowe oraz 

bezpieczeństwa ruchu drogowego) optymalnym wariantem wyboru do dalszych prac 

projektowych dla Zadania 3 jest Wariant I a dla Zadania 1 - Wariant II. 

 

Koszty inwestycji 

Całkowite nakłady na realizacje projektu wynoszą blisko 104,922 mln zł brutto. Planuje się 

realizację inwestycji w latach 2016 - 2018, przy czym po roku 2019 zaplanowane są jeszcze 

płatności wynikające z umów podpisanych z autorami dokumentacji projektowej. 

Nakłady inwestycyjne określone zostały odrębnie dla każdego z 3 zadań inwestycyjnych 

na podstawie dokumentacji projektowej: 

• Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS  

• Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego 

wraz z mostem św. Jakuba 

• Budowa ulicy Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema 

Dodatkowo, planowane są działania inwestycyjne: 

• Zakup 2 jednostek taboru tramwajowego  

• Rozbudowa systemu ITS. 

Dodatkowo oszacowano koszty promocji (w oparciu o dostępne dane rynkowe), natomiast koszty 

obsługi inwestorskiej w postaci inżyniera kontraktu przyjęto na poziomie 4% nakładów na 

infrastrukturę. 

W projekcie planowane jest ponadto pozyskanie prawa do działek, wynikające z dokumentacji 

projektowej i potwierdzone decyzją ZRID. Koszty tych wykupów przyjęto zgodnie z szacunkami UM 

Olsztyn. Dodatkowo planowane są opłaty administracyjne w niezbędnym wymiarze oraz obsługa 

prawna oraz badania archeologiczne w miarę występowania potrzeb. 

 

Źródła finansowania 

Przyjęto założenie, iż zgodnie z ustaloną na etapie analizy luką w finansowaniu możliwe będzie 

ubieganie się o maksymalną kwotę dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to 

wsparcie dla projektu na poziomie ponad 86,4 mln zł. Pozostałe środki, w kwocie ok. 18,5 mln zł 

zapewnione zostaną przez Beneficjenta w ramach Wieloletniego Planu Finansowego. 

Przyjęto, iż zasadnicza większość kosztów spełnia warunki kwalifikowalności określone 

w dokumentach programowych.  
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Analiza Kosztów i Korzyści 

Analiza została przeprowadzona w oparciu o metodologię zaprezentowaną w Niebieskiej 

KsiędzeSektor transportu publicznego autorstwa przedstawicieli inicjatywy Jaspers oraz 

Vademecum Beneficjenta: Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wydanego przez Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych. 

Analizę finansową przeprowadzono z punktu widzenia Beneficjenta tj. Gminy Olsztyn, właściciela 

infrastruktury, na której realizowana będzie inwestycja oraz organizatora transportu zbiorowego, 

który finansuje i czerpie przychody z tytułu realizowania przewozów pasażerskich w ramach 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Olsztyn.  Wartość rezydualną, zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w NK, określono na podstawie metody odpisów amortyzacyjnych. 

Dla określenia właściwego dofinansowania ze środków UE wykorzystano metodę luki 

w finansowaniu, polegającą na określeniu dochodowości projektu i ograniczaniu wysokości 

dofinansowania do poziomu niezbędnego z punktu przepływów finansowych inwestycji. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż rozpatrywany projekt nie ma potencjału do generowania 

dochodu netto, z uwagi na to, iż w całym okresie analizy koszty przewyższają przychody 

operacyjne. Z uwagi na powyższe luka finansowa wynosi 100%, co przekłada się na możliwą 

maksymalną stopę dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. 

Wysokość wskaźników finansowej rentowności inwestycji: 

• NPV/C= -97 129 952,26 

• IRR/C= -9,53% 

Wysokość wskaźników finansowej rentowności zainwestowanego kapitału: 

• NPV/K = -15 868 696,29 

• IRR/K = -3,73% 

Obliczone wskaźniki rentowności wskazują, iż projekt ten, podobnie jak większość z obszaru 

transportu publicznego nie jest w stanie sam się sfinansować. Zarówno wskaźniki dla całej 

inwestycji, jak i dla zainwestowanego kapitału wykazują negatywne salda, co oznacza, iż projekt 

może ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE. 

 

Trwałość finansowa 

Za utrzymanie trwałości projektu odpowiedzialny będzie beneficjent, czyli Gmina Olsztyn, który 

zabezpieczy fundusze na utrzymanie efektów projektu w przyszłych budżetach. Analiza 

Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazuje, iż sytuacja finansowa do roku 2033 będzie stabilna. 

Wskaźniki długu dla każdego roku będą zachowane, a Gmina będzie zdolna do generowania 

nadwyżek budżetowych, w związku z czym zostanie zachowana trwałość finansowa Projektu. 
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Analiza społeczno-ekonomiczna 

Analizę społeczno-ekonomiczną przeprowadzono dla wybranego wariantu technicznego realizacji 

Projektu. W projekcie zidentyfikowano występowanie poniższych efektów zewnętrznych: koszty 

czasu podróży użytkowników (transport publiczny i indywidualny), koszty eksploatacji pojazdów 

(transport indywidualny), koszty wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych, koszty związane 

z emisją zanieczyszczeń, koszty zmian klimatycznych oraz koszty hałasu. 

Łączne korzyści z realizacji Projektu po korektach fiskalnych wynoszą ponad 224,4 mln zł. Jedną 

z głównych korzyści społeczno-ekonomicznych są oszczędności czasu podróży, koszty wypadków 

i ich następstw oraz oszczędności kosztów eksploatacji pojazdów. Pozostałe korzyści łącznie nie 

przekraczają 15% całości. 

Wykres 1: Rozkład korzyści ekonomicznych Projektu 

 

Źródło: opracowanie własne 

Obliczone na podstawie przepływów finansowych i zidentyfikowanych korzyści ekonomicznych 

wskaźniki efektywności kształtują się następująco: 

• ENPV = 153 360 067,62 

• IRR = 19,67%  

• BCR = 3,02 

Analiza wrażliwości 

Analizę wrażliwości przeprowadzono w oparciu o metodologię zaprezentowaną w Niebieskiej 

Księdze. Analizę przeprowadzono poprzez zmianę pojedynczego parametru (zmiennej badanej), 

przy pozostałych parametrach niezmienionych. To pozwoliło każdorazowo określić wpływ tej 

zmiany na wskaźniki IRR i NPV (odpowiednio dla analizy ekonomicznej i finansowej). Analiza 

wrażliwości w pierwszym etapie posłużyła identyfikacji tzw. zmiennych krytycznych, tj. tych 

38,08%

20,73%

27,43%

7,17%
1,72%

2,11% 2,77%

Koszty czasu Eksploatacja pojazdów Koszty wypadków Koszty zanieczyszczeń

Koszty zmian klimatu Koszty hałasu Wartość rezydualna
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zmiennych, których zmiany, których zmiana wartości o ±1% powoduje zmianę wartości ENPV czy 

FNPV o więcej, niż ±1%; 

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż wśród badanych zmiennych jedynie nakłady inwestycyjne 

w sposób krytyczny oddziałują na wskaźnik NPV/C powodując jego odchylenie o 1,02%. 

 

Analiza scenariuszy 

W ramach prac nad projektem przygotowano również scenariuszową analizę wskaźników 

zakładającą jednoczesną zmianę kilku wskaźników. Doboru zmiennych i odchyleń dokonano 

w oparciu o wskazanie Niebieskiej Księgi. Przeprowadzona analiza scenariuszy dowodzi, iż nawet 

niekorzystna kombinacja, przy odchyleniu o 15% nie powoduje istotnych zmian wskaźników 

rentowności ekonomicznej i finansowej. Wskaźniki te nie osiągają w żadnym momencie wartości 

progowych. Projekt zachowuje rentowność ekonomiczną oraz wykazuje brak rentowności 

finansowej w każdym scenariuszu. 

 

Analiza ryzyka 

Analiza ryzyka została zaprezentowana w ujęciu jakościowym, które polega na ocenie 

prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika oraz wielkości jego wpływu na Projekt. 

W ramach analizy ryzyka przeanalizowano takie czynniki jak: wzrost nakładów inwestycyjnych, 

wzrost zakresu inwestycji, brak środków finansowych na wkład własny, zarządzanie realizacją 

Projektu, terminowość realizacji z przyczyn leżących po stronie instytucji publicznej, terminowość 

realizacji z przyczyn leżących po stronie podmiotów prywatnych, niedotrzymanie terminu 

rozpoczęcia inwestycji, zagrożenia środowiskowe, ryzyko związane ze zmianami MPZP, osiągnięcie 

wskaźników społeczno – ekonomicznych na założonym poziomie oraz zmiany polityczne. 

W celu określenia poziomu niepewności, na jaki narażony jest realizowany projekt ze względu na 

dany czynnik ryzyka zastosowano macierz kwantyfikacji ryzyka. Zgodnie z macierzą ryzyka, 

występuje 1 ryzyko wysokie, 10 średnich oraz 1 niskie, oznacza to, że istnieje jedno ryzyko, którego 

należy bezwzględnie unikać. W ramach analizy ryzyka przedstawiono działania zapobiegające 

występowaniu ryzyka 

W niniejszej części Studium zawarto zbiorczą informację dotyczącą realizacji kryteriów konkursu w 

ramach Osi Priorytetowej nr II – Nowoczesna Infrastruktura Transportowa – dla działania 2.1. 

Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dane te 

zostały zobrazowane poniższej w tabeli. Powstała ona w oparciu o listę kryteriów formalnych i 

merytorycznych, koniecznych do całościowego lub częściowego spełnienia, aby dane 

przedsięwzięcie mogło otrzymać dofinansowanie w ramach Programu. Tabela składa się z 3 

podstawowych części. Pierwsza z nich to nazwa kryterium, zgodna z informacjami zawartymi w 

Załączniku. Kolejna kolumna to zdanie komentarza, potwierdzające spełnienie danego kryterium. 

Ostatnią część stanowi informacja, w jakiej części Studium można znaleźć więcej informacji 

związanych ze spełnieniem danego kryterium. 
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Tabela 1: Kryteria oceny Projektu 

OŚ PRIORYTETOWA II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, DZIAŁANIE 2.1 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI 

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

Lp. Nazwa kryterium Realizacja kryterium 
Odwołanie 

w Studium 

Kryteria formalne – Wnioskodawca 

1. 

Kwalifikowalność 

Wnioskodawcy w ramach 

działania 

Gmina Olsztyn jako jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu w POPW dla działania 2.1, 

gdyż wpisuje się w typ beneficjenta: Miasta wojewódzkie Polski Wschodniej  
Rozdział 2.2 

Kryteria formalne - projekt 

1. 
Realizacja projektu mieści się w 

ramach czasowych działania 

Zgodnie z harmonogramem, Projekt mieści się w wymaganych ramach czasowych, a realizacja Projektu nie wykracza poza końcową datę 

okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 
Rozdział 2.3.2 

2. 

Projekt jest zgodny z ogólnymi 

zasadami ustanowionymi w art. 

7 i 8 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 

Projekt jest zgodny z zasadami zawartymi w rozporządzeniu PE i Rady (UE). Dotyczy to zarówno zasady promowania równości szans kobiet 

i mężczyzn oraz niedyskryminacji, jak i zrównoważonego rozwoju.. Wpływ Projektu na wskazane zasady oceniono jako pozytywny. Z efektów 

Projektu będą mogły korzystać wszystkie osoby, na równych warunkach dostępu, bez względu na płeć. Ponadto, w projekcie zostaną 

zastosowane rozwiązania mające ułatwić korzystanie z infrastruktury osobom niepełnosprawnym oraz osobom z wózkami, z dziećmi czy 

ludziom w podeszłym wieku. Projekt jest zgodny z zasadą stosowania działań zapobiegawczych (zasada prewencji), beneficjent 

przeprowadził procedurę środowiskową dla każdego z elementów projektu, która wykazała, iż Projekt nie ma negatywnego wpływu na stan 

środowiska. Beneficjent będzie przestrzegał zasady naprawiania szkód przede wszystkim u źródła, a także zasady zanieczyszczający płaci 

zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego ukończeniu. 

Rozdział 2.2 

3. 

Projekt nie został zakończony 

przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie 

Zgodnie z harmonogramem Projekt nie zostanie zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Planowany termin zakończenia 

Projektu to 31.12.2018 r. 
Rozdział 2.3.2 

4. 
Identyfikacja projektu zgodnie z 

art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach 

Projekt jest wymieniony jako komplementarny w ramach Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna oraz został on ujęty w 

załączniku nr 4 do SZOOP POPW 2014-2020: Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego. 

Rozdział 2.3.4 
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realizacji programów w zakresie 

polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ - część A 

1. 

Zgodność ze Szczegółowym 

opisem osi priorytetowych 

POPW 

Cele i zakres interwencji Projektu jest zgodny z opisem działania 2.1. Zrównoważony transport miejski, przedstawionym w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych POPW 
Rozdział 2.3.2 

2. 
Zgodność z planem gospodarki 

niskoemisyjnej 

Projekt jest zgodny z Priorytetami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna w zakresie niskoemisyjnego transportu. Realizacja 

inwestycji przyczyni się do zmniejszenia hałasu oraz emisji CO₂ wywoływanym transportem indywidualnym (samochodowym. 
Rozdział 2.3.4 

3. 

Zgodność z założeniami 

zrównoważonej mobilności 

miejskiej 

Projekt uwzględnia założenia zrównoważonej mobilności miejskiej, ponieważ zgodnie z ww. dokumentem władze lokalne podchodzą do 

opracowywania strategii mogących stanowić bodziec do przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone rodzaje transportu tj.: 

transport rowerowy, pieszy, publiczny. Projekt wpisuje się m.in. w następujące dokumenty opracowane przez Beneficjenta: Strategia 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna, Plan Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027, Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia 

Olsztyna, Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku. 

Rozdział 2.3.4 

4. 

Kompletność i spójność 

informacji przedstawionych w 

dokumentacji projektowej 

Do wniosku złożono wszystkie wymagane załączniki, załączniki te zostały przygotowane w prawidłowy sposób, a dane przedstawione we 

wniosku są spójne i tożsame z załącznikami. 
Rozdział 5 

5. Obszar realizacji Projektu Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Olsztyna. Rozdział 2.3.1 

6. Projekt kompleksowy 

Projekt jest kompleksowy, ponieważ obejmuje komponent zarówno infrastrukturalny, jak i zakup ekologicznego taboru i wdrożenie ITS. 

Planowany komponent infrastrukturalny ma na celu zwiększenie wykorzystania transportu zbiorowego oraz ograniczenie indywidualnego 

transportu zmotoryzowanego. 

Rozdział 5 

7. 
Zgodność Projektu z polityka 

ochrony środowiska  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję z dnia 31 marca 2016 roku stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Partyzantów: zadanie I - przebudowa ulicy 

Partyzantów od ul. 1-go Maja do Pl. Bema w Olsztynie, zadanie II - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym 

w Olsztynie 

Rozdział 6 
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Prezydent Miasta Olsztyna wydał decyzję z dnia 26 lutego 2016 roku dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie połączenia Parku 

Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant) przy jednoczesnej przebudowie mostu Św. Jakuba oraz ulic 

Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie" (Zadanie I,II,III)"Modernizacja ul. Pieniężnego w Olsztynie na odcinku od zaprojektowanego 

skrzyżowania w al. M.J. Piłsudskiego do projektowanego zakresu ul. Pieniężnego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Plac Jedności Słowiańskiej" 

bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

8. Trwałość projektu 
W Studium Wykonalności została przedstawiona trwałość projektu zarówno pod względem finansowym, jak i funkcjonalnym, Z 

przeprowadzonych analiz wynika, iż Projekt zachowuje trwałość w obu tych aspektach. 

Rozdział 3.6 

Rozdział 9.1.4 

9. 

Tabor autobusowy (dotyczy 

wyłącznie projektów, w ramach 

których przewidziano zakup 

taboru autobusowego) 

W ramach Projektu nie planuje się zakupu taboru autobusowego  Nie dotyczy 

Kryteria oceny merytorycznej - część B 

1. Poprawność analizy finansowej 
Analiza finansowa została wykonana zgodnie z wykładnią Komisji Europejskiej i wytycznymi krajowymi. Wskaźniki efektywności finansowej 

zostały wyliczone w dwóch wariantach: bez dofinansowania unijnego i z dofinansowaniem unijnym  
Rozdział 9 

2. 
Poprawność analizy 

ekonomicznej 

Analiza ekonomiczna została wykonana zgodnie z wykładnią Komisji Europejskiej i wytycznymi krajowymi. Analiza ekonomiczna została 

przedstawiona w spójny sposób w odniesieniu do danych zawartych w Studium Wykonalności, biorąc pod uwagę wyniki analizy 

ekonomicznej Projekt jest zasadny do realizacji 

Rozdział 9 

3. Spójność wewnętrzna Projektu 

Logika interwencji została przedstawiona w sposób spójny, potrzeba realizacji Projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów, Projektu 

przyczyni się do osiągnięcia założonych celów, które są spójne z celami przedstawionymi w SZOOP POPW. Harmonogram Projektu został 

opracowany w sposób umożliwiający jego terminową realizację, z uwzględnieniem realnego czasu potrzebnego na realizację poszczególnych 

zadań. 

Rozdział 2.3.2 

4. 
Poprawność wskaźników 

monitorowania 

W Studium Wykonalności uwzględniono wszystkie wskaźniki adekwatne z punktu widzenia zakresu projektu. Wartości docelowe i rok 

osiągnięcia wskaźników zostały określone w prawidłowy sposób, zgodnie z dokumentacją techniczną i harmonogramem Projektu. 
Rozdział 2.3.2 

5.  Kwalifikowalność wydatków  

Kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w Projekcie została określona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, rozdział 15Wykaz wydatków kwalifikowalnych w ramach poszczególnych 

działań osi priorytetowych POPW 

Rozdział 8 

6. Odporność na zmiany klimatu Projekt zgodny jest z dokumentami "Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmianę klimatu do roku 2020z 

perspektywą do roku 2030" oraz "Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego". 
Rozdział 6 
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W Projekcie przeanalizowano i uwzględniono w rozwiązaniach projektowych wiele elementów związanych z adaptacją inwestycji do zmian 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. W Projekcie uwzględniono szereg rozwiązań, niwelujących ewentualne negatywne skutki 

tych zmian. Należą do nich m.in. użycie materiałów odpornych na wpływ czynników klimatycznych, odpowiednia gospodarka wodami 

opadowymi, maksymalne, w miarę możliwości przestrzennych, zagospodarowanie terenu zielenią czy rozwiązania ograniczające wszelką 

uciążliwość transportu drogowego. 

7. Adaptacja do zmian klimatu 

Działania przystosowawcze przewidziane zostały w celu zmniejszenia podatności i ryzyka związanych z klimatem. Przyjęto zastosowanie 

opcji elastycznych i otwartych, tj. pozwalających na późniejsze dostosowanie oraz stopniowe zmiany, gdy wraz z czasem dostępnych będzie 

więcej informacji i technologii. Ponadto, zaproponowane opcje przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju oraz oszczędnego 

gospodarowania zasobami, tj.: stosowanie materiałów odpornych na czynniki klimatyczne oraz rozwiązań służących ograniczeniu natężenia 

ruchu, maksymalne zagospodarowanie zielenią, odpowiednia gospodarka wodami opadowymi. Przewidziano zastosowanie nawierzchni 

SMA charakteryzującej się dużą trwałością i odpornością na czynniki klimatyczne (w tym na duże amplitudy temperatur), dużą odpornością 

na deformacje (dzięki zawartości grubych ziaren oraz silnemu szkieletowi sklinowanych ziaren), zwiększoną odpornością na zmęczenie i na 

zużycie oraz dobrymi właściwościami przeciwhałasowymi. Celem ograniczenia natężenia ruchu komunikacyjnego na przedmiotowej ulicy 

Olsztyna podejmowane będą działania skłaniające do korzystania z transportu zbiorowego (rozwój transportu podmiejskiego, budowa bus-

pasów, linii tramwajowej, dróg dla rowerów, przebudowa dworca PKP-PKS, zintegrowanie transportu kolejowego, autobusowego, a także 

miejskiej i podmiejskiej komunikacji zbiorowej). 

Rozdział 6 

8. 
Komplementarność z innymi 

Przedsięwzięciami 

Projekt jest kompelmentarny z inwestycjami z zakresu transportu, zarówno już zrealizowanymi jak i planowanymi do realizacji w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 
Rozdział 2.3.3 

Kryteria oceny merytorycznej -cześć C kryteria punktowe 

1. 

Ocena realizacji przez projekt 

celów działania – tworzenie 

nowych i rozbudowa 

istniejących ekologicznych, 

zintegrowanych sieci transportu 

miejskiego, dzięki czemu 

możliwe będzie zwiększenie 

wykorzystania komunikacji 

miejskiej w miastach 

wojewódzkich PW oraz ich 

obszarach funkcjonalnych albo 

Realizacja Projektu przyczyni się zarówno do skrócenia czasu podróży komunikacją miejską oraz do upłynnienia ruchu w obszarze miasta 

Olsztyna, w efekcie realizacji Projektu nastąpi integracja różnych rodzajów transportu tj.: kolej, transport autobusowy, komunikację miejską, 

tramwaje, rower, samochody osobowe i taxi. Zintegrowanie różnych systemów transportowych przyczyni się do skrócenia czasu 

potrzebnego na przesiadanie się pomiędzy tymi środkami transportu oraz usprawnienia obsługi pasażerów. 

Jednym z zadań realizowanych w ramach Projektu jest zakup taboru tramwajowego, co przyczyni się do poprawy efektywności 

energetycznej transportu miejskiego.  

Produkty, które powstaną w ramach realizacji Przedsięwzięcia dostosowane będą do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Nowa 
infrastruktura wytworzona w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego będzie zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, 
bez odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących 
przepisów budowlanych. Rozwiązania likwidujące bariery dla osób niepełnosprawnych to: obniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych, 
przejścia dla pieszych wyposażone w system informacji fakturowej (płytki kierunkowe – prowadzące (ryflowane) ułożone tuż przed 
przejściem dla pieszych, jako strefa dojścia do jezdni oraz płytki ostrzegawcze (z wypustkami) jako strefa decyzji), pozwalającej na bezpieczne 

Rozdział 2.3.2 
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obszarach realizacji ZIT ww. 

miast wojewódzkich 

przekraczanie ulicy osobom z dysfunkcją wzroku, a na przejściach z sygnalizacją z odpowiednio dostosowanym systemem sygnalizacji 
dźwiękowej i świetlnej (w tym pętle indukcyjne). Na przejściach dla pieszych odpowiednie spadki podłużne (ułatwienie pokonania wysokości) 
i poprzeczne ciągów pieszych (zapewniający właściwe odwodnienie), trasy oznaczone fakturowo, by zapewnić bezpieczne poruszanie się 
osobom z dysfunkcjami wzroku, równe i szorstkie nawierzchnie dla osób poruszających się o kulach lub na wózkach inwalidzkich, brak kolizji 
w skrajni ruchu pieszego, dobre oświetlenie ciągów pieszych, studzienki kanalizacyjne zlicowane z płaszczyzną nawierzchni. Elementy 
ażurowe (np. kratki kanalizacyjne) nie mogą dodatkowo mieć otworów szerszych niż 20 mm, a jeśli są to otwory podłużne – powinny być 
zorientowane prostopadle do głównego kierunku komunikacji. Perony autobusowe wyposażone w nawierzchnie fakturowe przeznaczone 
dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz innowacyjne rozwiązanie zakończenia peronu krawężnikiem naprowadzającym. 

2. 

Projekt został uwzględniony w 

programie rewitalizacji (o ile 

dotyczy) 

Przedsięwzięcie jest zgodne z Miejskim Programem Rewitalizacji Olsztyna 2020. W dokumencie przedstawiono listę planowanych 

podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach MPRO 2020. Jednym z tych zadań jest zwiększenie mobilności mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, ponieważ przywiązanie do miejsca zamieszkania buduje się m.in. poprzez zwiększanie komfortu poruszania się po 

mieście. Priorytetowe znaczenie w ramach tego działania ma transport zbiorowy oraz ruch rowerowy i pieszy.  

Rozdział 2.3.4 

Źródło: opracowanie własne 
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Głównym celem Projektu "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności" 

jest rozwój transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i jego obszaru 

funkcjonalnego.Projekt polega na realizacji następujących zadań inwestycyjnych:  

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań: 

• Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, 

• Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego 

wraz z mostem św. Jakuba, 

• Budowa ulicy Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema, 

• Zakup taboru tramwajowego, 

• Rozbudowa systemu ITS. 
 

Do podstawowych korzyści wynikających z realizacji Projektu zaliczyć można: 

• wzrost efektywności transportu publicznego, 

• łatwiejszy dostęp do centrum Olsztyna, 

• ograniczenie ruchu samochodowego, 

• tworzenie infrastruktury przyjaznej wszystkim użytkownikom. 
 

 

Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi usprawnienie połączeń w mieście jak i połączenia 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) z centrum Olsztyna przez poprawę dostępności do 

centrum komunikacją zbiorową i rowerową oraz integrację różnych form transportu. 

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 
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Rycina 1: MOF Olsztyna 

 
Źródło:http://www.olsztyn.eu 

 

2.1. Wcześniejsze prace studialne 

 

Projekt "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności" w momencie 

opracowania niniejszego Studium Wykonalności znajduje się w końcowej fazie przygotowania do 

realizacji. Możliwość osiągnięcia tak zaawansowanego statusu wiąże się z przeprowadzoną 

wieloetapową fazą przedrealizacyjną, w tym przede wszystkim pracami koncepcyjnymi 

i projektowymi.  

Geneza projektu związana jest z rozwojem komunikacji tramwajowej na terenie miasta Olsztyna, 

a tym samym projektem "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego 

w Olsztynie", którego celem była poprawa funkcjonowania miasta przez rozwój usług w lokalnym 

transporcie zbiorowym na obszarze miasta Olsztyna.Projekt ten został sfinansowany ze środków 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

Materiał wyjściowy stanowiły przede wszystkim: 

• Plany sytuacyjne, 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyn, 

• Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyn, 

• Strategia rozwoju Miasta - Olsztyn 2020, 

• Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lat a2012-

2027 
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• Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku. 

W ramach prac przygotowawczych do Projektu opracowano szereg dokumentów, wśród których 

można wymienić: 

• Koncepcja Projektowa, Przebudowa ulicy Partyzantów, Zadanie I - Przebudowa, 

ul. Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema w Olsztynie, Biuro projektów NOW-EKO 

Sp. z o.o., Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.; 

• Koncepcja Projektowa, Przebudowa ulicy Partyzantów, Zadanie II - Przebudowa 

ul. Partyzantów od Pl. Bema do skrzyżowania ulicy Lubelskiej z Przemysłową Biuro 

projektów NOW-EKO Sp. z o.o., Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.; 

• Projekt Budowlany, Budowa ulicy Partyzantów, Zadanie I - Budowa ul. Partyzantów od 1-go 

Maja do Pl. Bema w Olsztynie, Biuro projektów NOW-EKO Sp. z o.o., Biuro Projektów 

Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.; 

• Projekt Budowlany, Budowa ulicy Partyzantów, Zadanie II - Budowa zintegrowanego węzła 

przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie, Biuro projektów NOW-EKO Sp. z o.o., 

Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. 

• Projekt Wykonawczy, Modernizacja ul. Pieniężnego w Olsztynie na odcinku od 

zaprojektowanego skrzyżowania w al. M. J. Piłsudskiego do projektowanego zakresu 

ul. Pieniężnego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Plac Jedności Słowiańskiej - ul. 22 Stycznia 

w Olsztynie; 

• Projekt Drogowy, Modernizacja ul.Pieniężnego w Olsztynie na odcinku od 

zaprojektowanego skrzyżowania w al. M. J. Piłsudskiego do projektowanego zakresu 

ul. Pieniężnego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Plac Jedności Słowiańskiej - ul. 22 Stycznia w 

Olsztynie 

• Projekt docelowej organizacji ruchu, Modernizacja ul. Pieniężnego w Olsztynie na odcinku 

od zaprojektowanego skrzyżowania w al. M. J. Piłsudskiego do projektowanego zakresu ul. 

Pieniężnego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Plac Jedności Słowiańskiej - ul. 22 Stycznia 

w Olsztynie 

• Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy) dla zadania pn. 

"Modernizacja ul. S. Pieniężnego w Olsztynie na odcinku od zaprojektowanego 

skrzyżowania al. M.J. Piłsudskiego do zaprojektowanego zakresu ul. S. Pieniężnego wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Plac Jedności Słowiańskiej - ul. 22 Stycznia w Olsztynie" 

• Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy) dla zadania I 

pn. "Przebudowa układu ulicznego ul. S. Pieniężnego z mostem Św. Jakuba w Olsztynie" 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia Parku Podzamcze, Parku 

Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant) przy jednoczesnej przebudowie 

mostu Św. Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie" 
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• Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla określenia warunków gruntowo - wodnych 

w podłożu projektowanej przebudowy układu ulicznego ul. S. Pieniężnego z mostem Św. 

Jakuba w Olsztynie, zagospodarowania plant miejskich oraz obszaru zakola Łyny wraz 

z budową kładki przez rzekę Łynę w Parku Centralnym w Olsztynie Gmina Olsztyn, 

województwo warmińsko-mazurskie 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zadnia I: Rozbudowa układu ulicznego 

ul. S. Pieniężnego z mostem Św. Jakuba w Olsztynie  
 

Proces inwestycyjny wymaga podejmowania szeregu decyzji na poszczególnych etapach jej 

realizacji. Kluczową decyzją w zakresie projektów drogowych jest wybór optymalnego wariantu 

inwestycji, ponieważ wpływa to bezpośrednio na jej zakres oraz parametry użytkowe 

po ukończeniu.  

Na potrzeby przygotowania niniejszego Studium Wykonalności, w szczególności na potrzeby 

przygotowania pełnej analizy kosztów i korzyści zgodnie z metodyka Niebieskiej Księgi JASPERS, 

zaktualizowano badania i prognozy ruchu dla Projektu. Wykonawcą opracowanej we wrześniu 

2016 roku dokumentacji jest Biuro konstrukcyjno-projektowe inżynierii drogowej „TRAFIK” s.c. 

W analizowanym zakresie znalazły się wszystkie przedmiotowe inwestycje, tj.: budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym PKP/PKS, przebudowa układu 

ulicznego w centrum Olsztyna wraz z wyznaczeniem dedykowanych pasów autobusowych, zakup 

taboru tramwajowego, rozbudowa systemu ITS. Wcześniej przygotowane prognozy ruchu 

posłużyły przede wszystkim celom projektowym, w tym ustaleniu kategorii ruchu, na podstawie 

liczby osi obliczeniowych na dobę na pas obliczeniowy. 
 

Tabela 2: Podstawowa dokumentacja projektowa dla inwestycji 

Lp. Wyszczególnienie Data 

1. Decyzja środowiskowa  
Zadanie 1 i Zadanie 3: 31 marca 2016 

Zadanie 2: 26 luty 2016 dla ulicy Pieniężnego  

2. 

Pozwolenie na budowę 
/ZRID 

Złożone wnioski o 
wydanie ZRID 

ZRID z 20 września 2016 roku dla Zadania 2 

Wniosek o wydanie ZRID 18 października 2016 r. – budowa ul. Partyzantów od 
1-go Maja do Pl. Bema w Olsztynie 

Wniosek o wydanie ZRID 18 października 2016 r. – budowa zintegrowanego 
węzła przesiadkowego przy Dworcu głównym 

4. Dokumentacja techniczna  

Zadanie 1 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu 
PKP/PKS  

Zadanie 2 Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - 
przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba 

Zadanie 3 Budowa ulicy Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema 

6. Studium Wykonalności Wrzesień 2016 

Źródło:Dokumentacja projektowa 
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2.2. Wykonalność instytucjonalna projektu 
 

Beneficjent 

Wnioskodawcą, Beneficjentem oraz podmiotem wdrażającym Projekt, będący przedmiotem 

niniejszego studium wykonalności, jest Gmina Olsztyn. 

Gmina  Olsztyn jest miastem na prawach powiatu. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) miasto na prawach powiatu jest 

gminą wykonującą zadania powiatu. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, powołaną 

dla organizacji zbiorowego lokalnego życia publicznego na swoim terytorium oraz realizacji 

zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do jej zakresu działania. Podstawowym zadaniem 

własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – w tym m.in. 

zadań obejmujących sprawy gminnych dróg i organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o samorządzie gminnym).  

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy Olsztyn jest Rada Miasta Olsztyna. Organem 

wykonawczym Gminy jest natomiast Prezydent, wybierany przez mieszkańców w wyborach 

bezpośrednich. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Olsztyna. 

 

Jednostka Realizująca Projekt 

W ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna funkcjonują trzy jednostki 

organizacyjne, zajmujące się realizacją projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych 

(środków UE).  

Realizacja Projektu zostanie powierzona, zgodnie z zarządzeniem nr 356 Prezydenta Olsztyna 

z dnia 30 września 2016 r., Jednostce Realizującej Projekt Nr V. 

Zadania JRP obejmują realizację Programu określonego w budżecie miasta pod nazwą: Rozwój 

transportu zbiorowego w Olsztynie, w ramach którego realizowany jest Projekt objęty niniejszym 

Studium Wykonalności. 

W ramach realizacji Projektu JRP ma za zadanie: 

• współpracę z Instytucjami wskazanymi w programie pomocowym; 

• współpracę z organami administracyjnymi, służbami i innymi instytucjami w zakresie 

wymaganym do prawidłowej realizacji Projektu. 

• wdrażanie i stosowanie procedur opracowanych dla potrzeb realizacji Projektu, 

• aktualizację harmonogramu realizacji Projektu i planu płatności, 

• bieżącą analizę potrzeb finansowych, w celu zapewnienia płynności finansowej Projektu, 

• weryfikację dokumentów rzeczowo – finansowych składanych przez Inżyniera kontraktu 

i Wykonawcę oraz sporządzanie wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej, 

• przygotowywanie dokumentacji przetargowej do przeprowadzenia postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu, 

• nadzór i współpracę z Wykonawcami oraz Inżynierem Kontraktu, w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji robót budowlanych, 
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• monitoring postępu realizacji Projektu, w tym wskaźników zawartych we wniosku 

aplikacyjnym. 

 

Szczegółową strukturę organizacyjną JRP V określa powołane wyżej Zarządzenie nr 356 Prezydenta 

Olsztyna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 

Jednostki Realizującej Projekt V.  

Zgodnie z powołanym dokumentem w skład JRP wchodzą następujące stanowiska: 

• Kierownik JRP 

• Stanowisko ds. administrowania kontraktami 

• Stanowisko ds. finansowych i realizacji umów 

• Stanowisko ds. branży budowlanej i realizacji robót 

• Stanowisko ds. branży sanitarnej 

• Stanowisko ds. branży teletechnicznej 
 

Etatyzacja w JRP V wynosi 8 etatów. 

 

Zamówienia publiczne 

Realizacja Projektu będzie prowadzona w zgodzie z zasadami konkurencji, z zachowaniem trybów 

konkurencyjnych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony 

lub ograniczony).  

Ponadto w zamówieniach poniżej 30 tys. € stosowane są procedury zgodne z regulaminami 

udzielania zamówień publicznych jednostek (Urząd Miasta, ZDZiT).  

W przypadkach w których Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania, a wartość 

zamówienia przekracza 50 tys. zł, postępowania zmierzające do wyboru wykonawcy prowadzone 

będą z zachowaniem zasady konkurencyjności, tj. dokonane zostanie upublicznienie zapytania 

ofertowego w tzw. bazie konkurencyjności oraz wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta 

w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym. Jedyny wyjątek od tej zasady 

stanowi jeden z kontraktów dotyczących projektowania ul. Pieniężnego, który, ze względu na 

niewielką wartość, został zawarty w wyniku zapytania skierowanego do trzech wykonawców – 

koszt ten stanowi koszt niekwalifikowalny Projektu. 

Zestawienie udzielonych i planowanych do udzielenia zamówień zawiera poniższa tabela: 
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Tabela 3: Zamówienia publiczne w Projekcie 

Lp. Nazwa projektu 

planowana 
liczba 

postępowań 
przetargowych 

planowana data 
ogłoszenia 

postępowania 
przetargowego  

planowana data 
ogłoszenia 
ostatniego 

postępowania 
przetargowego  

1 

Zadanie 1. Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS (roboty 
budowlane) 

 

1 P 12/2016   

2 
Zadanie 2. Przebudowa i budowa układu ulicznego 
w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego 
wraz z mostem św. Jakuba (roboty budowlane) 

1 P 10/2016   

3 
Zadanie 3.Przebudowa i budowa układu ulicznego 
w Centrum Olsztyna - budowa ulicy Partyzantów 
od 1-go Maja do Pl. Bema (roboty budowlane) 

1 P 12/2016   

4 Zadanie 4. Zakup taboru tramwajowego  1 P 02/2017   

5 Zadanie 5. Rozbudowa systemu ITS 1 P 02/2017   

6 

Zadanie 6. Dokumentacja techniczna zadania 
Rozbudowa układu ulicznego ul. S. Pieniężnego z 
mostem Św. Jakuba w Olsztynie (usługi - 
projektowanie) 

 1 17/07/2014   

7 

Zadanie 7. Dokumentacja techniczna zadania 
Modernizacja ul. S. Pieniężnego w Olsztynie na 
odcinku od zaprojektowanego skrzyżowania w al. 
Piłsudskiego do projektowanego zakresu ul. 
Pieniężnego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Pl. 
Jedności Słowiańskiej ul. 22 Stycznia w Olsztynie 

 (usługi - projektowanie ul. Pieniężnego) 

1 

10/03/2015 
(zapytanie do 
trzech – koszt 

niekwalifikowalny) 

  

8 

Zadanie 8. Dokumentacja techniczna zadania 
Przebudowa ul. Partyzantów wraz z budową 
zintegrowanego węzła przesiadkowego przy 
Dworcu Głównym w Olsztynie (usługi - 
projektowanie) 

1 24/04/2015   

9 

Zadanie 9. Inżynier Kontraktu – roboty budowlane 

Zadanie 10 Inżynier Kontraktu - ITS 

Zadanie 11 Inżynier Kontraktu - tabor 

Zadanie 12. Promocja 

Zadanie 13. Badania archeologiczne 

Zadanie 14. Obsługa prawna 

6 P 11/2016 P 12/2018 

Źródło: opracowanie własne 

Etap operacyjny 

Po zakończeniu realizacji Projektu, na etapie operacyjnym, wybudowana i zmodernizowana 

infrastruktura pozostanie własnością Beneficjenta. 
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Podmiotem powołanym do zarządzania infrastrukturą transportu publicznego w Gminie Olsztyn 

jest Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (ZDZiT) – jednostka budżetowa Gminy Olsztyn, za pomocą 

której Prezydent Olsztyna wykonuje należące do niego obowiązki zarządcy dróg krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

 

ZDZiT pełni ponadto, w imieniu Gminy Olsztyn, funkcję organizatora transportu, którą realizuje 

poprzez powierzanie i kontraktowanie usług przewozowych, a także emisję, dystrybucję, 

rozliczanie i kontrolę ważności biletów (tradycyjnych, telefonicznych oraz w formie elektronicznej 

karty miejskiej). Jako organizator transportu ZDZiT będzie również zarządzał nabytym w ramach 

Projektu taborem – poprzez udostępnienie go do eksploatacji operatorowi wewnętrznemu 

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu  w Olsztynie Sp. z o. o. 

Celem ZDZiT, jako organizatora, jest efektywne zarządzanie jakością publicznego transportu 

pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego oraz procesami ruchu w systemie 

transportowym miasta, poprawa warunków życia mieszkańców i standardów podróży osób 

przemieszczających się przez obszar aglomeracyjny m. Olsztyna. 

Powyższe cele ZDZiT realizuje w szczególności przez:  

1) kreowanie polityki zrównoważonego rozwoju transportu w warunkach efektywnego 

ekonomicznie i operatywnego z punktu widzenia pasażera, mobilnego transportu 

zbiorowego, 

2) sterowanie procesami integracji w systemie transportowym m. Olsztyna oraz uczestnictwa 

w procesie integracji gałęzi transportu zbiorowego w obszarze aglomeracyjnym m. 

Olsztyna,  

3) promowanie procesów kształtowania mobilności systemu transportowego w obszarze 

aglomeracyjnym,  

4) zapewnienie warunków dla równego i zrównoważonego dostępu operatorów 

(przewoźników) do infrastruktury szynowej, drogowej, przystankowej i dworcowej 

m. Olsztyna w systemie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego w warunkach 

regulowanej organizacji przewozów,  

5) realizację optymalnych organizacyjnie i ekonomicznie procesów zlecania usług, w tym 

w zakresie: konserwacji, remontów i modernizacji infrastruktury transportowej, 

utrzymania w czystości dworców i przystanków,  

6) kompleksowy nadzór nad procesami ruchu pojazdów lokalnego transportu zbiorowego,  

7) organizację publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu 

zbiorowego, a w szczególności:  

a) organizację przewozów w obszarze administracyjnym m. Olsztyna,  

b) powierzanie i kontraktowanie usług przewozowych,  
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c) monitorowanie i rozliczanie wykonania zawartych umów, a w szczególności umowy 

z operatorem wewnętrznym Gminy Olsztyn,  

d) kontrolę jakości świadczonych przez przewoźników usług przewozowych,  

e) realizację porozumień międzygminnych w zakresie organizacji przewozów w obszarze 

aglomeracyjnym,  

f) badanie rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych 

mieszkańców dla zrównoważenia relacji podaży i popytu usług,  

g) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących transportu zbiorowego,  

h) emisję, dystrybucję, rozliczanie i kontrolę ważności biletów (tradycyjnych, 

telefonicznych oraz w formie elektronicznej karty miejskiej); nakładanie wynikających 

z tego tytułu opłat dodatkowych,  

8) utrzymanie i rozwój infrastruktury transportowej m. Olsztyna,  

9) wydawanie i aktualizacja zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w zakresie kompetencji Prezydenta 

Olsztyna,  

10) kontrolę przedsiębiorców oraz kontrolę dokumentów w zakresie spełniania wymogów 

będących podstawą do wydania stosownego zezwolenia w zakresie kompetencji 

Prezydenta Olsztyna,  

11) promocję transportu publicznego, jako środka do zrównoważenia systemu transportu w m. 

Olsztynie (strategia marketingowa, przedsięwzięcia promocyjne). 

 

Aktualnie obowiązują następujące umowy z zakresu publicznego transportu zbiorowego: 

1) W dniu 28.12.2012 r. została podpisana wieloletnia umowa wykonawcza nr PP.4004/1/12 

o powierzeniu podmiotowi wewnętrznemu Gminy Olsztyn wykonywania zadań własnych 

gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podmiotem wewnętrznym 

(operatorem) gminy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie, gdzie 

Gmina Olsztyn jest jedynym założycielem i udziałowcem. Umowa została zawarta na czas 

określony: 01.01.2013 – 30.09.2027, i zawiera warunki o zasady realizacji przez Operatora 

usług przewozowych realizowanych na liniach autobusowych. Zakres usługi określony został w 

umowie w załączniku Nr 11 – wielkość zadań przewozowych Operatora w okresie 

obowiązywania umowy. 

2) W dniu 05.11.2015 r. została podpisana wieloletnia umowa wykonawcza nr KP.500.16.2015 

świadczenia usług komunikacyjnych w Olsztynie w zakresie przewozów tramwajowych. 

Operatorem podobnie jak w ww. umowie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z 

o.o. w Olsztynie, gdzie Gmina Olsztyn jest jedynym założycielem i udziałowcem. Umowa 

została zawarta na czas określony: 05.11.2015 – 30.09.2027. Organizator (ZDZiT) zgodnie z 
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umową udostępnia operatorowi wewnętrznemu infrastrukturę komunikacji zbiorowej, 

zajezdni i taboru będącej własnością Gminy Olsztyn i pozostającej w jego użytkowaniu 

wyłącznie w celu realizacji usług przewozowych wynikającej z niniejszej umowy. Planowaną 

ilość pociągokilomentrów określa umowa w Załączniku Nr 11 w okresie obowiązywania 

umowy. 

3) W dniu 17.04.2013 r., w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zawarta została 

Umowa nr NZ.272.12.2013 pomiędzy Gminą Olsztyn a konsorcjum firm: KDD Dariusz 

Gackowski oraz Blue Line Sp. z o.o. na świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego 

w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach nadzorowanych przez Gminę Olsztyn, na 

całym obszarze układu komunikacyjnego tj. na terenie miasta Olsztyna i gmin ościennych, z 

którymi miasto Olsztyn podpisało stosowne porozumienia. Umowa została podpisana na okres 

10 lat od dnia jej podpisania. Zlecono usługi przewozowe na maksymalną liczbę 11 autobusów 

w ciągu jednego dnia oraz na szacunkową miesięczną liczbę wkm w wysokości 58 333 z 

możliwością ograniczenia o 5% wkm. Zgodnie z umową stawkę bazową za jeden wkm ustalono 

w wysokości 6,69 zł brutto. Stawka podlega waloryzacji zgodnie z zapisami podpisanej umowy, 

lecz wynagrodzenie Wykonawcy z uwzględnieniem waloryzacji podlega limitom wskazanych w 

umowie. 

4) W dniu 03.10.2015 r., w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zawarta została Umowa 

nr 2530.32.2015 pomiędzy Gminą Olsztyn a konsorcjum METEOR Sp. z o.o. oraz 

IREX-3 Sp. z o.o. na świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach 

lokalnego transportu zbiorowego na liniach nadzorowanych przez Gminę Olsztyn, na całym 

obszarze układu komunikacyjnego tj. na terenie Olsztyna i gmin ościennych, z którymi miasto 

Olsztyn podpisało stosowne porozumienia. Umowa została podpisana na okres 10 lat od dnia 

jej podpisania. Zlecono usługi przewozowe na maksymalną liczbę 20 autobusy w ciągu jednego 

dnia oraz na maksymalną roczną liczbę wkm w wysokości 1 300 000 z możliwością ograniczenia 

o 5% wkm. Zgodnie z umową stawkę bazową za jeden wkm ustalono w wysokości 7,41 zł 

brutto. Stawka podlega waloryzacji zgodnie z zapisami podpisanej umowy, lecz wynagrodzenie 

Wykonawcy z uwzględnieniem waloryzacji podlega limitom wskazanych w umowie. 

Zasada kalkulacji rekompensaty 

Umowy wykonawcze – załącznik Nr 4a z Operatorem wewnętrznym regulują wynagrodzenia 

i wysokość rekompensat za świadczone usługi przewozowe. Roczna rekompensata uwzględnia 

wypłacone Operatorowi w danym roku wynagrodzenie oraz inne źródła finansowania. Wysokość 

rocznej rekompensaty wyliczana jest na zasadach określonych w Załączniku do Rozporządzenia 

(WE) nr 1370/2007 z dnia 23.10.2007 r. 
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Przy wyliczeniu wielkości należnego wynagrodzenia w skali miesiąca i roku, będącego częścią 

rocznej należnej rekompensaty, uwzględniane są wszystkie koszty świadczenia usług 

powierzonych, wynikające z zakresu umowy, ponoszone przez Operatora, w tym m.in.: 

a) koszty stałe związane z działalnością przewozową wraz z kosztem amortyzacji, 

b) koszty zmienne związane z działalnością przewozową, 

c) koszty związane z korzystaniem z niezbędnej infrastruktury technicznej, 

d) koszty wyposażenia pojazdów w urządzenia niezbędne dla wykonania usługi, 

e) koszty finansowe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przewozowych, 

f) pozostałe koszty operacyjne związane ze świadczeniami usług przewozowych, 

g) koszty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, 

h) pozostałe koszty związane bezpośrednio z wykonywaniem zadań powierzonych,  

i) pozostałe koszty związane pośrednio z wykonywaniem zadań powierzonych, w stosownej części 

przypadające na wykonywanie zadań powierzonych, 

j) podatek dochodowy w obligatoryjnym wymiarze. 

Koszty kalkulowane są zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Planowana roczna 

wysokość rekompensaty, w tym roczne wynagrodzenie brutto ogółem oraz ilość zamówionych na 

dany rok usług przewozowych dla trakcji autobusowej, wyznaczą stawki brutto wynagrodzenia na 

pokrycie kosztu jednego wozokilometra w przewozach autobusowych. 

Wysokość rocznego wynagrodzenia netto, na pokrycie kosztów świadczonych usług przewozowych  

i rozsądnego zysku uwzględniającego rozwój oraz należnej Operatorowi rekompensaty, określane  

i rozliczane będą dla każdego roku kalendarzowego. 

Przy ustalaniu wysokości planowanego wynagrodzenia na następny rok, w odniesieniu do 

prognozy kosztów, uwzględnia się: amortyzację, koszty osobowe, w tym obejmujące 

wynagrodzenia osobowe raz z obowiązkowymi narzutami, paliwo, opłata za korzystanie 

zinfrastruktury komunikacji miejskiej, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, koszty 

finansowe, pozostałe koszty. 

Wynagrodzenie naliczane i wypłacane jest wyłącznie za wozokilometry zrealizowane w miesiącu 

kalendarzowym zgodnie z umową.  

Wysokość należnej Operatorowi rekompensaty, na bazie wypłaconego wynagrodzenia za dany rok 

kalendarzowy, będzie weryfikowana przez niezależnego audytora po przedstawieniu przez 

Operatora zatwierdzonego sprawozdania finansowego wraz z raportem i opinią biegłego 

rewidenta oraz danych analitycznych umożliwiających weryfikację kosztów poniesionych na 

świadczenie usług przewozowych, zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do przyznawania 

rekompensaty w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/07 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. 

Umowa z Operatorem zewnętrznym załącznik Nr 3 reguluje zasady obliczania i wynagradzania 

operatora. Wynagrodzenie Operatorowi przysługuje wyłącznie za wozokilometry wykonane na 

zlecenie Organizatora (ZDZiT) określonych w rozkładach jazdy. Usługi świadczone przez Operatora 

rozliczane będą w okresach miesięcznych. Wszystkie wpływy z tytułu opłat za przewóz oraz innych 

opłat pobieranych od pasażerów stanowią wyłączny dochód Organizatora (ZDZiT) i nie mogą być 

pobierane lub zatrzymywane przez Operatora, a w przypadku ich pobierania przez Operatora 

muszą być niezwłocznie zwrócone Organizatorowi. 

 

Zgodność projektu z polityką zrównoważonego rozwoju 

Realizacja Projektu pozostaje w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju, której obowiązek 

przestrzegania wynika w szczególności z art. 8 rozporządzenia 1303/2013 oraz art. 11 i art. 19 ust. 

1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/2 z późn. zm.). 

Cele Projektu zostaną osiągnięte z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 

wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, w szczególności 

w zakresie następujących wymogów: ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania 

zasobami, dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia jego skutków, różnorodności biologicznej, 

odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z 

ochroną środowiska.  

W deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 11.10.2016 

r. stwierdzono, iż Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot 

ochrony obszarów Natura 2000, jak również nie naruszy ich integralności. 

Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z podstawowymi zasadami prawa ochrony środowiska: 

1. Zasadą stosowania działań zapobiegawczych (zasada prewencji) - zasada ta zakłada 

konieczność rozważenia potencjalnych skutków określonego działania i podjęcia na działań 

zapobiegawczych. Ze względu na rodzaj i charakter inwestycji oraz skalę i zasięg jego 

oddziaływania, przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot 

ochrony obszarów Natura 2000, jak również nie naruszy ich integralności. Realizacja 

i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wpływać na ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych i nie naruszy ustaleń zawartych w warunkach korzystania z wód regionu 

wodnego Łyny i Węgorapy. 

2. Zasada naprawiania szkód przede wszystkim u źródła- zasada oznacza, iż powstała 

w środowisku szkoda powinna być wyeliminowana na jak najwcześniejszym etapie 

produkcji, a nie po zakończeniu procesu produkcji. Zasada ta znajduje zastosowanie 

w szczególności we wszystkich regulacjach ustanawiających standardy emisji szkodliwych 

substancji do powietrza i wód. 
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3. Zasadą zanieczyszczający płaci - sprawca, który spowodował szkodę w środowisku lub 

zagrożenie powstania szkody, powinien ponieść koszty naprawienia szkody lub 

wyeliminowania zagrożenia. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie ze wskazaną zasadą. 

W deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną stwierdzono, 

że przedsięwzięcie nie pogarsza stanu jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych, ani 

nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód/potencjałów. 

Projekt wpływa na realizację zasady zrównoważonego rozwoju pozytywnie. Uzyskał 2 dec. 

środowiskowe, określające warunki realizacji zadania dot. wykorzystania terenu w fazie realizacji i 

użytkowania, konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych, ograniczenia 

uciążliwości dla terenów sąsiednich po wypełnieniu, których nie będzie znacząco negatywnie 

oddziaływać na środowisko. Ponadto swoimi produktami przyczyni się do redukcji szkodliwych 

substancji, w tym dwutlenku węgla. 

 

Zgodność projektu z polityką równych szans kobiet i mężczyzn 

Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE przedstawionymi w art. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L poz. 347 z dnia 20.12.2013, dalej 

rozporządzenie 1303/2013), mianowicie zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyznw ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Analiza potrzeb grupy docelowej została wykonana z punktu widzenia równego dostępu 
wszystkich grup społecznych (bez względu na płeć). W ramach dokonywanej analizy nie 
stwierdzono barier występowania nierówności uwarunkowanych płcią. 

Wnioskodawca będzie przeciwdziałać wystąpieniu barier równościowych w trakcie realizacji 

Projektu. Na poszczególnych etapach realizacji Projektu podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu 

zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 

lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.  

Należy podkreślić, iż z finalnych efektów Projektu będą mogły korzystać w takim samym stopniu 

wszystkie grupy społeczne. Projekt zapewni równy dostęp do wytworzonych produktów 

a wszystkie udostępniane materiały informacyjne nie będą zawierały elementów, mogących 

wpłynąć na dyskryminację którejś z płci. Realizacja Projektu w równym stopniu zaspokoi potrzeby 
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społeczne, bez względu na płeć. Projekt zapewni również równy dostęp wszystkim grupom 

społecznym do wytworzonych produktów. 

Podjęte zostaną także działania w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.  

Wnioskodawca będzie czuwał nad odpowiednią organizacją pracy w zespole projektowym. 

Szerokie spektrum rozwiązań równościowych będzie wdrażane w zakresie godzenia życia 

zawodowego i prywatnego. 

Ponadto osoby zaangażowane w realizację Projektu zostaną poinformowane o obowiązku 

przestrzegania zasady równości płci. Obejmuje to także organizowanie pracy i składu osobowego 

we wszystkich działaniach tak, aby zapewnić włączanie perspektywy płci do działań projektowych.  

W ramach realizacji Projektu Wnioskodawca będzie kierował się zasadą równego traktowania 

kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji poprzez m.in.: 

• równą płacą za tę samą pracę, 

• równością w procesach decyzyjnych, 

• godnością, integralnością i eliminacją przemocy uwarunkowanej płcią, 

• godzeniem życia zawodowego z prywatnym, 

• równość płci w polityce zewnętrznej. 

Dodatkowo prowadzone będą działania w celu podniesienie świadomości osób zaangażowanych 

w realizację Projektu na temat wdrażania zasady równości szans kobiet i mężczyzn (informacje 

zawarte na stronie internetowej Projektu).  

Zasady równości szans kobiet i mężczyzn zostanie uwzględniona w badaniach ewaluacyjnych, 

prowadzonych w ramach Projektu. 

 

Zgodność projektu z polityką równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Projekt jest zgodny z polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. Na poszczególnych etapach realizacji Projektu zostaną poczynione 

stosowne kroki, których celem będzie zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji, ze 

względu na niepełnosprawność, zgodnie z polityką przedstawioną w Wytycznych Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Nowa infrastruktura wytworzona w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego będzie 

zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez odstępstw od stosowania wymagań 

prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących 

przepisów budowlanych. W ramach zadania zastosowano rozwiązania projektowe zapewniające 
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wszystkim użytkownikom równe warunki skorzystania z wytworzonych produktów poprzez: pełen 

dostęp do miejsc postojowych, przystanków komunikacji miejskiej, ciągu pieszego i rowerowego, 

przejść dla pieszych. Każdy z wymienionych elementów zapewnia samodzielne poruszanie się 

osobom z różnymi niepełnosprawnościami, osób starszych i zależnych a stanowi tę samą trasę, z 

której korzystają inni użytkownicy. 

Rozwiązania likwidujące bariery dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i zależnych to: 

obniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych, przejścia dla pieszych wyposażone w system 

informacji fakturowej (płytki kierunkowe – prowadzące (ryflowane) ułożone tuż przed przejściem 

dla pieszych, jako strefa dojścia do jezdni oraz płytki ostrzegawcze (z wypustkami) jako strefa 

decyzji), pozwalającej na bezpieczne przekraczanie ulicy osobom z dysfunkcją wzroku, a na 

przejściach z sygnalizacją z odpowiednio dostosowanym systemem sygnalizacji dźwiękowej i 

świetlnej (w tym pętle indukcyjne). Na przejściach dla pieszych odpowiednie spadki podłużne 

(ułatwienie pokonania wysokości) i poprzeczne ciągów pieszych (zapewniający właściwe 

odwodnienie), trasy oznaczone fakturowo, by zapewnić bezpieczne poruszanie się osobom z 

dysfunkcjami wzroku, równe i szorstkie nawierzchnie dla osób poruszających się o kulach lub na 

wózkach inwalidzkich, brak kolizji w skrajni ruchu pieszego, dobre oświetlenie ciągów pieszych, 

studzienki kanalizacyjne zlicowane z płaszczyzną nawierzchni. Elementy ażurowe (np. kratki 

kanalizacyjne) nie mogą dodatkowo mieć otworów szerszych niż 20 mm, a jeśli są to otwory 

podłużne – powinny być zorientowane prostopadle do głównego kierunku komunikacji. Perony 

autobusowe wyposażone w nawierzchnie fakturowe przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku 

oraz innowacyjne rozwiązanie zakończenia peronu krawężnikiem naprowadzającym. 

Zakupiony tabor tramwajowy w pełni dostosowany jest do przewozów osób niepełnosprawnych, 

seniorów i rodziców z małymi dziećmi. Pojazd będzie wyposażony w: platformę dla wózków 

inwalidzkich z wolną przestrzenią w pojeździe wraz ze stanowiskiem do mocowania wózka 

inwalidzkiego z pasami bezpieczeństwa, przyciski do sygnalizacji zamiaru wsiadania lub wysiadania 

osoby poruszającej się na wózku, wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej nie 

poruszającej się na wózku zlokalizowane w sąsiedztwie pierwszych lub drugi drzwi od 

motorniczego, maksymalną szerokość przejścia nie mniejszą niż 650 mm, podłogę z wykładziną 

antypoślizgową bez występów mogących powodować potykanie się pasażerów, z udziałem niskiej 

podłogi w części pasażerskiej co najmniej w 50%, w podłogę w strefie drzwi oznaczonej kolorem 

żółtym, oznaczenia wszelkich krawędzi wejść oraz stopni podestów posiedzeniowych w kolorach 

żółto-czarnym, wyposażenie wnętrza sygnalizującego otwieranie i zamykanie drzwi poprzez sygnał 

dźwiękowy i świetlny. 

Projektowane zadania mają: 

• zapewnić odpowiednią ilość i jakość usług świadczonych przez transport zbiorowy 

w dostosowaniu do preferencji i oczekiwań pasażerów, w tym dla oczekiwanej dostępności 

dla osób niepełnosprawnych; 

• stworzyć infrastrukturę zapewniającą wysokiej jakości usługi transportu zbiorowego, 

tworzące realną alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym. 
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• zapewnić koordynację transportu miejskiego z lokalnym, regionalnym i krajowym. 

 

2.3. Definicja projektu 

 

2.3.1. Podstawowe informacje 

 

Projekt pn. „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności" realizowany 

będzie w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie grodzkim Olsztyn, w gminie Olsztyn. 

Miasto Olsztyn zlokalizowane jest w środkowej części województwa nad rzeką Łyną, w granicach 

Pojezierza Olsztyńskiego, które wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Mazurskiego. 

 

Rycina 2: Położenie Olsztyna na mapie Polski 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Projekt będzie realizowany na terenie Olsztyna i będzie oddziaływał na Miejski Obszar 

Funkcjonalny m.in. przez integrację różnych form transportu również z transportem z Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Obszar ten jest tożsamy z Obszarem Strategicznej Interwencji 

(OSI) Aglomeracji Olsztyna wskazanym w Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego 

województwa warmińsko - mazurskiego do roku 2025 jako przejaw terytorializacji celów 

rozwojowych. MOF Olsztyna tworzą: 

• Miasto Olsztyn, 

• gmina Barczewo,  

• gmina Dywity,  

• gmina Gietrzwałd,  
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• gmina Jonkowo,  

• gmina Purda, 

• gmina Stawiguda. 

 

MOF Olsztyna leży w regionie o najniższej w Europie dostępności transportowej. Trzon układu 

komunikacyjnego MOF stanowią drogi krajowe nr 16, 51 i 53.Wewnętrzną spójność komunikacyjną 

wspierają również drogi wojewódzkie nr 527 – stanowiąca główne połączenie drogowe dla 

mieszkańców gminy Jonkowo (wraz z linią kolejową Olsztyn-Morąg) i nr 598, która jest kolejnym 

ważnym połączeniem z Olsztynem dla gminy Stawiguda i Purda. 

Olsztyn jest znaczącym regionalnym węzłem komunikacyjnym, który leży na skrzyżowaniu dróg 

krajowych biegnących do granic państwa od północy (DK51 – granica z Obwodem Kaliningradzkim) 

oraz wschodu (DK16 – granica z Litwą).Istniejący układ ulic miejskich tworzą zarówno drogi 

krajowe, jak i wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przez miasto przebiegają dwie drogi 

wojewódzkie (527 oraz 598) oraz podobnie jak w przypadku MOF trzy drogi krajowe: 

• nr 16 – Dolna Grupa – Olsztyn-Granica państwa - ul. Sielska, ul. Armii Krajowej,  

al. Obrońców Tobruku, al. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Pstrowskiego, ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, ul. Leonharda, ul. Towarowa, ul. Budowlana, ul. Lubelska (zachód-

wschód), 

• nr 51 – Granica państwa – Lidzbark Warmiński – Olsztyn – Olsztynek – al. Wojska Polskiego, 

ul. Artyleryjska, al. Schumana, ul. Armii Krajowej (odcinek DK16), al. Warszawska (północ-

południe), 

• nr 53 – łącząca Olsztyn z Ostrołęką. 
 

Niniejszy projekt jest zlokalizowany w centralnej części miasta, na terenie osiedla Śródmieście 

i Kętrzyńskiego stanowi kontynuację inwestycji związanych z wyprowadzeniem ruchu 

tramwajowego do miasta Olsztyna.  
 

Centrum Miasta Olsztyna uzyska sprawniejsze połączenie w ramach MOF-u dzięki wyraźnej 

poprawie dostępności komunikacji zbiorowej i rowerowej oraz integracji różnych form transportu. 

 

Identyfikacja problemów do rozwiązania 

Jednym z głównych problemów występujących na terenie miasta Olsztyna jest kongestia 

transportowa, która jest bezpośrednio związana z ruchem pojazdów w obrębie miasta. Na 

terenie miasta Olsztyna liczba samochodów rośnie z roku na rok, w 2012 liczba samochodów 

osobowych zarejestrowanych na 1000 ludności wynosiła 425,3, a w 2014 roku 452,3. Liczba 

samochodów w 2015 roku w porównaniu do roku 2009 wzrosła o ponad 10 tysięcy pojazdów (z 68 

072 w roku 2009 do 78 621 w roku 2015). Prognozowana dla miasta Olsztyna wartość wskaźnika 
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motoryzacji do roku 2027 wyniesie 497 samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców (szacuje 

się wzrost ilości samochodów osobowych do 84 tysięcy pojazdów). 

Kongestia transportowa przyczynia się do paraliżu komunikacyjnego miasta, wynika to zarówno 

ze wzrostu wskaźnika motoryzacji, jak i braku nowych rozwiązań drogowych w obrębie miasta. 

Kongestia wpływa nie tylko na zatłoczenie ulic, ale również na przepełnienie parkingów 

w centralnej części miasta, likwidację terenów zielonych i zmianę ich przeznaczenia na parkingi, 

spadek poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego, wzrost hałasu i emisji spalin, co razem 

przekłada się na spadek poziomu życia w mieście. 

Rosnąca liczba samochodów powoduje zwiększenie natężenia ruchu w mieście, co przy słabej 

jakości dróg lokalnych wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa podróżujących. Rosnące 

zatłoczenie ulic powoduje obniżenie prędkości przejazdów. Wskazane problemy przyczyniają się 

do zwiększania kosztów transportu oraz postępującej degradacji infrastruktury drogowej, ma to 

również negatywny wpływ na środowisko naturalne (poprzez emisje zanieczyszczeń) i obniżenie 

jakości życia mieszkańców. Zwiększenie ruchu samochodowego ma również negatywny wpływ 

na komunikację zbiorową, zwłaszcza transport autobusowy - gdyż zmniejsza się jego prędkość 

komunikacyjna a tym samym zmniejsza się regularność i punktualność kursowania pojazdów. 

Jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w Olsztynie jest komunikacja 

samochodowa, zwłaszcza w centrum miasta, powodem jest systematycznie zwiększająca się 

liczba samochodów (w większości starych), wpływają one nie tylko na zanieczyszczenie powietrza, 

ale również na wzrost zagrożenia hałasem drogowym. 
 

Transport miejski jest bardziej przyjazny dla miasta niż motoryzacja indywidualna, zanieczyszczenia 

i hałas związane z transportem miejskim są wielokrotnie niższe niż te, powodowane przez 

samochody osobowe. Bez podjęcia odpowiednich działań problem ten będzie narastał, a 

zatłoczenie ulic, spowodowane ciągle wzrastającą liczbą podróży odbywanych transportem 

samochodowym obejmować będzie coraz większe obszary miasta. 

 

2.3.2. Logika interwencji i cele projektu 

 

Głównym celem Projektu "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności" 

jest: 

 

Zwiększenie wykorzystania transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i jego obszaru 

funkcjonalnego 
 

Cel główny Projektu jest zgodny z celem głównym działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia, jakim jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich 

makroregionu Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych. 
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Oprócz przedstawionego powyżej celu głównego, realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia 

szeregu następujących celów szczegółowych: 

• integracja funkcjonujących w pobliżu Dworca PKP/PKS różnych form transportu, co 

usprawni także połączenie Olsztyna z jego MOF, 

• upłynnienie ruchu w zatłoczonych obszarach miasta poprzez uprzywilejowanie transportu 

zbiorowego, 

• rozwijanie tzw. łańcuchów ekomobilności (integracja transportu zbiorowego, ruchu 

rowerowego i pieszego), 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu, 

• skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, 

• poprawa dostępności centrum Olsztyna dlakomunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego, 

• lepsze wykorzystanie przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup 2 szt. taboru 

tramwajowego. 

Przedmiotem niniejszego Projektu jest m.in. budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz 

przebudowa i budowa układu ulicznego centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego i ul. Partyzantów), 

w tym m.in. budowa buspasów, przebudowa oświetlenia, poprawa warunków ruchu. Realizacja 

tych zadań przyczyni się od poprawy jakości ulicznego transportu zbiorowego oraz upłynnienia 

ruchu w zatłoczonych obszarach miasta. Działania realizowane w ramach Projektu będą 

skutkowały usprawnieniem funkcjonowania ruchu dla transportu publicznego oraz 

niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego) oraz przyczynią się do rozwijania tzw. łańcuchów 

ekomobilności, a więc takich rozwiązań które przyczyniają się do integracji transportu publicznego 

z komunikacją pieszą i rowerową oraz wzajemnie się uzupełniają. Rozwój łańcuchów 

ekomobilności wpływa pozytywnie na środowisko naturalne oraz przyczynia się do usprawnienia 

w przemieszczaniu się na terenach miast i ich okolic. 

Jednym z efektów realizacji Projektu będzie uprzywilejowanie transportu zbiorowego, w ramach 

prac inwestycyjnych przewidziano m.in. budowę buspasów oraz systemu sygnalizacji 

akomodacyjnej wzbudzanej przez autobusy. Poprzez realizacje tych zadań transport zbiorowy 

może stać się atrakcyjną alternatywą dla transportu samochodowego i nastąpi zwiększenie jego 

wykorzystania. Zmniejszenie ruchu samochodowego przyczyni się do upłynnienia ruchu 

w obrębie miasta, skrócenia czasu podróży oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zintegrowane centrum przesiadkowe, które jest jednym z elementów Projektu ma za zadanie 

kumulować na niewielkim obszarze różne środki transportu, dzięki czemu można usprawnić 

obsługę pasażerów (nie tylko mieszkańców Olsztyna, ale również pasażerów MOF-u oraz 

turystów). Centrum integrować będzie m.in. takie środki transportu jak kolej, transport 

autobusowy, komunikację miejską, tramwaje, rower, samochody osobowe i taxi. Należy również 
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podkreślić, że z Dworca PKP kursują szynobusy do Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, 

co dodatkowo przyczyni się do usprawnienia komunikacji miedzy stolicą województwa, jego 

obszarem funkcjonalnym oraz resztą Europy. Lotnisko Olsztyn-Mazury, obecnie posiada 

następujące destynacje: Kraków, Wrocław, Warszawa, Monachium, Londyn, Berlin. Zintegrowanie 

różnych systemów transportowych przyczyni się do skrócenia czasu potrzebnego na przesiadanie 

się pomiędzy tymi środkami transportu oraz usprawnienia obsługi pasażerów. 

Ważnym elementem w ramach realizacji Projektu jest również poprawa warunków rowerzystów 

i pieszych, dlatego w ramach Projektu planuje się realizację zadań inwestycyjnych w zakresie 

chodników, dróg dla rowerów czy oświetlenia, wpłynie to pozytywnienia na bezpieczeństwo 

wszystkich uczestników ruchu. Poprawa komfortu pieszych nastąpi poprzez zapewnienie 

nawierzchni ciągów pieszych o wysokich walorach użytkowych i estetycznych, redukcję liczby 

sygnalizacji świetlnych na głównych ciągach pieszych, redukcję barier architektonicznych. Nowa 

infrastruktura wytworzona w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego będzie zgodna z 

koncepcją uniwersalnego projektowania, bez odstępstw od stosowania wymagań prawnych w 

zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów 

budowlanych co przyczyni się do stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej. 

Przedstawione działania wpłyną pozytywnie nie tylko na jakość życia mieszkańców (zarówno 

Olsztyna, jak i MOF), ale również na środowisko naturalne. Transport zbiorowy jest bardziej 

przyjazny dla środowiska niż transport samochodowy. Zakup dodatkowych 2 szt taboru 

tramwajowego pozwoli na zwiększenie częstotliwości kursowania obecnych linii tramwajowych – 

co przełoży się na jego konkurencyjność względem transportu indywidualnego. Zwiększenie 

wykorzystania transportu miejskiego wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

oraz zmniejszenie zagrożenia hałasem drogowym, co jest bezpośrednią odpowiedzią na opisywane 

wcześniej problemy.  
 

Podsumowując, realizacja Przedsięwzięcia wpłynie na wzrost efektywności transportu 

zbiorowego oraz zwiększenie jego wykorzystania, przy jednoczesnym uspokojeniu ruchu 

samochodowego, a tym samym realizacja przestawionych w Studium zadań powinna przełożyć 

się na wzrost roli publicznego transportu zbiorowego oraz na ograniczenie negatywnego wpływu 

transportu na środowisko naturalne. 

 

Wskaźniki produktu 

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SzOOP POPW 2014-2020 oraz z "Instrukcją wypełnienia wniosku w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa II: Nowoczesna 

Infrastruktura Transportowa działania 2.1: Zrównoważony transport miejski", w tabeli 

przedstawiono wskaźniki produktu dla niniejszego Projektu. 
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Tabela 4: Wskaźniki produktu 

Lp. Wyszczególnienie JM 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

Wartość 
docelowa 

Metodologia wyliczenia 
wskaźników, sposób 

weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości 

wskaźnika 

1 

Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

szt. 2018 2 

dokumentacja Projektu/ 
dokumentacja 

powykonawcza, protokół 
odbioru końcowego 

2 
Pojemność zakupionego taboru 
pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym  

osoby 2018 400 

dokumentacja Projektu/ 
dokumentacja 

powykonawcza, protokół 
odbioru końcowego 

3 
Całkowita długość nowych lub 
przebudowanych linii komunikacji 
miejskiej w tym  

km 2018 8,76 

dokumentacja Projektu/ 
dokumentacja 

powykonawcza, protokół 
odbioru końcowego 

3a 
Długość wybudowanych lub 
przebudowanych linii trolejbusowych  

km 2018 0  

3b 
Całkowita długość nowych lub 
zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii metra  

km 2018 0 

dokumentacja Projektu/ 
dokumentacja 

powykonawcza, protokół 
odbioru końcowego 

3c 
Całkowita długość nowych lub 
przebudowanych linii autobusowych 
w komunikacji miejskiej  

km 2018 8,76 

dokumentacja Projektu/ 
dokumentacja 

powykonawcza, protokół 
odbioru końcowego 

4 
Liczba zainstalowanych 
inteligentnych systemów 
transportowych 

szt. 2018 1 

dokumentacja Projektu/ 
dokumentacja 

powykonawcza, protokół 
odbioru końcowego 

5 
Długość dróg na których 
zainstalowano inteligentne systemy 
transportowe 

km 2018 2,35 

dokumentacja Projektu/ 
dokumentacja 

powykonawcza, protokół 
odbioru końcowego 

6 
Liczba wybudowanych obiektów 
"parkuj i jedź" 

szt. 2018 0  

7 
Liczba miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach "parkuj i 
jedź" 

szt. 2018 0  

8 

Liczba miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych w 
wybudowanych obiektach "parkuj i 
jedź" 

szt. 2018 0  

9 Długość wyznaczonych buspasów km 2018 2,47 

dokumentacja Projektu/ 
dokumentacja 

powykonawcza, protokół 
odbioru końcowego 
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10 Długość dróg dla rowerów km 2018 2,52 

dokumentacja Projektu/ 
dokumentacja 

powykonawcza, protokół 
odbioru końcowego 

11 
Liczba wybudowanych obiektów 
"Bike&Ride" 

szt. 2018 0  

12 
Liczba stanowisk postojowych w 
wybudowanych obiektach 
"Bike&Ride" 

szt. 2018 0  

Źródło: opracowanie własne 

 

Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych 

wartości wskaźnika. 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym  

Łączna liczba miejsc stojących i siedzących przeznaczonych do użytku pasażerów w jednym z 

tramwajów wynosić będzie 200 miejsc. Wartość ta została przyjęta jak dla obecnie kursującego 

taboru w obrębie miasta. Ponieważ w ramach projektu planowany jest zakup 2 sztuk taboru 

tramwajowego całkowita wartość tego wskaźnika wyniesie 400 osób. 

 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej: 

Weryfikacja wielkości powyższych wskaźników produktu nastąpi po zakończeniu prac 

budowlanych, w ramach pomiarów towarzyszących procedurom odbiorowym. 

Wartość wskaźnika całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej 

została obliczona poprzez przemnożenie długości planowanych do przebudowania odcinków trasy 

przez liczbę stałych dziennych linii, które dany odcinek obsługują. Dla linii dwukierunkowych 

długość ta została obliczona jako średnia długość obu kierunków. 
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Rycina 3: Wykaz początkowych i końcowych punktów odcinków w obrębie inwestycji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie google.maps.pl 

Wartość wskaźnika została obliczona w podziale na odcinki: 

1 Odcinek (A-B) - dla ulicy Pieniężnego (zadanie 2), długość odcinka wynosi 476 metrów i kursuje 

po nim 9 stałych, dziennych linii komunikacji miejskiej, a wiec wartość wskaźnika dla tego odcinka 

wyniesie4284 metry 

2. Odcinek (C-D) - obejmujący część zadania 3, odcinek ulicy Partyzantów od skrzyżowania z ulicą 

1 Maja do skrzyżowania z ulicą Kajki: długość odcinka wynosi 448 metry i kursują po nim 2 linie 

autobusowe, co przekłada się na wartość wskaźnika: 896 metrów. 

3. Odcinek (D-E) - obejmujący część zadania 3, odcinek ulicy Partyzantów od skrzyżowania z ulicą 

Kajki do Placu Bema: długość odcinka wynosi 364 metrów i kursują po nim 4 linie autobusowe, a 

więc wartość wskaźnika dla tego odcinka wyniesie 1456metry.  

4. Odcinek (F-G) - obejmujący cześć zadania 1, odcinek od Placu Bema do przystanku 

autobusowego przy PKS (ulica Partyzantów), o średniej długości 314 metrów, po odcinku tym 

kursują 2 linie autobusowe. Wartość wskaźnika dla tego odcinka wyniesie 628 metrów. 

5. Odcinek (G-H) - obejmujący część zadania 1, odcinek od Placu Bema do przystanku 

autobusowego przy PKS (ulica Dworcowa), o średniej długości 324 metrów, po odcinku kursują 2 

linie autobusowe. Wartość wskaźnika dla tego odcinka wyniesie 648 metrów. 
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6. Odcinek (H-I) - obejmujący cześć zadania 1, odcinek od przystanku autobusowego przy PKS (ulica 

Dworcowa) do ulicy Lubelskiej, o średniej długości 427 metrów, po odcinku kursują 2 linie 

autobusowe, co przekłada się na wartość wskaźnika: 854 metrów. 

Tabela 5: Wartość wskaźnika dla zadania 

Lp. Odcinek 
średnia długość 
odcinka (metry) 

Liczba linii Numery linii stałych dziennych 
wartość 

wskaźnika (w 
metrach) 

1 A-B 476 9 101,105, 107, 109, 111, 113, 116, 128, 136 4284 

2 C-D 448 2 116, 120 896 

3 D-E 364 4 101,109,116, 120 1456 

4 F-G 314 2 101, 120 628 

5 G-H 324 2 107, 126 648 

6 H-I 427 2 121,128 854 

 SUMA 2353   8766 

Źródło: opracowanie własne  

 

Wartość wskaźnika całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej 

wynosi w sumie 8766 m. Do wniosku przyjęto 8,76 km. 

Wartość wskaźnika całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w 

komunikacji miejskiej została obliczona z uwzględnieniem obecnego kursowania linii 108, 112 i 

131, jednakże należy wziąć pod uwagę, iż kursowanie linii 108 i 112 jest uzależnione od zawartego 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Olsztyn a Gminą Dywity, a kursowanie linii 131 

uzależnione jest od dofinansowania linii przez zakład Indykpol (linia 131 ma charakter linii 

obsługującej zakład). Zmiany w kursowaniu wskazanych linii komunikacji miejskiej mogą 

spowodować zmniejszenie wartości wskaźnika. 

 

Długość dróg na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 

Wartość wskaźnika została obliczona poprzez zsumowanie długości dróg, będących przedmiotem 

przedsięwzięcia. Całkowitą wartość wskaźnika obliczono poprzez zsumowanie następujących 

danych: 

• długość dróg dla Zadania 1: 1065 metrów, 

• długość dróg dla Zadania 2: 476 metrów, 

• długość dróg dla Zadania 3: 813 metrów 

Łączna długość ulic, będących przedmiotem Przedsięwzięcia, a tym samym łączna długość dróg na 

których zostaną zainstalowane inteligentne systemy transportowe wynosi 2354metrów, do 

wniosku o dofinansowanie przyjęto 2,35 km. 
 

Długość wyznaczonych buspasów 

Wartość wskaźnika została obliczona poprzez zsumowanie długości buspasów na poszczególnych 

odcinkach ulicy Pieniężnego i Partyzantów objętych Przedsięwzięciem, dla odcinków 

dwukierunkowych, obliczono średnią długość buspasów z obu kierunków. Całkowitą wartość 

wskaźnika obliczono poprzez zsumowanie następujących danych: 
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• długość buspasówdla Zadania 1: 639 metrów. 

• długość  buspasówdla Zadania 2: 476 metrów 

• długość buspasówdla Zadania 3: 1362metrów 

Łączna długość buspasów, które zostaną wyznaczone w ramach realizacji niniejszego 

Przedsięwzięciawyniesie2477 metrów. Do wniosku przyjęto wartość 2,47 km. 
 

Długość dróg dla rowerów 

Wartość wskaźnika została obliczona poprzez zsumowanie długości dróg dla rowerów które 

powstaną w ramach realizacji zadań: 

• długość dróg dla rowerów dla Zadania 1: 1139,17 (zgodnie z Projektem Budowlanym 

powierzchnia ścieżek rowerowych wynosi 2278,33 m2 a ich szerokość 2m) 

• długość dróg dla rowerów dla Zadania 2: 476 metrów (powierzchnia ścieżek rowerowych 

wynosi  1190 m2 a ich szerokość 2,5 m) 

• długość dróg dla rowerów dla Zadania 3: 907,26 metrów (zgodnie z Projektem Budowlanym 

powierzchnia ścieżek rowerowych wynosi 1814,52 m2 a ich szerokość 2m). 

Całkowita długość ścieżek rowerowych wyniesie2522,43 m. Do wnioski przyjęto 2,52 km. 

Wszystkie wskaźniki były przyjmowane bez zaokrągleń. Mają wartości szacowane na podstawie 

dokumentacji budowlanej. Rzeczywiste potwierdzenie wskaźników będzie odbywało się po 

zakończonej realizacji projektu na podstawie dokumentacji powykonawczej. 

 

 

Wskaźniki rezultatu 

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SzOOP POPW 2014-2020 oraz z "Instrukcją wypełnienia wniosku w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa II: Nowoczesna 

Infrastruktura Transportowa działania 2.1: Zrównoważony transport miejski" kolejna tabela 

przedstawia wskaźniki rezultatu dla niniejszego projektu. 
 

Tabela 6: Wskaźniki rezultatu 

Lp. Wyszczególnienie JM 
Wartość 

bazowa 

Rok 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej 

Wartość docelowa 

1 

Liczba przewozów komunikacją miejską na 

przebudowanych i nowych liniach 

komunikacji miejskiej 

szt./rok 837 881 2019 895 210 

Źródło: opracowanie własne 

Oszacowania wskaźnika dokonano w oparciu o prognozowaną wielkość pasażerów komunikacji 

autobusowej na terenie Olsztyna oraz długość przebudowanych linii autobusowych, określoną jako 

wskaźnik niniejszego projektu. Przyjęto, iż przebudowie podlega 8,76 km linii autobusowych z 

całkowitej długości ok. 325 km, co stanowi ok. 2,69%. Takim udziałem wymnożono całkowitą ilość 
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pasażerów komunikacji autobusowej dla roku 2016 oraz roku 2019 uzyskując wielkości wskaźnika 

rezultatu. Dane dotyczące ruchu pasażerskiego przyjęto na podstawie analizy popytu i są wynikiem 

opracowanego modelu ruchu. Projekt zakłada, iż na skutek poprawy warunków funkcjonowania 

transportu autobusowego nastąpi wzrost ruchu pasażerskiego na terenie Miasta. 

Tabela 7: Kalkulacja wskaźnika rezultatu 

Liczba pasażerów w komunikacji 

autobusowej 
Stan obecny Stan projektowany 

Ogółem 31 148 002 33 279 190 
W tym przebudowanych liniach 
[liczba pasażerów ogółem * 
% przebudowanych linii] 

931 325 995 048 

 

Wskaźniki informacyjne 

Zgodnie z "Instrukcją wypełnienia wniosku w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020 oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa działania 2.1: 

Zrównoważony transport miejski" dla Projektu należy wskaźniki informacyjne. Ponieważ w ramach 

Projektu nie planuje się utworzenia nowych miejsc pracy, wartość wszystkich wskaźników 

informacyjnych wynosi 0. 

 
 

2.3.3. Komplementarność z innymi działaniami 

 

Projekt „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności" jest 

komplementarny ze zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami drogowymi i komunikacyjnymi, 

realizowanymi przez miasto Olsztyn oraz innych beneficjentów. Do projektów tych należą m.in.: 

 

1) Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013 

• Całkowity koszt projektu: 663 166 080,08 zł 

• Wartość dofinansowania: 375 611 901,51 zł 

• Okres realizacji: 2009 - 2015 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Projekt ten swoim zasięgiem obejmował m.in.: 

o budowę sieci tramwajowej w ramach linii podstawowej: Jaroty – Sikorskiego – 

Obiegowa – Kościuszki – Dworzec Główny z odgałęzieniem do Uniwersytetu 

i Starego Miasta – łączna długości ok. 11 km, 

o budowę zajezdni tramwajowej, na terenie obecnej zajezdni MPK Sp. z o.o. 

o zakup 15 nowych pociągów tramwajowych, 
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o budowę odcinka planowanej ul. Obiegowej pomiędzy al. Sikorskiego, 

a al. Piłsudskiego, 

o dostosowanie skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej, 

o budowę pasów autobusowych w pasach drogowych (łącznie ok. 6,8 km). 

Realizacja tego projektu pozwoliła na wprowadzenie do miasta nowego środka transportu, 

jakim jest tramwaj, który zgodnie z założeniami m.in. dokumentu „Strategia rozwoju Miasta – 

Olsztyn 2020” będzie dalej rozwijany. Dzięki projektowi w mieście powstał nowoczesny system 

publicznego transportu zbiorowego, wprowadzający nową jakość, zarówno w obsłudze 

pasażerów, jak również w trendach rozwoju miasta.  

2) Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do 

węzła Wschód (S51) 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO PW 2014-2020 

• Całkowity koszt projektu: 208 574 156,96 zł  

• Wartość dofinansowania: 176 912 550,15 zł  

• Okres realizacji: 2016 - 2018 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: W ramach Projektu zakłada się powstanie 0,39 km nowych 

dróg krajowych klasy G 2/2, 2,17 km dróg przebudowanych do wyższych parametrów dróg 

krajowych oraz 3,04 km dróg niższych kategorii, niezbędnych do prawidłowej obsługi ulicy 

Towarowej.  

 

3) Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła 

drogowego Pieczewo (S51)  

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO PW 2014-2020 

• Szacowany całkowity koszt projektu: 108 904 005,72 zł  

• Wartość dofinansowania: 92 321 138,48 zł 

• Okres realizacji: 2016 - 2018  

• Krótki opis zakresu rzeczowego: W ramach Projektu zakłada się wybudowanie nowej drogi 

wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i skomunikowanie Olsztyna i jego obszaru 

funkcjonalnego z południową obwodnicą miasta. Powstanie ciąg o długości ok. 2,66 km, 

który poprawi dostępność komunikacyjną regionu Polski Wschodniej, obsługiwać będzie 

południowo-wschodnią część miasta oraz przenosić ruch z DK 16 i DK 53. 

4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego 

z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)  

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO PW 2014-2020 

• Szacowany całkowity koszt projektu: 41 830 114,86 zł  

• Wartość dofinansowania: 35 488 685,63 zł 

• Okres realizacji: 2016 - 2018  
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• Krótki opis zakresu rzeczowego: Projekt zakłada rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 

od granicy miasta do węzła "Jaroty", odcinek ten zostanie poszerzony na całej długości, 

celem inwestycji jest wyprowadzenie z miasta ruchu ciężkiego, zmierzającego w kierunku 

południa województwa. 

5) Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi 

wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego – etap II. 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2007-2013 

• Całkowity koszt projektu: 15 475 159,73 zł 

• Wartość dofinansowania: 14 655 801,74 zł 

• Okres realizacji: 2015 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa odcinka 

ulicy Sikorskiego wraz z odbudową infrastruktury towarzyszącej. Projekt obejmował m.in. 

wzmocnienie konstrukcji do KR5 jezdni zachodniej wraz z pasami skrętu, pomiędzy 

skrzyżowaniami z ul. Tuwima i ul Dywizjonu 303 na dł. 427 m, wzmocnienie konstrukcji do 

KR5 jedni wschodniej wraz z pasami do skrętu i zatokami autobusowymi pomiędzy 

skrzyżowaniami z ul. Wilczyńskiego i ul. Jarocką na dł. 741, za skrzyżowaniem z ul. Jarocką 

na dł. 80m, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wilczyńskiego i ul. Jarocką na dł. 630 m. 

Dodatkowo w ramach wykonanych prac przebudowana została m.in. kanalizacja 

deszczowa i odwodnienie jezdni oraz oświetlenie drogowe. 

 
6) Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi 

wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego – etap III 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2007-2013 

• Całkowity koszt projektu: 11 694 328,47 zł 

• Wartość dofinansowania: 9 029 942,51 zł 

• Okres realizacji: 2014-2015 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Przedsięwzięcie dotyczyło przebudowy odcinka 

ul. Sikorskiego wraz z odbudową infrastruktury towarzyszącej w zakresie m.in.: 

wzmocnienia konstrukcji jezdni do kategorii KR5 wraz z pasami do skrętów, zjazdami 

i skrzyżowaniami w ramach jezdni zachodniej (okolicy skrzyżowania ul. Jarockiej 

i Manikowskiego z ul. Sikorskiego do skrzyżowania ul. Sikorskiego z Tuwima i Synków Pułku 

oraz jedni wschodniej tj. okolica skrzyżowania ul. Jarockiej i Manikowskiego 

z ul. Sikorskiego z ul. Tuwima), wykonaniei przebudowa chodników i dróg dla rowerów 

wzdłuż ulicy, przebudowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia, przebudowa oświetlenia 

drogowego. 

7) Dokończenie budowy ul. Tuwima w Olsztynie 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORP 2004-2006 

• Całkowity koszt projektu: 26 993 290,68 zł 

• Wartość dofinansowania: 19 280 921,92 zł 
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• Okres realizacji: 2005 – 2006 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Projekt swoim zasięgiem obejmował budowę drugiej 

jezdni ul. Tuwima, która łączy ul. Warszawską z ul. Gen. Sikorskiego (na wysokości ul. Synów 

Pułku) oraz realizację IV etapu pierwszej jezdni (od ul. Wawrzyczka do ul. Sikorskiego). 

Ostatecznie otrzymano ciąg komunikacyjny klasy technicznej „G” o dł. 1 770 m, prędkości 

projektowej 50 km/h zdolny do przejęcia ruchu tranzytowego z DK 51. 

8) Przebudowa ulicy Synów Pułku w Olsztynie 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 2004-2006 

• Całkowity koszt projektu: 9 374 060,20 zł 

• Wartość dofinansowania: 7 030 545,14 zł 

• Okres realizacji: 2004 – 2006 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Projekt swoim zasięgiem obejmował przebudowę 

ul. Synów Pułku na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Pstrowskiego oraz 

przebudową fragmentów pasów ulic Krasickiego. Działanie konieczne ze względu na ważną 

rolę ulicy w sieci komunikacyjnej miasta (łączy najważniejsze arterie komunikacyjne w 

mieście – jest przedłużeniem ul. Tuwima do ul. Pstrowskiego jako połączenie dróg 

krajowych nr 16 i 51). 

9) Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do 

ul. Jarockiej 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2007-2013 

• Całkowity koszt projektu: 23 525 900,85 zł 

• Wartość dofinansowania: 13 197 975,27 zł 

• Okres realizacji: 2009 – 2011 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa przedłużenia 

ul. Sikorskiego do ul. Jarockiej, obejmująca skrzyżowanie z ul. Witosa, o dł. 1,35 km, 

z zachowaniem parametrów klasy drogi G. 

10) Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego – Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 2004-2006 

• Całkowity koszt projektu: 9 790 331,25 zł 

• Wartość dofinansowania: 7 324 901,57 zł 

• Okres realizacji: 2008 – 2009 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Projekt swoim zasięgiem obejmował przebudowę 

skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598, co w 

istotny sposób pomogło zwiększyć komfort jazdy w tej części miasta (strefa 

zurbanizowana). 

11) Przebudowa ul. Wilczyńskiego ul. Wilczyńskiego z przebudową skrzyżowania ul. Wilczyńskiego 

z ul. Kanta z uwzględnieniem prawoskrętu. 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 2004-2006 

• Całkowity koszt projektu: 3 424 669,99 zł 
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• Wartość dofinansowania: 1 602 301,04 zł 

• Okres realizacji: 2008 – 2009 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Projekt swoim zasięgiem obejmował przebudowę 

skrzyżowania ww. ulic, co w istotny sposób pomogło zwiększyć komfort jazdy w tej części 

miasta (strefa zurbanizowana), poprawiło jego czytelność. 

12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1460N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku al. Piłsudskiego 

w Olsztynie – od km 0+822,00 do km 1+620,00 przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu 

nad trakcją kolejową PKP – do km 2+076,00. 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2007-2013 

• Całkowity koszt projektu: 6 368 168,64 zł 

• Wartość dofinansowania: 4 425 658,55 zł 

• Okres realizacji: 2008 – 2011 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Projekt, w obrębie miasta, obejmował przebudowę  

al. Piłsudskiego od bramy nr 3 fabryki opon Michelin do granicy administracyjnej Olsztyna. 

Inwestycja polegała na modernizacji jednojezdniowej ulicy z obustronnymi krawężnikami  

i dwustronnym ciągiem pieszym oraz jednostronną drogą dla rowerów. 

13) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprze budowę 

ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku 

od „Sanatorium” do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie. 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2007-2013 

• Całkowity koszt projektu: 6 091 423,21 zł 

• Wartość dofinansowania: 3 558 165,24 zł 

• Okres realizacji: 2007 – 2012 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Projekt składał się z trzech etapów, z których dwa były już 

zrealizowane (budowa nowej ul. Bartąskiej oraz przebudowa mostu na rzece Wadąg), 

a także inwestycji planowanej do realizacji w latach 2011-2020, polegającej na odbudowie 

ul. Jagiellońskiej. Rezultatem przedsięwzięcia była rekonstrukcja niemal 2 km drogi na 

ul. Jagiellońskiej. 

14) Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana 

i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2007-2013 

• Całkowity koszt projektu: 24 234 159,05 zł 

• Wartość dofinansowania: 14 854 690,28 zł 

• Okres realizacji: 2010 – 2014 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Projekt miał za zadanie usprawnić dostępność 

komunikacyjną miasta Olsztyn i regionu oraz zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

W ramach przedsięwzięcia przebudowano ul. Bałtycką na odcinku od skrzyżowania z al. 

Schumana i ul. Artyleryjską, aż do wiaduktu nad koleją o dł. 1,43 km. W wyniku realizacji 

inwestycji zostały przebudowane następujące skrzyżowania: ul. Bałtycka z al. Schumana, 
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ul. Bałtycka z ul. Jeziorną, ul. Bałtycka z planowanym przebiegiem ul. Bałtyckiej, przy 

wiadukcie nad koleją.  

15) Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – 

Wojska Polskiego 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ 2007-2013 

• Całkowity koszt projektu: 106 805 548,15 zł 

• Wartość dofinansowania: 89 653 512,94 zł 

• Okres realizacji: 2005 – 2012 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: W ramach projektu zostały wykonanie następujące 

inwestycje: ul. Artyleryjska, ul. Dąbrowskiego, łącznik ul. Dąbrowskiego – ul. Artyleryjskiej 

oraz łącznik ul. Artyleryjskiej – most Świętej Barbary. Ponadto powstały nowe obiekty 

inżynierskie, do których należą: most na rzeką Łyną, tunel pod ul. Artyleryjską czy tunel dla 

pieszych pod starą ul. Artyleryjską oraz wiadukt w ciągu ulic Partyzantów – Wojska 

Polskiego. Dodatkowo wyremontowano tunel pod torami PKP (w kierunku ul. Jagiełły). 

16) Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i al. Warszawskiej 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ 2007-2013 

• Całkowity koszt projektu: 13 959 308,21 zł 

• Wartość dofinansowania: 11 865 411,97 zł 

• Okres realizacji: 2013 – 2014 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Zakres inwestycji obejmował m.in.: przedłużenia pasa 

skrętu w prawo z al. Warszawskiej w ul. Obrońców Tobruku – od przejazdu przez pas 

rozdzielający przy wjeździe na teren byłej jednostki wojskowej, dobudowę pasa skrętu 

w prawo z ul. Armii Krajowej w al. Warszawskiej o dł. ok. 220 m wraz z budową nowego 

chodnika na długości przebudowy oddzielonego od jezdni pasem zieleni, łącznie 

z wykonaniem dostosowania nawierzchni do skrzyżowania ul. Armii Krajowej 

z ul. Saperską, dobudowanie pasa skrętu w prawo z ul. Obrońców Tobruku 

w al. Warszawską o dł. ok. 180 m przeniesienie kolidującego pomnika oraz 

zagospodarowanie terenu wokół pomnika czy przedłużenie pasa skrętu w prawo 

z al. Warszawskiej w ul. Armii Krajowej. Realizacja projektu pozwoliła poprawić 

bezpieczeństwo na skrzyżowaniu przebudowywanych ulic, zwiększyć ich przepustowości, 

znacznie polepszyć komfort podróżowania oraz skrócić czas podróży. 

Ponadto Gmina Olsztyn planuje liczne inwestycje transportowe komplementarne w stosunku do 

opisywanego Projektu. Do najważniejszych inwestycji zalicza się: 

17) Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO PW 2014-2020 

• Szacowany całkowity koszt projektu: 245 747 084,06 zł  

• Szacowana wartość dofinansowania: 136 967 436,08 zł 

• Okres realizacji: 2014-2020  

• Projekt obejmować będzie następujące zadania: 
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− przedłużenie linii tramwajowej od krańcówki na os. Pieczewo przez ul. Krasickiego, 

ul. Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej, 

− rozbudowa krańcówki pod Wysoką Bramą, 

− zakup taboru tramwajowego, 

− rozbudowę systemu ITS, 

− Inżynier Kontraktu, ekspertyzy, obsługa prawna, decyzje, opłaty, promocja. 

 

18) Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa projekt rezerwowy 1 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO PW 2014-2020 

• Szacowany całkowity koszt projektu: 102 956 000,00 zł  

• Szacowana wartość dofinansowania: 71 149 000,00 zł 

• Okres realizacji: 2015-2020  

• Projekt obejmować będzie następujące zadania: 

− przedłużenie linii tramwajowej od krańcówki na os. Generałów i ul. Wilczyńskiego, 

− zakup taboru tramwajowego, 

− rozbudowę systemu ITS, 

− Inżynier Kontraktu, ekspertyzy, obsługa prawna, decyzje, opłaty, promocja. 

 

19) Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy 

miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej  
 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO PW 2014-2020 

• Szacowany całkowity koszt projektu: 105 000 000,00 zł  

• Szacowana wartość dofinansowania: 89 200 000,00 zł 

• Okres realizacji: 2017-2018  

• Krótki opis zakresu rzeczowego: celem inwestycji jest poprawa przepustowości w ciągu 

głównym DW 527 na odcinku od granic miasta do centrum miasta przy wiadukcie 

kolejowym w ciągu ulicy Bałtyckiej. 

20) Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od 

al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego  

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO PW 2014-2020 

• Szacowany całkowity koszt projektu: 261 500 000,00 zł  

• Szacowana wartość dofinansowania: 222 270 000,00 zł 

• Okres realizacji: 2014-2018  

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Inwestycja ma zadanie usprawnienie wyjazdu z miasta do 

planowanej obwodnicy miasta. 

 

Oprócz wyżej wymienionych projektów, niniejsze Przedsięwzięcie komplementarne jest 

z projektami realizowanymi przez GDDKiA bezpośrednio łączące się z siecią TEN-T: 
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1) Budowa południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu dróg: ekspresowej S51 i krajowej DK16 (dwa 

etapy) 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ2014-2020 

• Szacowany całkowity koszt projektu: I etap: 387 500 000 zł / II etap: 913 000 000 zł 

• Wartość dofinansowania: I etap: 329 375 000 zł / II etap: 776 050 000 zł 

• Okres realizacji: I etap: 2015-2018 / II etap: 2016-2019 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Projekt polega na budowie obwodnicy o przekroju 

dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, budową obiektów inżynierskich, 

remontem wybranych dróg lokalnych oraz instalacją urządzeń ochrony środowiska. Projekt 

został podzielony na 2 etapy. Pierwszy etap obejmuje budowę 10 km odcinka od węzła 

Olsztyn Zachód (miejscowość Kudypy) do węzła Olsztyn Południe. Drugi etap polega na 

wybudowaniu odcinka od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód (odcinek 

o długości 14,7 km). 

2) Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ 2014-2020 

• Szacowany całkowity koszt projektu: 1 568 930 487,38 zł 

• Wartość dofinansowania: 867 306 201,54 zł 

• Okres realizacji: 2015-2019 

• Krótki opis zakresu rzeczowego: Inwestycja polega na budowie dwujezdniowej drogi 

ekspresowej na odcinku Olsztyn - Olsztynek o długości 26,89 km, zadanie zostało 

podzielone na dwa odcinki realizacyjne: odcinek I Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe 

(o długości 13,55 km) oraz odcinek II Olsztyn Południe - Olsztynek (o długości 13,34 km). 

 

Niniejszy Projekt "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności" wskazuje 

komplementarność do następujących projektów planowanych do realizacji ramach ze środków 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WiM 2014-2020: 

1) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej 

i zakup taboru: 

• Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach PO RPO WiM 2014-2020 

• Szacowany całkowity koszt projektu: 36 000 000,00 zł  

• Szacowana wartość dofinansowania: 30 600 000,00 zł 

• Okres realizacji: 2017-2018  

• Projekt obejmować będzie następujące zadania: 

− rozbudowę infrastruktury rowerowej, 

− zakup taboru tramwajowego – 4 szt. 

2) Ekomobilny MOF - budowa ciągów rowerowych i pieszych z budową dróg gminnych. Jako 

rodzaj projektów realizowanych w ramach ZIT w zakresie promowania strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 
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w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.  

Poszczególne projekty będą zgłaszane w trybie konkursowym, będą stanowiły uzupełnienie 

zadań realizowanych w ramach projektów „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie”, 

ponieważ planowane drogi obsługiwane przez transport zbiorowy, który w głównej mierze 

będzie dowoził mieszkańców MOF do miasta rdzenia. Parking dla autobusów, busów z m.in. 

miejskiego obszaru funkcjonalnego zlokalizowany będzie przy ul. Lubelskiej realizowany 

w ramach zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS. 

3) Mobilny MOF 7b - budowa dróg lokalnych jedynie w obszarach funkcjonalnych Olsztyna.  

Jako rodzaj projektów realizowanych w ramach ZIT w zakresie zwiększania mobilności 

regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, 

w tym z węzłami multimodalnymi. W ramach Mobilnego MOF 7b realizowane będą 

następujące zadania: 

• Gmina Gietrzwałd/ Gmina Jonkowo/ Gmina Olsztyn 

− Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, 

Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia 

drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód (3G/1 O/J). 

• Gmina Barczewo/ Gmina Dywity 

− Droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do 

miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez miejscowość Gady 

do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość 

Barczewko do DK16(1B/1D), 

• Gmina Gietrzwałd 

− Droga powiatowa 1370N od miejscowości Sząbruk, dalej przez Unieszewo do 

DK16 (1G),  

− Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp 

- węzeł obwodnicy Olsztyna (2G). 

• Gmina Purda 

− Droga powiatowa 1464N od miejscowości Klebark Wielki przez miejscowość 

Klebark Mały (wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego) do DK16 - 

węzeł Wschód (1P). 

• Gmina Barczewo 

-- Droga gminna od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo 

do DK16 (2B). 

 

Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego projektu, jego cele oraz problemy, które ma rozwiązać, 

można stwierdzić, iż jego realizacja uzupełnia przedstawione powyżej projekty komplementarne. 

Projekt przyczyni się do stworzenia spójnego systemu układu komunikacyjnego obsługującego 

zarówno Olsztyn, jak i jego Miejski Obszar Funkcjonalny. 
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2.3.4. Odniesienie do dokumentów strategicznych 
 

 

Poniżej opisano szczególnie istotne z punktu widzenia Projektu priorytety działań oraz wpływ jego 

realizacji na spełnienie celów dokumentów strategicznych. 

Niniejszy Projekt jest zgodny z celami, priorytetami oraz założeniami zawartymi w głównych 

dokumentach o charakterze strategicznym na szczeblu krajowym, takimi jak: 

• Umowa Partnerstwa, 

• Polityka spójności 2014-2020, 

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności, 

• Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020, 

• Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 

• Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025, 

• Strategia Unii Europejskiej dla regionu morza Bałtyckiego  

• Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020  

• Zgodność ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030”, 

• Zgodność z „Oceną ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach 

bezpieczeństwa narodowego”, 

• Krajowa Sieć Civitas „CIVINET POLSKA”, 

• Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspólne dążenie do osiągnięcia 

konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach” 

Ponadto, zakres realizacji Projektu jest spójny z celami i założeniami dokumentów przygotowanych 

na szczeblu regionalnym oraz lokalnym, takich jak: 

• Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 

roku 2025, 

• Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

przyjętego uchwałą Nr VII/164/15 Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego z 27 maja 2015 r., 

• Plan zrównoważonego Rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, 

• Kontrakt Terytorialny 

• Strategia rozwoju Miasta - Olsztyn 2020, 
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• Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna, 

• Studium Uwarunkowań i KierunkówZagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna, 

• Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 

• Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna 

na lata 2012-2027, 

• Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku, 

• Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, 

• Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020. 

 

Niniejsze Przedsięwzięcie stanowi przykład wdrożenia celów i założeń wszystkich wymienionych 

dokumentów sporządzonych zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Realizacja 

Przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych i cząstkowych 

zawartych w tych dokumentach. 

 

Umowa Partnerstwa 

Umowa Partnerstwa to dokument określający kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech 

polityk: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz Wspólnej Polityki Rolnej. 

Przedstawia ona m.in.: cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz 

z podstawowymi wskaźnikami, opis stopnia uzupełniania się działań finansowych powyższych 

polityk, układ programów operacyjnych oraz zarys systemu finansowania i wdrażania. W obrębie 

celów Umowy partnerstwa wyróżniono cztery priorytety finansowania ze środków UE: otoczenie 

sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom; spójność społeczną i aktywność zawodową; 

infrastrukturę sieciową na rzecz wzrostu i zatrudnienia; środowisko i efektywne gospodarowanie 

zasobami. Przedstawione cele będą realizowane w ramach 11 Celów Tematycznych. Niniejszy 

projekt wpisuje się w cel tematyczny 4. Umowy Partnerstwa – Wspieranie przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Celem szczegółowym tego priorytetu jest zmniejszenie 

emisyjności gospodarki  

 Powyższy cel zakłada realizację takich priorytetów jak: 

• obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich, interwencje 

w ramach tego priorytetu będą się koncertowały na rozwoju niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego  

Niniejszy Projekt wpisuje się w powyższy cel, ponieważ jego realizacja przyczyni się do rozwoju 

i uprzywilejowania transportu zbiorowego w Olsztynie. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa 
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inwestycje w obszarze transportu miejskiego powinny być kierowane m.in. na infrastrukturę 

transportu publicznego, transportu niezmotoryzowanego, tabor czy też inteligentne systemy 

transportowe. 

 

Polityka Spójności 2014 – 2020 

Polityka spójności to główna polityka inwestycyjna UE. Na lata 2014-2020 w ramach polityki 

spójności ustalono 11 celów tematycznych wspierających wzrost gospodarczy. Jej adresatem są 

wszystkie regiony i miasta w Unii Europejskiej, a jej celem jest wspieranie zatrudnienia, 

konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, a także 

podniesienie jakości życia obywateli. Przedmiotowy Projekt wpisuje się bezpośrednio 

w następujące cele: 

• Cel 4 – Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, 

• Cel 7 – Promowanie zrównoważonego transportu oraz poprawa najważniejszych 

infrastruktur sieciowych. 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania 

i scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego kraju oraz jego kierunki przestrzennego 

zagospodarowania, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, który powinien 

obejmować okres co najmniej 15 lat.  

Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków, strategia podzielona jest na trzy 

obszary strategiczne (obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, obszar równoważenia 

potencjału rozwojowego regionów, obszar efektywności i sprawności państwa), dla których zostały 

określone strategiczne cele rozwojowe. 

Niniejszy projekt wpisuje się w obszar równoważenia potencjałów rozwojowych regionu, Cel 9 - 

Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego 

i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

Podstawowym zadaniem w tym celu jest zwiększenie dostępności transportowej i nasycenie 

infrastrukturą w Polsce. Transport musi przede wszystkim sprostać wymaganiom związanym 

z oszczędnością czasu, oferując krótki czas przejazdu, elastyczność przemieszczania się, możliwość 

wykorzystania czasu spędzonego w podróży oraz być dostosowanym do oczekiwań różnych grup 

wiekowych. W ramach niniejszego celu wyróżnić można kierunki interwencji, w tym: „udrożnienie 

obszarów miejskich i metropolitalnych”. W ramach tego kierunku interwencji pod uwagę bierze 

się m.in. podjęcie działań na rzecz upłynnienia ruchu transportu miejskiego, zapewnienie 

dogodnych przesiadek, lepsza koordynacja środków transportu zbiorowego, integracja systemów 

taryfowych, podniesienie jakości oferty transportu publicznego. Tak zdefiniowane kierunki 
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interwencji wpisują się niniejszy Projekt, którego przedmiotem jest przede wszystkim budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego, zakup taboru tramwajowego (co przyczyni się do 

zwiększenia częstotliwości kursowania tego środka transportu) oraz budowa buspasów, a tym 

samym uprzywilejowanie transportu publicznego 

 

Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK) to główna strategia rozwojowa Polski do 2020 roku, która jest 

częścią systemu zarządzaniem rozwojem kraju. SRK wskazuje najważniejsze zadania państwa, 

które należy zrealizować w najbliższych latach, by przyspieszyć rozwój Polski oraz stanowi bazę dla 

9 strategii zintegrowanych, które realizują założone w niej cele i uszczegóławiają ją. Celem 

głównym strategii średniookresowej jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju 

oraz poprawę jakości życia ludności. Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne, w każdym z 

obszarów zostały określone strategiczne cele rozwojowe: 

• Obszar pierwszy: sprawne i efektywne państwo; 

• Obszar drugi: konkurencyjna gospodarka; 

• Obszar trzeci: spójności społeczna i terytorialna. 
 

Niniejszy projekt wpisuje się w obszar drugi: konkurencyjna gospodarka, Cel 7 - Zwiększenie 

efektywności transportu. W ramach celu 7, wyróżniono trzy priorytetowe kierunki interwencji 

publicznej, niniejszy Projekt wpisuje się priorytet II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich. Zgodnie 

z zapisami Strategii jedną z przyczyn braku płynności ruchu miejskiego jest niedogodność 

transportu publicznego, aby sieć transportowa miasta była sprawna i funkcjonalna konieczne jest 

podniesienie jakości transportu publicznego, istotnym elementem jest również wprowadzenie 

zaawansowanych systemów zarządzania ruchem w mieście. Projekt wpisuje się w ten cel, 

ponieważ w ramach jego realizacji prowadzone będą działania mające na celu usprawnienie 

transportu miejskiego. 

 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

Strategia Rozwoju Transportu jest średniookresowym dokumentem planistycznym, który stanowi 

element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Opracowanie 

Strategii ma umożliwić osiągnięcie celów założonych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 

oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Wdrożenie Strategii umożliwi usunięcie aktualnie 

istniejących barier oraz stworzenie nowej jakości w infrastrukturze transportowej i jej 

zarządzaniem oraz w systemach przewozowych.  
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Głównym celem krajowej polityki transportowej jest: Zwiększenie dostępności transportowej 

oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, przez 

tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w 

wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. 

Osiągnięcie głównego celu wiąże się z realizacją pięciu celów szczegółowych (właściwych dla każdej 

z gałęzi transportu), tj.:  

• stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej, 

• poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, 

• poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów, 

• ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, 

• zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych. 

 

Realizacja niniejszego projektu wpisuje się w cel 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci 

infrastruktury transportowej, do najważniejszych kierunków interwencji przewidzianych w ramach 

tego celu zaliczyć można: zorganizowanie sprawnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców 

przemieszczania osób wewnątrz miasta i ułatwienie przemieszczania zarówno do, jak i z obszarów 

zewnętrznych, cel ten jest zgodny z niniejszym przedsięwzięciem. Priorytetem wskazanym w 

Strategii dla Transportu miejskiego jest zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach 

pasażerskich, do kierunków interwencji w ramach tego celu zaliczyć można zwiększenie 

dostępności do transportu publicznego, w tym również dla osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się, cele te są zgodne z niniejszym Przedsięwzięciem. Zakłada ono m.in. dostosowanie 

głównych ciągów komunikacyjnych w ścisłym centrum do potrzeb wszystkich użytkowników 

pieszych, rowerzystów, jak również osób poruszających się transportem publicznym. 

 

Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025 

Zasadniczym zadaniem stawianym przez Politykę Transportową Państwa do roku 2025 jest 

unowocześnienie podstawowej sieci transportowej i zapewnienie wysokiej jakości usług 

transportowych tak, aby transport wnosił właściwy wkład w rozwój gospodarczy kraju. Sprawny 

system transportowy przyczyni się m.in. do poprawy warunków życia, powiększenia dostępności 

obszarów oraz do zwiększenia inwestycji zagranicznych w Polsce.  

Podstawowym celem polityki transportowej jest: poprawa jakości systemu transportowego i jego 

rozbudowa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jakość systemu transportowego 

uznaje się za kluczowy czynnik wpływający na warunki życia mieszkańców i na rozwój gospodarczy 

kraju oraz poszczególnych regionów. Zrównoważony rozwój ma zapewnić równowagę między 

aspektami społecznymi, przestrzennymi, gospodarczymi oraz ochroną środowiska w warunkach 

stale rozwijającej się gospodarki rynkowej. 
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Szczegółowe cele, jakie przyjmuje Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025 są 

następujące: 

• Cel 1: Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu, 

• Cel 2: Wspieranie konkurencyjności gospodarki, 

• Cel 3: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego, 

• Cel 4: Integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym i terytorialnym, 

• Cel 5: Poprawa bezpieczeństwa, 

• Cel 6: Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia. 

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w cel 1, ponieważ zadania inwestycyjne przewidziane do 

realizacji w ramach Projektu przyczynią się do uprawnienia transportu miejskiego oraz do 

zwiększenia jego wykorzystania. W dokumencie zostały również przedstawione kierunki rozwoju 

transportu w miastach, wśród których wymieniono m.in. promowanie w dużych miastach roli 

transportu szynowego jako podstawowego środka transportu zbiorowego. Zakup dodatkowego 

taboru umożliwi ciągłe podnoszenie jakości transportu szynowego w Olsztynie. 

 
 

Strategia Unii Europejskiej dla obszaru Morza Bałtyckiego 

Celem Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest zacieśnienie współpracy 

w regionie i wykorzystanie potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE. Jej inicjatorem był 

Parlament Europejski, który w listopadzie 2006 r. przyjął rezolucję postulującą opracowanie SUE 

RMB. W grudniu 2007 r. Rada Europejska (w wyniku aktywności państw regionu, zwłaszcza 

Szwecji), wezwała KE do opracowania SUE RMB. W czerwcu 2009 r. Komisja Europejska przyjęła 

Komunikat dotyczący Strategii, a w październiku 2009 r. (w czasie prezydencji szwedzkiej) SUE RMB 

została zatwierdzona przez Radę Europejską. 

Istotą Strategii jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, 

z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji 

zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego. Strategia stwarza 

możliwość nawiązania szerokich kontaktów z partnerami makroregionu, inicjowania nowych 

projektów oraz promowania na forum międzynarodowym projektów już istniejących. 

Implementację Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym Obszary Tematyczne i Działania 

Horyzontalne. 

Plan Działania SUE RMB opiera się na 3 głównych celach (Save the Sea, Connect the Region, 

Increase Prosperity). Towarzyszą im cele szczegółowe i wskaźniki. Od czerwca 2015 r. Strategia 

posiada 13 Obszarów Tematycznych (Policy Areas) i 4 Działania Horyzontalne (Horizontal Actions), 

w ramach których realizowanych jest kilkadziesiąt Projektów Flagowych (Flagship Projects). 
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Projekt wpisuje się (w sposób ogólny) w główny cel - Connect the region oraz obszar tematyczny 

Transport. Budowa dróg (szlaków komunikacyjnych) wpływa również pozytywnie na cel - Increase 

prosperity, umożliwiając szybszą wymianę towarów i usług. 

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020  

Program Operacyjny Polska Wschodnia to krajowy program, w ramach którego realizowane są 

projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski 

Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-

mazurskiego. Finansowane są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej 

działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych 

systemów komunikacyjnych, a także realizowane są przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność 

inwestycyjną i turystyczną tego obszaru. POPW koncentruje się na dwóch filarach: rozwoju 

innowacyjnej przedsiębiorczości oraz poprawie dostępności transportowej makroregionu. W 

ramach programu realizowane będą 4 osie priorytetowe. Niniejszy projekt wpisuje się w II oś 

priorytetową: Nowoczesna infrastruktura transportowa. W ramach tej osi przewiduje się wsparcie 

dwóch priorytetów inwestycyjnych, tj.: 

• promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu;  

• zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych 

i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.  

Niniejszy projekt przyczyni się do realizacji pierwszego priorytetu inwestycyjnego, ponieważ 

przedmiotem planowanego Projektu są kompleksowe zadania z zakresu transportu miejskiego, 

wraz z zakupem taboru, realizacja Projektu przyczyni się do skrócenia czasu podróży komunikacją 

miejską oraz wpłynie na upłynnienie ruchu w zatłoczonych obszarach miasta poprzez rozwój 

transportu publicznego.  

 

"Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030" oraz "Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. 

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego" 

Plan adaptacji jest wynikiem badań i analiz dotyczących zagrożeń klimatycznych, które powinno 

się, za pomocą odpowiednich działań, jak najszybciej eliminować. Przedstawia on szereg działań, 

jakie należy podjąć, aby problemy klimatyczne były skutecznie rozwiązywane. Powstał on na 

zlecenie Ministerstwa Środowiska, a jego opracowaniem zajął się Instytut Ochrony Środowiska - 

Państwowy Instytut Badawczy, w ramach projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego 

Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu - KLIMADA", który 
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realizowany był na zlecenie Ministerstwa w latach 2011-2013, ze środków pochodzących 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Celem tego planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 

gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cel ten zostanie osiągnięty przy realizacji 

głównych celów strategicznych, do których należą: 

• Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego stanu środowiska, 

• Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, 

• Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, 

• Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu, 

• Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 

• Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

Niniejszy Projekt wpisuje się w cel strategiczny, dotyczący rozwoju transportu w warunkach zmian 

klimatu, kierunek działań 3.1 - Wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających 

zmiany klimatu, działanie priorytetowe: uwzględnienie w procesie projektowania i budowy 

infrastruktury transportowej zmienionych warunków klimatycznych. 

Zaproponowane w ramach Projektu opcje przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju oraz 

oszczędnego gospodarowania zasobami, tj.: stosowanie materiałów odpornych na czynniki 

klimatyczne oraz rozwiązań służących ograniczeniu natężenia ruchu, maksymalne 

zagospodarowanie zielenią, odpowiednia gospodarka wodami opadowymi. Przewidziano 

zastosowanie nawierzchni SMA charakteryzującej się dużą trwałością i odpornością na czynniki 

klimatyczne (w tym na duże amplitudy temperatur), dużą odpornością na deformacje (dzięki 

zawartości grubych ziaren oraz silnemu szkieletowi sklinowanych ziaren), zwiększoną odpornością 

na zmęczenie i na zużycie oraz dobrymi właściwościami przeciwhałasowymi. 

Dodatkowo realizacja inwestycji pozwoli wyeliminować szereg ryzyk, związanych ze zmianami 

klimatycznymi. Zagrożenia te są wymienione i szczegółowo opisane w raporcie „Ocena ryzyka na 

potrzeby zarządzania kryzysowego” powstałym m.in. w oparciu o „Krajowy Plan Zarządzania 

Kryzysowego”. Raport ten jest próbą odpowiedzi na trzy kluczowe pytania: 

• Jakie czynniki powodują zagrożenie i jak duże jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia? 

• Jakie czynności są podejmowane w celu eliminacji tych zagrożeń? 

• Jakie czynności powinny być podejmowane, aby zminimalizować wystąpienie ryzyka oraz 

ewentualne skutki ich wystąpienia? 

Charakter prowadzonej inwestycji w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo 

i funkcjonowanie państwa oraz nie oddziałuje bezpośrednio na kraje sąsiadujące z Polską, przez co 

wyeliminowane są wszelkie ryzyka z tym związane.  
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Celem strategicznym wskazanym w dokumencie jest: działanie, które zmniejszy skutki zagrożenia. 

W Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego znalazło się 18 zagrożeń: powódź, epidemia, 

skażenie chemiczne, zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, zakłócenia w dostawach paliw 

płynnych, zakłócenia w dostawach gazu, silne mrozy i intensywne opady śniegu, huragany, pożary, 

epizootie, epifitozy, katastrofy budowlane, osuwiska, susze, zdarzenia radiacyjne, protesty 

społeczne, zagrożenia terrorystyczne, cyberterroryzm. 

Obszar projektu jest szczególnie eksponowany na następujące zagrożenia związane ze zmianami 

klimatycznymi: 

• podwyższenie średnich rocznych temperatur oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia fal 

upałów - zjawisko to staje się w mieście coraz bardziej odczuwalne i uciążliwe, 

• zwiększona ilość sezonowych opadów i szybsze topnienie śniegu prowadzące do 

zwiększonego ryzyka powodzi, 

• częściej występujące intensywne opady prowadzące do zwiększenia ryzyka wystąpienia 

gwałtownych powodzi miejskich spowodowanych ulewami oraz erozji gleby, 

• możliwe zwiększenie intensywności i częstotliwości opadów nawalnych, ulew i burz. 

Niniejszy Projekt wpisuje się w cele i priorytety obu dokumentów: Strategiczny plan adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 oraz 

raport Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. 

Działania przystosowawcze przewidziane zostały w celu zmniejszenia podatności i ryzyka 

związanych z klimatem. Przyjęto zastosowanie opcji elastycznych i otwartych, tj. pozwalających na 

późniejsze dostosowanie oraz stopniowe zmiany, gdy wraz z czasem dostępnych będzie więcej 

informacji i technologii. 

 

Krajowa Sieć Civitas „CIVINET POLSKA” 

Krajowa Sieć Civitas „CIVINET POLSKA” to projekt integrujący ze sobą organizacje pozarządowe, 

jednostki publiczne oraz prywatne, które funkcjonują w obszarze transportu miejskiego, w celu 

promocji oraz wprowadzenia zintegrowanych strategii zrównoważonej mobilności miejskiej.Jej 

celem jest przedstawienie nowego obrazu miasta i jego systemu transportu oraz promocja kultury 

zrównoważonej mobilności. 

Strategia mobilności przyczynia się do wyważonego rozwoju wszystkich odpowiednich rodzajów 

transportu, sprzyjając przy tym przechodzeniu na bardziej zrównoważone systemy, m.in.: 

• intermodalności, 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• transportu publicznego, 
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• transportu drogowego, 

• inteligentnych systemów transportowych (ITS), 

• transportu niezmotoryzowanego. 

Niniejszy Projekt wpisuje się w cele Strategii Krajowej Sieci Civitas, ponieważ jego realizacja 

przyczyni się do osiągnięcia wyznaczonych zadań. Przede wszystkim zostanie poprawiona 

organizacja transportu miejskiego, obejmującego infrastrukturę, tabor i usługi. Dodatkowo 

wpłynie on pozytywnie na zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości infrastruktury 

drogowej, a pomocna w osiągnięciu tego celu będzie m.in. planowana w ramach inwestycji 

budowa nowych ścieżek rowerowych. Gmina Olsztyn przystąpiła do krajowej sieci „Civinet Polska” 

w dniu 6 maja 2015 r. 

 
 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej 

i zasobooszczędnej mobilności w miastach” 

Z informacji przedstawionych w dokumencie wynika, że mobilność na terenie miast staje się coraz 

trudniejsza i coraz mniej efektywna, spowodowane jest to dużym udziałem pojazdów prywatnych 

w transporcie, w wielu miastach problemem są zatory komunikacyjne a duże udział wykorzystania 

komunikacji samochodowej przyczyniają się do zwiększania emisji CO2.  

Projekt uwzględnia założenia zrównoważonej mobilności miejskiej, ponieważ zgodnie z ww. 

dokumentem władze lokalne podchodzą do opracowywania strategii mogących stanowić bodziec 

do przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone rodzaje transportu tj.: transport 

rowerowy, pieszy, publiczny. Przedmiotowe zadnia wynikają z lokalnych, regionalnych i krajowych 

transportowych dokumentów strategicznych. Projekt wpisuje sie m.in. w następujące dokumenty 

opracowane przez Beneficjenta: Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna, Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego dla Miasta  

Olsztyna na lata 2012-2027, Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia 

Olsztyna, Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku. 

 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 

2025 

Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego jest narzędziem kreowania rozwoju, 

które ukierunkowuje dostępne instrumenty finansowe i regulacyjne. Strategia została przyjęta 

przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25 czerwca 2013 roku. Dokument 
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wyznacza trzy priorytety: konkurencyjna gospodarka, otwarte społeczeństwo oraz nowoczesne 

sieci. W ramach priorytetów wyznaczono cztery cele strategiczne: 

• Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki 

• Cel strategiczny 2. Wzrost aktywności społecznej 

• Cel strategiczny 3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych 

• Cel strategiczny 4. Nowoczesna infrastruktura rozwoju  

Niniejszy Projekt wpisuje się w cel strategiczny 4. Nowoczesna infrastruktura rozwoju. 

Podstawowym celem działań projektowanych w ramach w/w celu strategicznego jest m.in. 

zapewnienie właściwej dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej – które pozwolą na 

prawidłową obsługę mieszkańców oraz prawidłową obsługę dla potrzeb rozwoju gospodarczego.  

Konieczność realizacji tego celu strategicznego wynika z obecnego stanu spójności przestrzennej 

obszaru Warmii i Mazur z jego otoczeniem oraz z wewnętrznej spójności regionu. Zapewnienie 

nowoczesnej infrastruktury zamierza się osiągnąć poprzez działania na kilku płaszczyznach 

obejmujących poprawę stanu sieci transportowych i infrastruktury towarzyszącej, ale także 

organizację transportu. Założenia celu strategicznego będą realizowane w ramach kierunków 

działań, w które wpisuje się również niniejszy Projekt, jest on zgodny z głównym kierunkiem działań 

Zintegrowany transport publiczny w ośrodkach miejskich, w szczególności w największych 

miastach regionu (m.in. w Olsztynie). W ramach realizacji tego kierunku preferowane będą 

działania mające na celu rozwój zintegrowanych systemów transportu publicznego. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

Podstawa sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego Uchwała Nr XXV/482/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego. 

Plan uwzględnia przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie, w jakim odnoszą się one 

do regionalnych i ponadregionalnych struktur przestrzennych województwa. Plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa jest narzędziem do realizacji jednego 

z ważniejszych zadań samorządu województwa, jakim jest kształtowanie i prowadzenie polityki 

przestrzennej w województwie formułuje on kierunki polityki przestrzennej oraz zasady organizacji 

przestrzennej na poziomie struktur regionalnych. Celem głównym dokumentu jest 

"Zrównoważony rozwój przestrzenny województwa, realizowany poprzez wykorzystanie cech 

i zasobów przestrzeni regionu, dla zwiększenia jego spójności w wymiarze przestrzennym, 

społecznym i gospodarczym, z uwzględnieniem ładu przestrzennego oraz zachowania wysokich 

walorów środowiska i krajobrazu". 

Jednym z kierunków działań wskazanym w Planie jest Zmniejszenie kosztów transportu i integracja 

systemów transportowych. Cele w ramach publicznego transportu zbiorowego powinny być 
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realizowane m.in. poprzez rozwój autobusowych przewozów pasażerskich oraz zintegrowanie 

funkcjonowania komunikacji zbiorowej w dużych ośrodkach miejskich. 

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wpisuje sie w te działania, ponieważ w ramach Projektu 

nastąpi integracja różnych rodzajów transportu, a rozwój transportu zbiorowego przyczyni się do 

zwiększenia jego wykorzystania. 

 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego to dokument określający główne kierunki rozwoju i cele publicznego 

transportu zbiorowego. W przedmiotowym dokumencie określono strategiczne miejsca (kluczowe 

węzły przesiadkowe) oraz docelowe prognozy zapotrzebowania w przewozach pasażerskich, 

w dokumencie zawarto również kierunki dalszego rozwoju bądź ograniczenia infrastruktury 

drogowej i kolejowej do 2025 roku. 

Podstawowym celem dokumentu jest poprawa jakości systemu transportowego oraz jego rozwój 

zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, ponieważ system transportowy jest czynnikiem 

mającym wpływ na jakość życia i rozwój gospodarczy obszaru oddziaływania. Wskazany 

w dokumencie cel główny powinien zostać osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj.: 

1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu 

2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego 

3. Integracja systemu transportowego 

4. Wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru 

5. Poprawa bezpieczeństwa 

6. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia. 

Niniejszy Projekt wpisuje się w wymienione cele, ponieważ jego przedmiotem jest m.in. budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego, zakup taboru tramwajowego oraz budowa bus pasów, 

dzięki którym uprzywilejowany zostanie transport zbiorowy. Celem realizacji zadań jest integracja 

różnych form transportu w tym transportu publicznego z transportem pieszym i rowerowym, 

warto zwrócić uwagę, iż realizacja Projektu wpłynie na lepsze wykorzystanie transportu 

przyjaznego środowisku transportu publicznego. 

 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Kontrakt Terytorialny jest dokumentem zawierającym listę najważniejszych inwestycji 

realizowanych w regionie do 2022 roku. Przedmiotem dokumentu jest określenie celów 
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i przedsięwzięć priorytetowych, które są istotne z punktu widzenia rozwoju województwa 

warmińsko - mazurskiego i kraju co do których strony Kontraktu deklarują współpracę. Współpraca 

w ramach realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, służy realizacji Umowy 

Partnerstwa w zakresie polityki spójności i innych instrumentów, z których mogą być finansowane 

przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające się do osiągnięcia celów Kontraktu Terytorialnego. 

Kontrakt Terytorialny obowiązuje w latach 2014-2023. 

Wśród przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w dokumencie wyróżnić można: 

• Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej / 

ekologicznego transportu  

Oczekiwanym rezultatem realizacji tych przedsięwzięć jest zmniejszenie poziomu emisji 

zanieczyszczeń oraz zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego. 

Projekt będący przedmiotem niniejszego Studium wpisuje się w Kontrakt Terytorialny, ponieważ 

jego realizacja przyczyni się do zwiększenia wykorzystania transportu zbiorowego, a zakup 

dodatkowego taboru wpłynie na podniesienie jakości transportu szynowego. Realizacja zadań 

mająca na celu rozwój transportu zbiorowego przyczynie się również do zmniejszenia hałasu oraz 

emisji CO2 (poprzez ograniczeni ruchu samochodowego). 

 

Strategia rozwoju Miasta - Olsztyn 2020 

Strategia rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 została przyjęta przez Radę Miasta Olsztyna 

30 października 2013 roku. Dokument został opracowany z uwzględnieniem zasady koncentracji 

na realnych siłach Olsztyna, koncentracji na zagadnieniach najistotniejszych dla przyszłości oraz 

zasadą koncentracji tematycznej. W strategii zawarto wizję oraz misję rozwoju miasta do 2020 

roku oraz jej cele, które zostały podzielone na dwa poziomy: cele strategiczne oraz cele operacyjne. 

Strategia wyznacza cztery cele strategiczne rozwoju Miasta Olsztyna: 

• wzrost poziomu kapitału społecznego,  

• wzrost napływu kapitału inwestycyjnego,  

• wzrost innowacyjności, 

• rozwój funkcji metropolitalnych.  

Niniejszy projekt wpisuje się w czwarty cel strategiczny – Rozwój funkcji metropolitalnych, 

w ramach tego celu strategicznego wyznaczono cel operacyjny – Regionalne centrum 

komunikacyjne. 

W ramach tego celu podejmowane będą rożne kierunki działań, m.in. inicjowanie i realizacja 

projektów przyjaznych komunikacyjnie mieszkańcom Olsztyna. W ramach tego celu działania 

inwestycje będą nakierowane na poprawę jakości transportu zbiorowego, ruchu rowerowego 

i pieszego oraz uspokojenie ruchu samochodowego w śródmieściu. 
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Niniejszy projekt wpisuje się w cele Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020, ponieważ jego 

realizacja przyczyni się do osiągnięcia wyznaczonych rezultatów. Projekt zakłada działania we 

wszystkich aspektach wskazanych w ww. kierunku działań. 

 

 

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 

Dokument strategiczny: Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest pewnego 

rodzaju odpowiedzią na wyzwania, które niesie za sobą perspektywa finansowa budżetu UE na lata 

2014-2020. Strategia łączy dwie funkcje: strategiczną i operacyjną, w Strategii zostały 

przedstawione niezbędne działania, konieczne do tego, aby Olsztyn i jego obszar funkcjonalny stał 

się nowoczesnym miastem wojewódzkim o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych oraz był 

konkurencją dla innych miast w Polsce i za granicą pod względem zatrudnienia, turystyki a także 

przyciągał nowych mieszkańców. Strategia została przyjęta uchwałami Rad wszystkich gmin 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym uchwałą Nr XXII/316/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 

27 kwietnia 2016 r. Dokument został również pozytywnie zaopiniowany w trybie ustawy 

wdrożeniowej przez Ministerstwo Rozwoju oraz Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Głównym celem przedstawiony w dokumencie jest: Wzrost krajowej i międzynarodowej 

konkurencyjności MOF-u Olsztyna, będzie on realizowany poprzez 7 celów strategicznych.  

Niniejszy projekt wpisuje się w cel strategiczny nr 2: Podniesienie jakości komunikacji zbiorowej 

i transportu drogowego, poprzez wpisywanie się w priorytet przyczyniający się do realizacji celu 

strategicznego: stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania transportem zbiorowym, rozwój 

infrastruktury autobusowej i szynowej, utworzenie łańcucha ekomobilności oraz innych działań 

zmierzających do uspokojenia ruchu samochodowego w śródmieściu Olsztyna. 

Elementem Strategii MOF jest instrument Zintegrowanych Terenów Miejskich, w ramach którego 

część zadań finansowanych jest ze środków dedykowanych dla RPO WiM 2014-2020. Główne cele 

ZIT są pochodnymi celów MOF. Jeden z nich replikuje cel strategiczny nr 2 MOF-u, przez co niniejszy 

projekt również wpisuje się w strategię ZIT, a zwłaszcza z Priorytetem Inwestycyjnym: 

• 4.5 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu; 

W ramach tego Priorytetu Inwestycyjnego rekomendowane są przedsięwzięcia 

z budową/przebudową infrastruktury transportu publicznego, w tym m.in. budowa buspasów oraz 

przystanków integrujących różne rodzaje transportu, drogi rowerowe; zakup i modernizacja 

niskoemisyjnego taboru.  

Niniejszy projekt znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach podstawowej alokacji ZIT 

"Mobilny MOF" - projekty realizowane ze środków krajowych programów operacyjnych. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna na lata 2014-2020 w zakresie zadań inwestycyjnych 

i nieinwestycyjnych w wybranych obszarach: transport publiczny i prywatny, mieszkalnictwo i 

budownictwo, gospodarka przestrzenna, oświetlenie i energetyka, gospodarka odpadami, wodno-

ściekowa oraz edukacja i informacja. Ww. dokument przyjęto uchwałą Nr X/110/15 dnia 27 maja 

2015 r. 

Dokument został opracowany w celu przedstawienia działań służących poprawie jakości powietrza 

na terenie miasta Olsztyna, w tym na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zwiększeniu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszeniu zużycia energii finalnej i poprawie 

efektywności energetycznej. 

Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona wskaźnikami 

jakościowymi oraz wartością i tempem wzrostu PKB w Polsce. 

Niniejsze przedsięwzięcie wpisuje się w planowane działania do roku 2020, obszar 4 - 

Niskoemisyjny transport. W ramach tego obszaru wymieniono następujące priorytety: 

• Priorytet 4.1. Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek 

miejskich na niskoemisyjne 

• Priorytet 4.2. Rozbudowa i modernizacja sieci transportu publicznego 

• Priorytet 4.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców 

• Priorytet 4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu 

i ograniczenia emisji 

Projekt będący przedmiotem niniejszego Studium Wykonalności wpisuje się w niemal wszystkie 

wymienione Priorytety. Jednym z zadań przewidzianych w inwestycji jest budowa zintegrowanego 

węzła przesiadkowego (zadanie 4.2.1. Planu), co przyczyni się m.in. do upłynnienia ruchu oraz 

skrócenia czasu podróży. Przykładowym działaniem przedstawionym w dokumencie w ramach 

zrównoważonej mobilności mieszkańców jest rozbudowa sieci chodników oraz modernizacja 

istniejących nawierzchni, w tym przejść dla pieszych z odpowiednim oznakowaniem i 

oświetleniem, rozbudowa systemu ścieżek rowerowych, rozbudowa sieci miejskich parkingów 

rowerowych tworząc warunki wygodnego przesiadania się na inny środek transportu. Realizacja 

inwestycji przyczyni się do zmniejszenia hałasu oraz emisji CO2 wywołanych transportem 

indywidualnym (samochodowym). 

Niniejszy Projekt wpisuje się również w obszar 11. Obszar zadań potencjalnych przeznaczonych do 

dofinansowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020: Rozwój transportu zbiorowego w 

Olsztynie. 
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W dokumencie zostały również wskazane zadania wraz z przedstawieniem oczekiwanej redukcji 

emisji CO2, wśród których uwzględniono m.in.: 

• Budowa zintegrowane węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie 

(oczekiwana redukcja emisji CO2 szacuje się na 16 000 Mg/rok). 

• Zakup 2 tramwajów (oczekiwana redukcja emisji CO2 szacuje się na 1 493,34 Mg/rok). 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olszyn 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwałą Nr V/39/07 Rady 

Miasta Olsztyn z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn”. Studium ma za 

zadanie przypisać poszczególnym celom strategicznym miejsca w przestrzeni miasta oraz 

gwarantować możliwości i standardy ich zrealizowania. Jest to jedyny, obligatoryjny, 

interdyscyplinarny, dokument planistyczny uwzględniający długofalowe zamierzenia, określający 

kierunki przemian przestrzennych i infrastruktury technicznej na obszarze całego miasta. 

Zakres projektu jest zgodny z kierunkami rozwoju transportu publicznego w Olsztynie: 

• wprowadzania zrównoważonego systemu transportowego przez rozwój i doskonalenie 

systemu transportu publicznego równolegle z rozbudową układu drogowego, 

• rozwinięcie systemu obszarowego sterowania ruchem ulicznym ze stopniowym 

wprowadzaniem priorytetów w ruchu dla pojazdów transportu publicznego, 

• zmiany w organizacji ruchu na istniejących i modernizowanych ulicach z nadaniem 

priorytetu lub wyłączności dla pojazdów transportu publicznego w centrum. 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Olsztyna 

Miasto Olsztyn jest objęte zarówno obowiązującymi, jak i planowanymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązuje 70 dokumentów, a 38 jest 

w opracowaniu. Teren niniejszego przedsięwzięcia objęty jest całościowo jednym Miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, lecz punktowo styka się z kilkoma obowiązującymi 

planami miejscowymi opracowanymi na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W rejonie obszaru 

obowiązuje pięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały 

przedstawione w rozdziale 3.1. Plany zagospodarowania przestrzennego. Na terenie objętym 

Przedsięwzięciem obowiązuje pięć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  

• Uchwała nr XIII/212/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu 

Centrum; 
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• Uchwała Nr XXXVII/473/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie 

uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Sportowego 

przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Olsztynie”; 

• Uchwała NR XLVI/757/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia 

w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie, 

• Uchwała LV/747/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenów zieleni 

wokół Starego Miasta zawartych między ulicami: Wyzwolenia, F. Nowowiejskiego, Jedności 

Słowiańskiej, Pieniężnego, rzeką Łyną, ulicami: M. Mochnackiego, Grunwaldzką, M. 

Kromera i linią kolejową Olsztyn – Warszawa/Gdańsk, 

• Uchwała XLIV/579/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, Olsztyn – Park Centralny”. 

 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna na 

lata 2012-2027 

Głównym celem dokumentu jest zaplanowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, 

realizowanych na obszarze miasta Olsztyna i gmin sąsiednich zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju transportu, które wynikają z istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji 

indywidualnej. Oprócz przedstawionego celu głównego zawarto szereg celów szczegółowych, w 

tym m.in.: 

• zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy o charakterze 

użyteczności publicznej; 

• określenie preferencji dotyczących wyboru, rodzaju środków transportu; 

• organizację systemu informacji dla pasażerów. 

W dokumencie zostały również przedstawione główne zasady obsługi transportem publicznym, 

wynikające z planowanych zmian w uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego, które 

m.in. przewidują wprowadzenie komunikacji tramwajowej oraz utrzymanie komunikacji 

autobusowej. Realizacja zamierzeń przedstawionych w Planie ma na celu integrację transportu 

zbiorowego, zamierzenia te są zgodne z politykami tj. zrównoważony rozwój transportu 

zbiorowego, promowanie rozwiązań proekologicznych, integracja środków transportu oraz 

podnoszenie standardów obsługi pasażerskiej. Ww. dokument przyjęto uchwałą Nr XXVIII/509/12 

z dnia 31 października 2012 r. 
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Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku 

Głównym celem Strategii jest określenie sposobu funkcjonowania olsztyńskiej komunikacji oraz 

wskazanie jej kierunków rozwoju (w okresie 2016-2027). Wizja transportu publicznego określona 

w dokumencie zakłada "funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu 

zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną 

alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym". Celem strategicznym 

opracowania jest stworzenie systemu szybkiej, wygodnej i zawsze dostępnej komunikacji miejskiej, 

stanowiącej realną alternatywę dla realizacji podróży samochodem osobowym, dla osiągnięcia 

celu strategicznego wyznaczono kilka następujących celów operacyjnych: 

1. Uruchomienie sprawnego i efektywnego systemu ekologicznej komunikacji miejskiej. 

2. Integracja podsystemów komunikacji miejskiej we wzajemnie współdziałające elementy, 

tworzące jedną funkcjonalną całość. 

3. Integracja różnych rodzajów transportu publicznego w Olsztynie. 

4. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i natężenia hałasu w mieście. 

5. Zmniejszenie liczby poruszających się w mieście pojazdów, w szczególności samochodów 

osobowych. 

Realizacja niniejszego Projektu, polegającego na m.in. na budowie zintegrowanego węzła 

przesiadkowego, wydzieleniu bus pasów, a tym samym uprzywilejowaniu transportu zbiorowego 

przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych Strategii Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego w Olsztynie.  

W Strategii, wśród działań operacyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów operacyjnych 

wymieniono Projekty tj. „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie”, „Rozwój transportu 

zbiorowego w Olsztynie – etap II rezerwowy” oraz dokończenie realizacji projektu „Modernizacja i 

rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”. Wśród przewidywanych w 

Strategii Rozwoju inwestycji wskazano m.in. budowę bądź wydzielenie pasów ruchu dla 

autobusów w ciągu ulicy Partyzantów i Pieniężnego oraz budowę zintegrowanego węzła 

przesiadkowego przy dworcu kolejowym. 

 

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna  

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna jest dokumentem 

strategicznym, określającym cele, przekładające się na kierunki rozwoju kluczowego obszaru 

miasta. Głównym celem Dokumentu jest: wzrost atrakcyjności śródmieścia istotnym czynnikiem 

wzrostu jakości życia w Olsztynie. W Programie wskazano następujące kierunki przekształceń 

Śródmieścia Olsztyna w ramach dziedziny komunikacja: 

• przekierowanie tranzytu śródmiejskiego na zewnętrzny ring, 
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• modernizacja ulic Śródmieścia pod kątem uspokajania ruchu samochodowego, 

• prowadzenie spójnej polityki parkingowej, 

• poprawa komfortu pieszych, 

• poprawa warunków dla rowerzystów, 

• podniesienie jakości transportu publicznego. 

Cele niniejszego przedsięwzięcia są zgodne z wymienionymi wyżej kierunkami przekształceń. 

Realizacja Przedsięwzięcia, a więc m.in. budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, 

wykonanie buspasów, ciągów pieszych i rowerowych oraz rozbudowa systemu ITS zgodne są 

z kierunkami przekształceń zawartych w dokumentach strategicznych. Niniejsze przedsięwzięcie 

jest również zgodne z działaniami wskazanymi w dokumencie m.in. przebudową ul. Partyzantów 

czy też przebudową ul. Pieniężnego wraz z przebudową mostu Św. Jakuba. Ww. dokument przyjęto 

uchwałą Nr XI/133/15 dnia 24 czerwca 2015 r. 

W dokumencie wskazano działania potrzebne do optymalizacji funkcjonowania śródmiejskiego 

ringu, wśród których wymieniono: modernizację i przebudowę układu komunikacyjnego, w tym 

przebudowę ulicy Partyzantów z uwzględnieniem preferencji dla prowadzenia transportu 

publicznego i rowerowych ciągów komunikacyjnych oraz przebudowę ulicy Pieniężnego wraz z 

przebudową mostu św. Jakuba. 

 

Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020 

Miejski Program Rewitalizacji jest dokumentem integrującym i koordynującym różne aktywności 

i działania zmierzając do ożywienia najbardziej zdegradowanych części miasta. Ww. dokument 

przyjęto uchwałą Nr XIII/146/15 dnia 26 sierpnia 2015 r. 

Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji obejmuje osiedla: Grunwaldzkie, Podgrodzie, Kościuszki, 

Kormoran, Pojezierze, Kętrzyńskiego, Podleśna, Wojska Polskiego, Zatorze, Śródmieście oraz Nad 

Jeziorem Długim, a więc obszar realizacji Projektu pokrywa się obszarem rewitalizacji. 

W dokumencie przedstawiono listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

w ramach MPRO 2020, w tym wskazano projekt Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie. 

Realizacja wskazanego w dokumencie przedsięwzięcia przyczyni się do: 

− w sferze społecznej: zwiększenia mobilności mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprawy 

jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie liczby użytkowników transportu 

indywidualnego w obszarze rewitalizacji, poprawa komfortu poruszania się po obszarze 

rewitalizacji pieszych i rowerzystów, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 

zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców; 

− w sferze przestrzennej: poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej w obszarze 

rewitalizacji, udostępnienie mieszkańcom nieużytkowanych obszarów wzdłuż rzeki Łyny; 
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− w sferze gospodarczej: zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji. 
 

Jak wykazano powyżej, niniejszy Projekt pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi 

zarówno krajowymi, jak i regionalnymi. 

 

2.3.5. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego 

 

Podstawowe dane społeczno-gospodarcze 

Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego, miastem na prawach powiatu 

grodzkiego, który jest zlokalizowany w centrum województwa warmińsko-mazurskiego. 

Podstawowe dane dotyczące miasta Olsztyn w odniesieniu do województwa oraz całego kraju 

przedstawia tabela. 

Tabela 8: Podstawowe dane społeczno - gospodarcze Olsztyna, woj. warmińsko-mazurskiego i Polski 
(2015 rok) 

Lp. Wyszczególnienie j.m. Olsztyn 
Woj. 

Warmińsko-
Mazurskie 

Polska 

1 powierzchnia terenu km2 88,33 24 173,17 312 679,67 

2 % udział w kraju  0,028% 7,73% - 

3 ludność ogółem osób 173 444 1 439 675 38 437 239 

4 % udział w kraju  0,45% 3,75% - 

5 ludność w miastach % 100% 59,07% 60,27% 

6 gęstość zaludnienia osób/km2 1 964 60 123 

7 stopa bezrobocia % 6,3% 16,3% 9,8% 

8 
Podmioty gospodarki 

narodowej według rejestru 
REGON 

liczba 
podmiotów 

23 099 123 876 4 184 409 

9 
Nowo zarejestrowane 
podmioty w rejestrze 
REGON w 2015 roku 

liczba 
podmiotów 

1 887 10 623 359 973 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w dniu 31.12.2015 roku w Polsce było 

38,4 mln obywateli, z czego 60,27% stanowili mieszkańcy miast. W województwie warmińsko-

mazurskim odsetek osób zamieszkałych w miastach jest podobny do tego w kraju i w 2015 roku 

wynosił 59,07%. Inaczej wygląda kwestia gęstości zaludnienia, która w województwie warmińsko 

- mazurskim jest ponad dwukrotnie mniejsza niż w kraju i wynosi ok. 60 osób na km2.  

Województwo warmińsko-mazurskie jest położone w północnej części kraju a jego powierzchnia 

wynosi 24 173,17 km2, tym samym stanowi 7,73% powierzchni kraju. Olsztyn jest stolicą 

województwa warmińsko - mazurskiego i największym miastem na prawach powiatu grodzkiego 

w województwie warmińsko-mazurskim (jego powierzchnia wynosi 88,33 km2), gdzie mieszka ok. 
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173 tys. osób. Gęstość zaludnienia w Olsztynie jest znacznie wyższa niż w kraju i województwie 

i wynosi niecałe 2 tys. osób na 1 km2. 

Rokiem bazowym aktualnej prognozy demograficznej dla Polski, sporządzonej przez Departament 

Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego jest rok 2014. Prognoza objęła okres 

2015 – 2050 i została sporządzona osobno dla każdego z powiatów w podziale na obszary miejskie 

i wiejskie oraz w podziale na kobiety i mężczyzn. Wyniki prognozy dla Olsztyna na tle zmian liczby 

mieszkańców Polski przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela 9: Prognozowana liczba mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2016 – 2050 

Obszar j.m. 
Rok 

2016 2017 2020 2030 2040 2050 

Polska os. 
38 369 

390 
38 315 

463 
38 137 

804 
37 185 

073 
35 668 

232 
33 950 569 

Olsztyn os. 173 636 173 272 172 204 166 857 158 078 148 753 

W 
tym: 

mężczyźni os. 80 645 80 416 79 766 76 933 72 782 68 931 

kobiety os. 92 991 92 856 92 438 89 924 85 296 79 822 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności na lata 2014-2050, GUS 2014 

 

Zarówno w Olsztynie, jak i całym kraju liczba mieszkańców województwa będzie systematycznie 

spadać, jednakże poziom spadku w Olsztynie będzie nieznacznie szybszy niż w kraju. W roku 2050 

liczba mieszkańców Polski będzie niższa o 11,52% w stosunku do roku bazowego, jednakże większy 

spadek będzie można zauważyć w Olsztynie, ponieważ w 2050 roku liczba mieszkańców zmniejszyć 

się może o 14,33% w stosunku do roku 2016. Liczba kobiet i mężczyzn zamieszkujących Olsztyn 

zmniejszać się będzie w podobnym tempie (liczba kobiet zmniejszy się o 14,16% a mężczyzn o 

14,53%), a współczynnik feminizacji utrzyma się na podobnym poziomie około 1,15. 

 

Demografia 

W okresie 2005-2014 liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się o ok. 0,4%. Do roku 2009 można 

zaobserwować delikatną tendencję rosnącą w przypadku liczby ludności, jednak po tym okresie, 

aż do roku 2014 tendencja ta jest zróżnicowana, w latach 2005-2015 liczba mieszkańców Olsztyna 

zmniejszyła się o 0,59%. Podobny trend można zauważyć w grupie osób w wieku produkcyjnym. 

W porównaniu do roku 2005, w 2015 roku liczba osób w wieku produkcyjnym była mniejsza o ok. 

8,3%. W omawianym okresie zmniejszyła się również liczba osób w wieku przedprodukcyjnym.  
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Na poniższym wykresie przedstawiono jak kształtowała się liczba mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2005-2015 

w Olsztynie. 

Wykres 2: Liczba mieszkańców Olsztyna w latach 2005-2015 w podziale na grupy osób w wieku przed-, 
po- i produkcyjnym 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w roku 2015, w stosunku do roku 2005, zmniejszyła się o 

ok. 7%. Z kolei znacznie zwiększyła się liczba osób w wieku poprodukcyjnym i w roku 2015 była ona 

większa aż o ponad 45%. W 2015 roku osoby w wieku produkcyjnym stanowiły niemal 63% ogólnej 

liczby ludności, a zbliżony procent udziału osiągnęły osoby w wieku przedprodukcyjnym 

i poprodukcyjnym, odpowiednio 16,7% oraz 20,4%. 

Przyrost naturalny w Olsztynie w całym analizowanym okresie przyjmował wartości dodatnie. 

Największą wartość przyjął w 2009 roku i wynosił +535. W 2015 roku przyrost naturalny 

kształtował się na poziomie +121. Kolejny wykres przedstawia kształtowanie się liczby urodzeń, 

zgonów oraz przyrost naturalny w okresie 2005-2015. 
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Wykres 3: Liczba urodzeń, zgonów oraz saldo przyrostu naturalnego w Olsztynie 
w latach 1995-2015 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Saldo migracji w Olsztynie w latach 2005-2014 miało tendencję spadkową, a w latach 2006-2013 

roku przyjmowało wartości ujemne. Dodatnie saldo migracji odnotowano jedynie w pojedynczych 

latach: 2005, 2007 oraz 2014. Największą cześć migracji stanowią migracje wewnętrzne zarówno 

dotyczące wymeldowań, jak i zameldowań. W 2015 roku w ramach migracji wewnętrznych, 

zameldowania z miast i ze wsi kształtowały się na podobnym poziomie, mieszczącym się w 

przedziale 950-1100 osób. Z kolei wymeldowania na wieś stanowiły ponad 60% emigracji 

wewnętrznych. Na poniższym wykresie zostały przedstawione dane dotyczące salda migracji dla 

miasta Olsztyna (ze względu na brak danych informacje dotyczące zameldowania z zagranicy, 

wymeldowania za granicę, saldo migracji wewnętrznych oraz saldo migracji zostały przedstawione 

do 2014 roku, pozostałe dane przedstawiono z uwzględnieniem roku 2015). 
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Wykres 4: Zmiana w liczbie imigrantów i emigrantów w Olsztynie w latach 2005-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Rynek pracy 

W Olsztynie w okresie od 2005 roku do 2014 roku liczba osób pracujących przyjmowała podobny 

poziom i przekraczała co roku 60 tys. (wyjątek stanowi rok 2005, kiedy to liczba pracujących 

kształtowała się na poziomie 59 656). Z kolei liczba osób bezrobotnych malała do 2008 roku, 

następnie w 2009 roku nastąpił jej znaczny wzrost, aż do roku 2013 (za wyjątkiem roku 2010, 

w którym liczba bezrobotnych spadła w stosunku do roku poprzedniego). W 2014 roku 

odnotowano spadek osób bezrobotnych o ponad 19% w porównaniu z rokiem 2013, a w roku 2015 

o ponad 13% w odniesieniu do roku poprzedniego. Stopa bezrobocia w 2015 roku w stosunku do 

roku 2005 zmniejszyła się o 2,9 punktu procentowego. Na następnym wykresie przedstawiono 

zmiany w liczbie osób pracujących i bezrobotnych w Olsztynie na tle zmian w wartości stopy 

bezrobocia oraz udziału bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w latach 2005-2015. 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

 

DS CONSULTING 80 
 

Wykres 5: Liczba osób pracujących i bezrobotnych, stopa bezrobocia i udział bezrobotnych w ludności w 
wieku produkcyjnym w Olsztynie w latach 2005-2015 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Edukacja 

W roku 2015 na terenie Olsztyna znajdowało się 98 placówek oświatowych, wśród nich największy 

udział stanowiły szkoły podstawowe, następnie gimnazja, licea ogólnokształcące, technika i na 

końcu zasadnicze szkoły zawodowe. W analizowanym okresie liczba szkół gimnazjalnych ulegała 

zwiększeniu o 4 placówki, znacznie zwiększyła się liczba szkół podstawowych, których w 2005 roku 

było 29, a w 2015 już 35. Systematycznie zmniejszała się natomiast liczba liceów profilowanych, 

których w 2005 roku na terenie miasta działało 8, natomiast od 2011 do 2013 roku w mieście 

funkcjonowała jedna placówka o charakterze specjalnym, a od 2014 roku brak jest takich 

placówek. W miarę stabilna sytuacja występowała w stanie liczbowym liceów ogólnokształcących, 

techników i zasadniczych szkół zawodowych. Na kolejnym wykresie przedstawiono zmiany w 

liczbie placówek oświatowych w Olsztynie w okresie 2005-2015. 
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Wykres 6: Placówki oświatowe w Olsztynie w latach 2005-2015 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Podobna tendencja jak w przypadku liczby placówek kształtowała się w odniesieniu do liczby 

uczniów. W 2015 roku najwięcej było uczniów szkół podstawowych (ponad 11 tys.), natomiast 

najmniej w liceach profilowanych (5 uczniów w 2013 roku, a od 2014 roku brak było uczniów szkół 

profilowanych). W analizowanym okresie systematycznie spadała liczba uczniów gimnazjów oraz 

liceów ogólnokształcących. Natomiast Liczba uczniów techników i szkół zasadniczych zawodowych 

utrzymywała się na podobnym poziomie. Dane te zostały zaprezentowane na następnym wykresie  
 

Wykres 7: Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych w Olsztynie 
w latach 2005-2015 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Kultura i sztuka 
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Na terenie Olsztyna w 2015 roku znajdował się 1 teatr dramatyczny, 1 teatr lalkowy, 1 filharmonia 

oraz 8 galerii sztuki. Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany w liczbie głównych placówek 

związanych z kulturą i sztuką, tj. biblioteki, muzea oraz kina. W okresie od 2005 do 2015 roku liczba 

bibliotek i ich filii uległa zmniejszeniu o 2 placówki, a liczba czytelników wyraźnie zmalała, uzyskując 

w 2015 roku wynik gorszy o ok. 24% niż w roku 2005. W analizowanym okresie zmniejszyła się 

liczba kin stałych na terenie miasta i aktualnie wynosi ona 3. W przypadku muzeów i ich oddziałów 

liczba ta zmieniała się w ciągu 10 lat i ostatecznie w 2015 roku osiągnęła poziom wyższy o jeden 

niż w roku 2005, a wiec na terenie miasta Olsztyna znajdowało się 5 placówek muzeów i ich 

oddziałów. Liczba zwiedzających muzea uległa spadkowi, zwłaszcza od roku 2009, kiedy to liczba 

zwiedzających wynosiła prawie 99 tys., natomiast zwiększyła się w 2015 roku w odniesieniu do 

roku poprzedniego o niemal 24%. Liczba widzów kin stałych wzrastała do roku 2011, a w kolejnych 

latach można zaobserwować niewielki ich spadek (do roku 2013). Należy jednak podkreślić, iż w 

ostatnich 10 latach liczba widzów wzrosła aż o 234%. 
 

Wykres 8: Zmiana w liczbie bibliotek, muzeów oraz kin w latach 2005-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

 

Sport i rekreacja 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS w 2014 roku w Olsztynie było 50 klubów oraz 84 

sekcje sportowe, ich liczba w 2014 roku spadła o 10 w porównaniu z rokiem 2008. Spadek liczby 

klubów w tym okresie wyniósł ok. 2%, a spadek liczby sekcji sportowych – ok. 10%. Zauważalny 
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jest również spadek liczby osób uprawiających sport w tych obiektach, których liczba w okresie 

2008-2014 zredukowała się o niecałe 4%. Liczba klubów kultury fizycznej, sekcji sportowych oraz 

członków i ćwiczących w latach 2008-2014 prezentuje kolejny wykres. 

 

Wykres 9: Zmiana w liczbie obiektów kultury fizycznej oraz osób z nich korzystających 
w Olsztynie w latach 2008-2014 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Turystyka 

Baza noclegowa stanowi kluczowy element zagospodarowania turystycznego i jeden 

z podstawowych czynników sukcesu danego miejsca jako celu turystycznego. W latach 2004–2015 

w Olsztynie odnotowano przyrost obiektów noclegowych o 5. Do roku 2011 liczba ta była stabilna 

i kształtowała się na poziomie bliskim 18 obiektów, natomiast od 2012 roku zanotowano znaczący 

wzrost. Najwięcej obiektów działało na terenie miasta w 2013 roku - 26 obiektów. Największy 

udział bazy noclegowej stanowią hotele, w 2015 roku było ich 11 i stanowiły ok. 48% całej bazy. 

W Olsztynie nie ma hotelu z pięcioma gwiazdkami, natomiast funkcjonują 3 hotele 

czterogwiazdkowe (Przystań Hotel&Spa, Hotel Wileński, Hotel Dyplomat). W przypadku liczby 

miejsc noclegowych, w badanym okresie, mamy do czynienia ze zmiennym trendem. Od 2004 roku 

liczba miejsc okresowo spadała i wzrastała, aby ostatecznie w 2015 roku ustabilizować się na 

poziomie zbliżonym do stanu z 2004 roku (5543 w 2004 roku oraz 5703 w 2015 roku). W 2015 roku 

liczba miejsc noclegowych w hotelach stanowiła ponad 26% ogólnej liczby miejsc noclegowych w 

Olsztynie. Kolejny wykres przedstawia jak zmieniała się liczba obiektów noclegowych i miejsc 

noclegowych w badanym okresie. 
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Wykres 10: Liczba obiektów noclegowych i miejsc noclegowych w Olsztynie w latach 2004-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

 

W latach 2004-2015 liczba osób korzystających z noclegów zwiększyła się o niemal 42%, 

w analizowanym okresie, wzrosła również liczba udzielonych noclegów, w latach 2004-2015 

zanotowano wzrost o ok. 23%. Z kolei liczba wynajętych pokoi w obiektach hotelowych wzrosła 

o ok. 34% uzyskując w 2014 wartość ponad 150 tysięcy. Kolejny wykres przedstawia zmiany liczby 

korzystających z noclegów, wynajętych pokoi w obiektach hotelowych oraz udzielonych noclegów 

w Olsztynie. 

Wykres 11: Liczba korzystających z noclegów, wynajętych pokoi w obiektach hotelowych oraz udzielonych 
noclegów w Olsztynie w latach 2004-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Struktura budżetowa 

Wydatki oraz dochody w Olsztynie w okresie 2005-2014 przyjmowały trend rosnący, a saldo 

budżetowe było w większości lat dodatnie. Jedynie w latach 2009-2011 saldo przyjmowało 

wartości ujemne. Największe pogłębienie salda budżetu nastąpiło w okresie 2007-2010. W roku 

2010 suma wydatków była większa od przychodów, aż o ponad 111 mln zł. Dochody na 

1 mieszkańca wzrosły w analizowanym okresie o ponad 110%, z 2 627 zł na 5 540 zł. 

 

Wykres 12: Zmiany w poziomie dochodów i wydatków budżetowych Olsztyna w latach 2005-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Stan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Projektu 

Olsztyn położony jest w północnej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim i graniczy 

od północy z gminą Dywity, od wschodu z gminą Barczewo, od południa z gminą Purda i Stawiguda 

oraz od zachodu z gminą Gietrzwałd i Jonkowo. Olsztyn oddalony jest od Elbląga o 89 km, od 

Gdańska o 148 km, od Torunia o 165 km, od Warszawy o 191 km a od Białegostoku o 210 km. 

Miasto położone jest w dolinie rzeki Łyna, a w jego granicach (głównie po zachodniej stronie) 

znajduje się aż 11 jezior i 4 mniejsze akweny wodne, które w znaczącym stopniu ograniczają jego 

rozwój. Jest on również ograniczony od północnej strony ze względu na tereny leśne o powierzchni 

ok. 1 300 ha, które należą do największych w Europie miejskich kompleksów leśnych.  

Olsztyn nie posiada administracyjnego podziału na dzielnice. W granicach administracyjnych 

miasta wyodrębnione są 23 osiedla. Sporą część obszaru miasta stanowią lasy (ok. 21% 

powierzchni, m.in. położony na północy Las Miejski) oraz akweny wodne (prawie 10%). Tereny te, 

wraz z głębokimi dolinami, dzielą miasto na części, powiązane ze sobą stosunkowo wąskimi 
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przesmykami z ciągami komunikacyjnymi. Dzielnice północno-zachodnie (Dajtki, Likusy, Redykajny 

i Gutkowo) izolowane są od zwartej zabudowy centrum obszarami jezior i lasów z pojedynczymi 

połączeniami ciągów komunikacyjnych. Kolejnym rejonem oddzielonym od centrum jest osiedle 

akademickie Kortowo, połączone z pozostałą częścią miasta dwoma ciągami komunikacyjnymi – 

al. Warszawską i ul. Tuwima. Podobnie, pasmami terenów zielonych, oddzielone są od zwartej 

części miasta położone na wzgórzach południowe osiedla mieszkaniowe: Pieczewo, Jaroty, Nagórki 

i Osiedle Generałów. Dostęp do tych dzielnic mieszkaniowych zapewniają dwa ciągi 

komunikacyjne: al. Sikorskiego oraz ulice Krasickiego i Synów Pułku. 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dzieli miasto na następujące strefy:  

• C - Strefa śródmiejska Centrum, do której zalicza się obszar miasta obejmujący Stare Miasto 

oraz tradycyjne centrum kulturalno, administracyjno, usługowe z pozostałymi terenami 

śródmiejskimi, tereny rozwojowe ścisłego Centrum; 

• U - Strefa Dzielnicy Uniwersyteckiej - terenu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego 

zostały wydzielone ze względu na ich autonomię oraz znaczenie w strukturze przestrzennej 

miasta, strefa położona jest na głównej trasie wjazdowej do miasta; 

• M1-M10 - Strefy Mieszkaniowe - na terenie miasta wydzielonych jest 10 stref 

o dominującej funkcji mieszkalnictwa z towarzyszącymi podstawowymi usługami oraz 

lokalnymi ośrodkami usług ogólnomiejskich i komercyjnych; 

• G1-G3 - Strefy Usługowo Gospodarcze - strefy obejmują swoim zasięgiem zrealizowany 

w latach sześćdziesiątych kompleks tzw. "dzielnica przemysłowa" oraz tereny zabudowy 

przemysłowo-składowej w rejonie Tracka i Karolina. W studium wyróżnione zostały trzy 

strefy usługowo - gospodarcze; 

• L - Strefa Lasu Miejskiego - strefa obejmuje ponad 1050 hektarowy kompleks leśny, 

położony w granicach miasta, obszar ten został wyodrębniony ze względu na swoją 

specyfikę i rolę w strukturze miasta; 

• O1-O4 - Strefy Otoczenia Jezior - na terenie miasta znajdują się cztery strefy Otoczenia 

Jezior, które zostały przypisane największym akwenom miasta, największą strefę stanowi 

otoczenie jeziora Krzywego, pozostałe strefy to otoczenie jezior Redykajny i Żbik, Jeziora 

Kortowskiego i Jeziora Skand. 

Podział Olsztyna na strefy przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Rycina 4: Podział Olsztyna na strefy 

 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, załącznik do 

Uchwały nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyna z dn. 15.05.2013 r., s. 31. 

 

 

Istniejący system transportowy 

Infrastruktura drogowa 

Jak już wspomniano wcześniej, Olsztyn leży w regionie o najniższej w Europie dostępności 

transportowej. Jednak w kontekście całego województwa warmińsko-mazurskiego jest znaczącym 

węzłem komunikacyjnym. Należy także podkreślić, że Olsztyn odsunięty jest od podstawowej sieci 

TEN-T. Trzon układu komunikacyjnego o zasięgu ponadregionalnym stanowią drogi krajowe: DK 16 

relacji Grudziądz – Augustów, DK 51 relacji Olsztynek – Bezledy oraz DK 53 relacji Olsztyn – 

Ostrołęka, gdzie DK 16 tworzy sieć uzupełniającą TEN-T.  

Szkielet sieci ulicznej Olsztyna w 2015 roku tworzyły następujące drogi krajowe i wojewódzkie: 

• droga krajowa nr 16: Dolna Grupa – Grudziądz – Iława – Ostróda – Olsztyn – Mrągowo – 

Ełk – Augustów – Pomorze – granica państwa, która na terenie miasta przebiega w ciągu 

następujących ulic: Sielska, Armii Krajowej, al. Obrońców Tobruku, al. Sikorskiego, 

Pstrowskiego, Wyszyńskiego, Leonharda, Towarowa, Budowlana i Lubelska, 
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• droga krajowa nr 51: Olsztynek – Olsztyn – Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński – Bartoszyce 

– Bezledy – granica państwa, która na terenie miasta przebiega w ciągu następujących ulic: 

al. Warszawska, Armii Krajowej, al. Schumana, pl. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, Artyleryjska 

i al. Wojska Polskiego, 

• droga krajowa nr 53: Olsztyn – Szczytno – Rozogi – Myszyniec – Ostrołęka, która 

na terenie miasta przebiega w ciągu ul. Pstrowskiego, 

• droga wojewódzka nr 527: Olsztyn – Łukta – Morąg – Pasłęk – Rychliki – (Dzierzgoń), która 

na terenie miasta przebiega w ciągu ulic: Bałtycka, Grunwaldzka, Mochnackiego, 

pl. Roosevelta i al. Niepodległości. 

• droga wojewódzka nr 598: Olsztyn – Butryny – Zgniłocha, która na terenie miasta przebiega 

w ciągu ulic: al. Sikorskiego i ul. Płoskiego; 

 

W sieci dróg miejskich wyróżnia się trzy podstawowe elementy: główny układ drogowy, pozostałe 

drogi układu drogowego oraz drogi osiedlowe. Największy wpływ na jakość poruszania się po 

mieście ma główny układ drogowy, który obsługuje największą część ruchu pojazdów, w tym także 

ruch tranzytowy. Najważniejsze korytarze głównego układu dróg tworzą: 

• Lubelska – Budowlana – Towarowa – Kętrzyńskiego – Limanowskiego – al. Sybiraków, 

• Jagiellońska, 

• al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego – 1 Maja – al. Wojska Polskiego, 

• Dworcowa, 

• Sielska – Armii Krajowej – al. Obrońców Tobruku, 

• Bałtycka – Grunwaldzka – Mochnackiego – al. Niepodległości – Pstrowskiego, 

• al. Wojska Polskiego – Artyleryjska – al. Schumana – Sielska, 

• Kościuszki, 

• Witosa – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – Leonharda, 

• Płoskiego – al. Sikorskiego, 

• Wilczyńskiego, 

• al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej. 

Do głównego układu drogowego miasta zaliczyć należy także najważniejsze skrzyżowania, których 

lista wygląda następująco: 

• pl. Konstytucji 3 Maja, 

• Pstrowskiego – al. Sikorskiego, 
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• pl. Roosevelta, 

• Pstrowskiego – Dworcowa, 

• Towarowa – Leonharda, 

• Pstrowskiego – Synów Pułku, 

• pl. Jana Pawła II, 

• Armii Krajowej – Sielska, 

• pl. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, 

• al. Piłsudskiego – Leonharda, 

• al. Niepodległości – Kościuszki, 

• Partyzantów – 1 Maja. 

Wyniki pomiarów z 2016 r. wskazują, że ruch drogowy w Olsztynie rozkłada się dość równomiernie 

w ciągu dnia, szczyt ruchu pojazdów występuje w godzinach 14-19, a jego natężenie spada dopiero 

w godzinach wieczornych. Do najbardziej obciążonych skrzyżowań należą: 

• al. Sikorskiego – Synów Pułku – średnio 50 tys. pojazdów na dobę; 

• Pstrowskiego – Wyszyńskiego – średnio 51 tys. pojazdów na dobę; 

• Pstrowskiego – Sikorskiego – średnio 50 tys. Pojazdów na dobę; 

Do skrzyżowań silnie obciążonych ruchem zaliczają się także: 

• al. Sikorskiego – Wańkowicza; 

• pl. Bema; 

• al. Niepodległości – Kościuszki; 

• Krasickiego – Synów Pułku, przez które przejechało ponad 45 tys. pojazdów umownych. 

Olsztyn nie posiada obwodnicy, a większość ruchu tranzytowego odbywa się ulicami miasta. 

Planowana obwodnica Olsztyna podzielona została na odcinki. Stan ich realizacji przedstawia się 

następująco: 

• obwodnica południowa w ciągu DK 16 – w budowie, 

• obwodnica południowa w ciągu drogi ekspresowej S51 – podpisana umowa z wykonawcą, 

• obwodnica północna– w planowaniu. 

Realizacja tych zadań w znacznej mierze wyeliminuje ruch tranzytowy w centrum miasta i zmieni 

system ulicznych w taki sposób, że przez obwodnicę przebiegać będzie także część ruchu 

międzydzielnicowego. 
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Rycina 5: Potencjał ruchu MOF Olsztyna 

 
Źródło: Relacje przestrzenne komunikacji zbiorowej i indywidualnej MOF Olsztyna w kontekście mobilności miejskiej 

 

Infrastruktura kolejowa 

Olsztyn jest znaczącym węzłem kolejowym, przez który przebiega sieć linii kolejowych o znaczeniu 

państwowym. Węzeł tworzą 4 linie kolejowe o znaczeniu państwowym (magistralne 

i pierwszorzędne, wielotorowe i dwutorowe, zelektryfikowane) oraz jedna linia drugorzędna, 

jednotorowa i niezelektryfikowana. Są nimi linie: 

• nr 9: Warszawa Wschodnia – Działdowo – Iława Główna – Gdańsk Główny (nieobejmująca 

samego Olsztyna), 

• nr 216: Olsztyn Główny – Działdowo, 

• nr 219: Olsztyn Główny – Ełk, 

• nr 220: Olsztyn Główny – Bogaczewo, 

• nr 353: Poznań Główny – Skandawa. 

Jedną z najważniejszych linii kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim jest linia nr 9. 

Linia ta jest wielotorowa, zelektryfikowana i ma kluczowe znaczenie transportowe pomiędzy 

Warszawą, a Trójmiastem (nie przebiega ona bezpośrednio przez miasto, jednak jest istotna 
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z punktu widzenia węzła kolejowego). Kolejną linią kolejową, która jest kluczowa w miejskim 

obszarze funkcjonalnym Olsztyna, jest linia nr 353. Na całej trasie przebiegu linia ta jest 

zelektryfikowana i dwutorowa. Linia ta stanowi połączenie województw wielkopolskiego, 

kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, a kończy swój bieg na granicy Państwa 

z Obwodem Kaliningradzkim. Do linii kolejowych, o mniejszej randze przewozów pasażerskich 

należy linia nr 216, nr 219 oraz nr 220. 

Na terenie Olsztyna położone są trzy dworce kolejowe: Olsztyn Główny, Olsztyn Zachodni i Olsztyn 

Gutkowo. Olsztyn Główny, zlokalizowany w centrum miasta, stanowi węzeł kolejowy, gdzie 

dojeżdżają bezpośrednie pociągi z większości dużych miast Polski i odjeżdżają pociągi w kierunku 

Poznania, Białegostoku, Torunia, Szczecina i Warszawy, jak również w kierunku Regionalnego 

Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury. Kolejna stacja kolejowa, Olsztyn Zachodni, usytuowana jest 

przy ul. Konopnickiej, na terenie Osiedla Grunwaldzkiego i pełni funkcję dworca drugorzędnego, 

ze względu na rangę dworca Głównego (należy jednak podkreślić, że zatrzymują się na nim 

wszystkie pociągi pasażerskie). Ostatnim dworcem jest Olsztyn Gutkowo, usytuowany w północno-

zachodniej części miasta, na osiedlu Gutkowo. Obsługuje on przede wszystkim połączenia 

regionalne. 

Rycina 6: Linie kolejowe w Olsztynie 

 
 

Źródło: fragment mapy opracowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

Infrastruktura lotnicza 

Na terenie Olsztyna znajduje się lotnisko cywilno-sportowe (Lotnisko Olsztyn-Dajtki) obsługiwane 

przez Aeroklub Warmińsko-Mazurski. Lotnisko posiada m. in. dwa pasy startowe - jeden betonowy 

oraz jeden trawiasty (oba o długości 850 m), hangary czy zabudowania lotniskowe. Z lotniska 

korzysta Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.  
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Na terenie miasta znajdują się również sanitarne Lądowisko Olsztyn-Szpital przy ul. Żołnierskiej 18 

oraz sanitarne Lądowisko Olsztyn-Szpital SP ZOZ MSW przy al. Wojska Polskiego 37. 

Najbliżej położonym lotniskiem o znaczeniu krajowym i międzynarodowym jest Port Lotniczy 

Olsztyn-Mazury w Szymanach (56 km od miasta), który nie należy do bazowej sieci TEN-T. Lotnisko 

zostało otwarte w styczniu 2016 r. 

Dojazd do Portu Lotniczego może odbywać się poprzez drogę krajową DK 53 lub szyno-busami 

rozpoczynającymi swoje kursy na Dworcu Głównym w Olsztynie. 

 

Infrastruktura wodna 

Jedyną drogą wodną Olsztyna jest rzeka Łyna. Nie ma ona znaczenia jako droga wodna w układzie 

komunikacyjnym, jednakże stanowi znaczący, nie wykorzystany do tej pory, szlak turystyki wodnej. 

Niewykorzystanie Łyny jako szlaku turystyki wodnej wynika z dotychczasowej niskiej klasy czystości 

rzeki. Sytuacja uległa zmianie i nadal poprawia się na skutek budowy bądź modernizacji 

oczyszczalni ścieków w miejscowościach nad nią położonych (w dolnym w stosunku do Olsztyna 

biegu rzeki).  

W mieście skoncentrowane są szlaki turystyki wodnej, głównie kajakowej, takie jak:  

• Waplewo – Olsztyn (rzeka Maruzka – Łyna), 

• Jezioro Kalwa – Kośno – Wadąg, 

• Jezioro Dadaj – rz. Pisa – j. Wadąg – rz. Łyna. 
 

Infrastruktura ruchu rowerowego 

W ramach realizacji inwestycji drogowych czy komunikacyjnych rozbudowywana jest w Olsztynie 

infrastruktura rowerowa. Długość dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Olsztynie na 

koniec marca 2015 roku wynosiła ok. 70 km i są one pod zarządem gminy. Ponadto przez obszar 

miasta przebiegają następujące szlaki rowerowe, o łącznej długości 30 km: 

• zielony – „Łyna” (zachodnia część Lasu Miejskiego), 

• zielony – „Wadąg” (wschodnia część Lasu Miejskiego), 

• „Jadę, NIE TANKUJĘ” (Olsztyn – Gronity – Leśne Arboretum w Kudypach). 
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Rycina 7: Istniejąca i planowana sieć dróg rowerowych w Olsztynie 

 
Źródło: Urząd Miasta Olsztyn 

 

W Olsztynie powstanie 10 nowych tras rowerowych, w ramach inwestycji przewidziano również 

budowę elementów małej architektury oraz lokalizację parkingów "Bike&Ride" w miejscach 

integracji z innymi rodzajami komunikacji. 

 

Transport publiczny 

Transport miejski jest bardziej przyjazny dla miasta niż motoryzacja indywidualna, zanieczyszczenia 

i hałas związane z transportem miejskim są wielokrotnie niższe, niż te powodowane przez 

samochody osobowe. 

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego Gminy Olsztyn w rozumieniu Ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 z późn. zm.) od 

3.01.2011 r. w imieniu Prezydenta Miasta Olsztyna był Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. 

Sytuacja ta uległa zmianie i od 1.07.2013 r. – w skutek połączenia Zarządu Komunikacji Miejskiej, 

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Zarządu Zieleni Miejskiej – funkcję organizatora 

kontynuuje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Operatorów autobusowych, 

świadczących swoje usługi na terenie miasta jest trzech: 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., 
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• Konsorcjum firm KDD Dariusz Gackowski oraz BLUE LINE Sp. z o.o. 

• Konsorcjum Firm Meteor SP. z o.o. oraz IREX-3 Sp. z o.o. 

Sieć linii komunikacji miejskiej w Olsztynie posiada dwa podsystemy transportowe – autobusowy i 

tramwajowy. Podstawowym środkiem zbiorowego transportu publicznego na obszarze miasta są 

autobusy. Obsługę autobusowych przewozów pasażerskich zapewnia 35 linii, w tym: 

• 23 linii autobusowych dziennych całotygodniowych,  

• 1 linia autobusowa dzienna działająca od poniedziałku do soboty, 

• 8 linii autobusowych dziennych działająca od poniedziałku do piątku, 

• 1 linia autobusowa kursująca wyłącznie w soboty i niedziele 

• 2 linie autobusowe nocne, 
 

Trasy autobusowe w Olsztynie łączą ze sobą poszczególne dzielnice miasta, a zwłaszcza peryferyjne 

obszary z centrum i śródmieściem. 
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Rycina 8: Schemat organizacji rynku przewozów transportu publicznego w Olsztynie 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do 

2027 roku, Reda-Olsztyn, marzec-wrzesień 2015 

 

Kolejnym elementem transportu publicznego w Olsztynie jest komunikacja tramwajowa. Obecny 

podsystem transportu tramwajowego działa dopiero od grudnia 2015 roku (reaktywowany po 50-

ciu latach przerwy) i ograniczony jest tylko do relacji południe centrum. Operatorem wewnętrznym 

komunikacji tramwajowej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Obecnie na 

terenie Olsztyna funkcjonują 3 linie tramwajowe dzienne.  

• nr 1 kursująca na trasie Wysoka Brama - Kanta, 

• nr 2 kursująca na trasie Dworzec Główny - Kanta, 

• nr 3 kursująca na trasie Dworzec Główny - Uniwersytet - Prawocheńskiego. 

Trasy tych linii pokrywają się w ponad połowie ich długości (centralny obszar miasta).  

W Olsztynie linie obsługiwane są przez operatora wewnętrznego (większość taboru autobusowego 

oraz cały tramwajowy) oraz operatorów zewnętrznych (część taboru autobusowego). Stan 
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inwentarzowy taboru tramwajowego wykonującego regularne przewozy wynosi 15 jednostek, 

wyprodukowanych przez Solaris Bus & Coach, noszących nazwę Tramino S111O. Z kolei autobusów 

operator MPK Sp. z o.o. Olsztyn posiada 160 (stan na 28.04.2015), wśród których również 

przeważają autobusy firmy Solaris Bus & Coach oraz MAN. W przypadku operatora zewnętrznego 

mamy do czynienia z 12 nowoczesnymi autobusami marki Solbus (stan na 31.03.2015 r.). Operator 

Meteor SP. z o.o. oraz IREX-3 Sp. z o.o. dysponuje dwudziestoma trzemanowoczesnymi 

autobusami marki Solaris Urbino 12. 

System biletowy w Olsztynie regulowany jest przez organizatora publicznego transportu 

zbiorowego. W olsztyńskiej komunikacji publicznej występują następujące bilety: 

• jednorazowe na okaziciela, 

• wielokrotnego kasowania lub zarejestrowania, 

• bilety okresowe jednokrotnego kasowania lub zarejestrowania, 

• miesięczne na okaziciela, 

• miesięczne imienne, 

• miesięczne imienne dużej rodziny. 
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Rycina 9: Schemat układu linii dziennych komunikacji w Olsztynie 

 

Źródło: www.zdzit.olsztyn.eu 

 

Na terenie gminy zorganizowana jest komunikacja gminna lub miejska. Usługi te świadczone są 

zwykle przez prywatnych przewoźników, także przy współpracy z urzędami poszczególnych gmin 

lub miast. Zasięg działania komunikacji miejskiej w Olsztynie przekracza granice administracyjne 

miasta w zakresie komunikacji autobusowej. Komunikacja podmiejska (międzygminna) Olsztyna 

odbywa się za pomocą linii autobusowych: 105, 107, 108, 110, 112, 117, 121, 136, 304. 

W większości linie te trasowane są do gminy Dywity, Barczewo, Stawiguda, Gierzwałd i Purda. 

Jedynie gmina Dywity finansuje komunikację na podstawie porozumienia zawartego z Gminą 

Olsztyn. Kursy do Gminy Stawiguda, Gietrzwałd i Barczewo odbywają się aby realizować własne 

cele (np. zawrócić lub dowieźć mieszkańców Olsztyna do ogrodów działkowych). Kursy realizowane 

do Gminy Purda odbywają się na zasadzie samofinansowania.Na analizowanym obszarze działają 
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również prywatni przewoźnicy, których funkcjonowanie wzbogaca ofertę komunikacyjną i ułatwia 

przemieszczanie się między oddalonymi od siebie obszarami. 

W przypadku transportu kolejowego, na ternie miasta przewoźnikami realizującymi kolejowe 

przewozy pasażerskie są PKP Przewozy Regionalne sp. z.o.o. oraz PKP Intercity S.A. PKP Przewozy 

Regionalne Sp. z o.o. jest największym w Polsce przewoźnikiem realizującym przewozy pasażerskie. 

Ich działalność opiera się na przewozach regionalnych pociągami REGIO, przewozach 

międzyregionalnych pociągami InterREGIO i REGIOekspres, przewozach pociągami na 

indywidualne zamówienia oraz obsługach transportowych imprez i uroczystości o charakterze 

masowym. Z kolei spółka Intercity realizuje połączenia pasażerskie między większymi ośrodkami w 

całej Polsce a także w Europie. W ramach swojej działalności realizuje połączenia takich marek, jak 

Twoje Linie Kolejowe (TLK) oraz Express InterCity (EIC).  

 

Rycina 10: Schemat komunikacyjny MOF 

 

Źródło: Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna  

 

System kolejowy MOFu opiera się na linii 353, przechodzącej przez Olsztyn i prowadzącej do 

granicy z obwodem Kaliningradzkim, w odniesieniu do połączenia z Warszawą istotny łącznik 

stanowi linia nr 216z Działdowa do Olsztyna. 
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Transport indywidualny 

Ruch samochodowy 

Jednym z głównych problemów występujących na terenie miasta Olsztyna jest kongestia 

transportowa, która jest bezpośrednio związana z ruchem pojazdów indywidualnych w obrębie 

miasta. Kongestia transportowa przyczynia się do paraliżu komunikacyjnego miasta, wynika to 

zarówno ze wzrostu wskaźnika motoryzacji, jak i braku nowych rozwiązań drogowych w obrębie 

miasta. 

Wskaźnik motoryzacji w roku 2014 w Olsztynie był równy 452,3 samochodów osobowych na 1000 

mieszkańców (wzrost o 3,38% w odniesieniu do roku 2013). Udział poszczególnych rodzajów 

pojazdów samochodowych w roku 2014 przedstawiono na kolejnym wykresie. 

 

Wykres 13: Udział wybranych rodzajów pojazdów samochodowych i motocykli w Olsztynie w 2014 roku 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Największy udział w ogólnej liczbie pojazdów silnikowych mają samochody osobowe (74,5%). 

Z kolei pojazdy ciężarowe plasują się na drugiej pozycji i stanowią ponad 15% pojazdów 

samochodowych. Wynikiem obciążenia sieci drogowej transportem indywidualnym są problemy 

parkingowe w obszarach śródmiejskich oraz osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej, 

w mniejszych ośrodkach miejskich oraz w małych miejscowościach. 

System parkowania w mieście powinien składać się z różnych rodzajów parkingów i powierzchni 

parkingowych oraz odpowiedniej liczby stanowisk postojowych tak, aby zaspokoić 

na odpowiednim poziomie popyt na tego typu potrzeby transportowe. Istotnym elementem 
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systemu parkingowego powinna być właściwa polityka opłat za parkowanie. Na terenie miasta 

Olsztyna znajduje się 21,96 tys. miejsc postojowych, w tym ok. 2,5 tys. (11,3%) płatnych. 

W Olsztynie obowiązuje system płatnych miejsc postojowych w centralnym obszarze miasta. 

System parkingowy został podzielony na trzy podstrefy cenowe: C – czerwoną (o najwyższej 

opłacie), Z – żółtą i T – zieloną (o najniższej opłacie). Strefa płatnego parkowania obowiązuje od 

poniedziałku do czwartku w godz. 8-16 oraz w godz. 8-15 w piątki. 

W Olsztynie, oprócz stref płatnego parkowania, występują również w niewielkiej liczbie parkingi 

urządzone (strzeżone i niestrzeżone, garaże). Bardzo mało natomiast jest parkingów specjalnych, 

np. dedykowanych dla pojazdów ciężarowych lub autobusów, parkingów buforowych, czy też 

punktów typu Kiss&Ride. W Olsztynie istnieje także kilka Centrów Handlowych, które dysponują 

parkingami o znacznej liczbie miejsc postojowych. 

 

Ruch rowerowy 

Wraz z rozbudową sieci dróg dla rowerów w mieście, nastąpił wzrost liczby podróży odbywanych 

tym środkiem transportowym. Na system układu drogowego wchodzą rozwiązania tj.: wydzielone 

drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki z 

dopuszczonym ruchem rowerowym.  

Olsztyn dzięki swojej wielkości sprzyja w wyborze roweru, jako środka transportu. Przy zmianie 

środka transportu na rower, znaczenie ma również jakość sieci dróg rowerowych 

oraz infrastruktura towarzysząca.  
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Rycina 11: Trasy rowerowe w Olsztynie 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku, str. 52 

Należy nadmienić, iż wszystkie nowe inwestycje drogowe zawierają rozwiązania dla rowerzystów 

(np. przejazdy rowerowe na skrzyżowaniach). Obecnie konsekwentnie stosowanym standardem 

wydzielonych dróg dla rowerów jest nawierzchnia asfaltowa, która gwarantuje większy komfort 

jazdy, służy optycznemu odróżnieniu od przyległych chodników, a także tworzy czytelną ciągłość 

infrastruktury rowerowej.  

Ważnym elementem infrastruktury rowerowej w Olsztynie są stojaki rowerowe. Aktualnie na 

terenie miasta zamontowanych jest 270 stojaków rowerowych w formie U-kształtnej i po-

chodnych (w tym oryginalne stojaki – „listki”, nawiązujące do logo Olsztyna). Liczba stojaków 

systematycznie się zwiększa. Priorytetowymi lokalizacjami stojaków są: placówki oświatowe 

(szkoły podstawowe i gimnazja), miejsca użyteczności publicznej i miejsca rekreacji. 

Bardzo ważnym jest także powiązanie sieci dróg rowerowych z siecią linii komunikacji miejskiej. 

Spory poziom natężenia ruchu rowerowego występuje w centrum, a także na odcinkach głównych 
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dróg rowerowych łączących osiedla mieszkaniowe oraz obszary terenów rekreacyjnych (jeziora 

znajdujące się w granicach miasta). Istotnym utrudnieniem jest brak wytyczonych dróg we 

wschodniej i północno-wschodniej części miasta.Do najważniejszych obiektów mogących go 

generować zalicza się przede wszystkim: szkoły, uczelnie, zakłady pracy, obiekty usługowe, obszary 

rekreacyjne itp. 
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3.1. Plany zagospodarowania przestrzennego 
 

 

Obszar objęty planowaną inwestycją polegający na wykonaniu Zadania pn. „Rozwój transportu 

zbiorowego w Olsztynie - łańcuch ekomobliności” obejmuje następujące elementy: 

• budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, 

• przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna  

o przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba, 

o budowa ul. Partyzantów, 

• zakup taboru tramwajowego, 

• rozbudowa systemu ITS. 

Należy wskazać, iż większość inwestycji zostanie wykonana na podstawie decyzji ZRID. Zgodnie 

z art. 11i ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). W sprawach 

dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, zatem Inwestycja nie musi być zgodna z aktami 

planistycznymi. 

 

Akty planistyczne obowiązujące na terenie planowanej inwestycji 

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Obszar będący przedmiotem Projektu nie jest objęty całościowo jednym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, lecz punktowo styka się z kilkoma obowiązującymi planami 

miejscowymi opracowanymi na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W rejonie obszaru Projektu 

obecnie obowiązują następujące akty prawne uchwalające miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

• Uchwała nr XIII/212/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu 

Centrum; 

• Uchwała Nr XXXVII/473/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie 

uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Sportowego 

przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Olsztynie”; 

3. KONCEPCJA I UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 
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• Uchwała NR XLVI/757/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia 

w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie, 

• Uchwała LV/747/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenów zieleni 

wokół Starego Miasta zawartych między ulicami: Wyzwolenia, F. Nowowiejskiego, Jedności 

Słowiańskiej, Pieniężnego, rzeką Łyną, ulicami: M. Mochnackiego, Grunwaldzką, M. 

Kromera i linią kolejową Olsztyn – Warszawa/Gdańsk, 

• Uchwała XLIV/579/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, Olsztyn – Park Centralny”. 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. (tj. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), w MPZP określa się w szczególności przeznaczenie terenów, 

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, a 

także wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. MPZP jest aktem 

prawa miejscowego. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Na obszarze Gminy Miasta Olsztyna obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Olsztyna (załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/660/2013 Rady 

Miasta Olsztyna z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie o zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna). Jak wynika z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), 

celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednakże jego 

ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Synteza analizy urbanistycznych dokumentów planistycznych 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wskazano zestawienie 

planów inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg, w którym znajdują się zadania 

inwestycyjne: odcinka od ulicy Partyzantów od ul. 1-go Maja do ronda Gen. J. Bema oraz 

modernizacja i przebudowa odcinka ulicy Partyzantów i Lubelskiej, od Ronda Gen. J. Bema do 

ul. Przemysłowej. W Studium zwrócono również uwagę na konieczność podejmowania działań 

zmierzających do uzyskania wysokiej jakości przestrzeni publicznych. Jako przykład realizacji tych 

działań wskazano m.in.  zapewnienie bezkolizyjnego przejścia pod ulicą Pieniężnego w ramach 

planowanej przebudowy tej ulicy w rejonie Mostu Św. Jakuba. 

W dokumencie wskazano, iż do determinantów rozwoju transportu publicznego wynikających ze 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego należy zaliczyć m.in. 
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• określenie potrzeb i działań przystosowujących obecny układ ulic do komunikacji 

autobusowej; 

• synchronizacja programu rozwoju komunikacji zbiorowej z programami rewitalizacji 

ciągów komunikacyjnych; 

• budowa ścieżek rowerowych w obrębie w nowym i modernizowanych trasach 

komunikacyjnych; 

• stworzenie w okolicach Dworca Głównego odpowiednich warunków obsługi podróżnych. 

W Studium przytoczone zostały najważniejsze determinanty rozwoju transportu publicznego 

wynikające z Białej Księgi - europejskiej polityki transportowej 2010, należą do nich m.in.: 

• polityka zrównoważonego planowania miasta, mająca na celu unikanie wzrostu mobilności 

• polityka transportowa mająca na celu uzyskanie równowagi między modernizacją 

transportu publicznego a racjonalnym wykorzystaniem samochodu osobowego, 

• wspieranie wykorzystania "czystych" pojazdów i form transportu publicznego dostępnych 

dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. 

Podstawową determinantą rozwoju transportu publicznego w Olsztynie jest dążenie do zmiany 

w proporcjach wykorzystywania środków transportu. Jako główny instrument realizacji 

wskazanych założeń podano projekt rozwoju systemu transportu publicznego, ponieważ 

koncentracja użytkowników w publicznych formach transportu pozwoli na rozwiązanie problemu 

zatłoczenia. 

 

Podsumowując, należy wskazać, iż planowana inwestycja jest zgodna z wytycznymi miejscowych 

planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a także studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania Miasta Olsztyna, a ponadto doskonale wpisuje się w politykę 

przestrzenną Miasta.  

 

3.2. Planowany rozwój transportu publicznego 

 

Obecny system transportu publicznego Olsztyna skupia się wokół 35 linii autobusowych miejskich 

oraz 3 linii tramwajowych. Drogowy transport miejski opiera się na sieci ulicznej miasta i dróg 

podmiejskich z wydzielonymi zatokami przystankowymi. 

Planowana sieć transportu zbiorowego w Olsztynie obejmować będzie zarówno miasto Olsztyn, 

jak i gminy ościenne, z którymi miasto zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu 

zbiorowego jest projekt funkcjonowania komunikacji tramwajowej. Rozbudowa ekologicznego 
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środka transportu (tramwaju) oraz wprowadzenie priorytetu dla transportu zbiorowego przyczyni 

się do wzrostu popytu na usługi komunikacji miejskiej.  

Zgodnie ze Strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, oprócz Projektu będącego przedmiotem 

niniejszego Studium, w ramach rozwoju komunikacji miejskiej na terenie Miasta Olsztyna planuje 

się realizację Projektów, których celem jest rozwój transportu miejskiego: 

1) "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa" - w ramach tego Projektu 

planuje się przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin 

i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy Dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni 

tramwajowej, zakupem taboru tramwajowego i rozbudową systemu ITS; 

2) Drugi etap projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa projekt 

rezerwowy 1", który wpisuje się w Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, 

obejmuje przedłużenie linii tramwajowej od krańcówki na os. Generałów i ul. Wilczyńskiego, 

zakup taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu ITS 

3) "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - projekt rezerwowy", w ramach którego planuje 

się przedłużenie linii tramwajowej na odcinku od al. Piłsudskiego od ul. Dworcowej do 

Kościuszki i do Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, przebudowę Al. Sybiraków w Olsztynie 

wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta 

w kierunku drogi DK 51 – przejście graniczne Bezledy), przebudowę wiaduktu nad koleją 

w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie oraz zakup taboru tramwajowego i rozwój systemu ITS 

Przedsięwzięcia zapewniają kompleksowe podejście do transportu publicznego, zadania 

przyczynią się do dalszego rozwoju transportu publicznego oraz jego integrację z innymi środkami 

transportu. Efektem realizacji inwestycji będzie ograniczenie ruchu w Śródmieściu (dzięki 

wydzieleniu pasów dla autobusów) oraz wprowadzenie priorytetu dla transportu zbiorowego. 

Realizacja tych komplementarnych zadań pozwoli również na rozwój komunikacji tramwajowej, 

a tym samym zmniejszenie liczby przewozów pasażerskich liniami autobusowymi 

(przemieszczających się wzdłuż planowanego torowiska). 

W ramach realizacji inwestycji planowana jest również budowa ciągów pieszo-rowerowych (wraz 

z poprawą widoczności i oznakowania oraz przebudowa oświetlenia) wraz z brakującymi 

elementami tych dróg, tworząc spójną sieć i ułatwiając poruszanie się ekologicznym środkiem 

transportu (rowerem). 

Realizacja zadań zaplanowanych w ramach Projektu obejmujących zarówno rozwój transportu 

zbiorowego, jak itransportu rowerowego, a takżepieszego przyczyni się do rozwoju łańcuchów 

ekomobilności, które służą poprawie dostępności do transportu zbiorowego. Integracja różnych 

form transportu oraz uprzywilejowanie transportu zbiorowego usprawnią przemieszczanie się w 

obrębie miasta i jego obszarze funkcjonalnym.  
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Rycina 12: Planowane do 2027 r. trasy komunikacji tramwajowej oraz planowane do 2020 roku 
pasy wyłącznego ruchu dla autobusów 

 

Źródło:Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku, Załącznik nr 2. 

 

W Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 wskazane zostało 

zarządzanie transportem miejskim. Priorytetem w usprawnieniu zarządzaniu transportem 

miejskim jest redukcja kongestii poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego 

w przewozach pasażerskich, w celu realizacji tego zamierzenia działania powinny koncentrować 

się na oddziaływaniu na popyt na usługi transportu zbiorowego, w tym m.in. na: 

• integracji systemów transportowych, 

• zwiększeniu dostępności do transportu publicznego (w tym dla osób z ograniczonymi 

możliwościami poruszania się), 

• wprowadzeniu rozwiązań dla logistyki transportu towarów w miastach, 
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• zwiększeniu roli kolei w transporcie regionalnym oraz w obrębie obszarów 

aglomeracyjnych, 

• promowaniu nowych form mobilności np.: promowanie ruchu pieszego i rowerowego, 

wydzielanie obszarów zamieszkania bez dostępu dla samochodów. 

Ważnym aspektem rozwoju transportu jest ochrona środowiska. Ochrona środowiska 

w odniesieniu do transportu zbiorowego to przede wszystkim korzystanie z komunikacji publicznej 

zamiast transportu indywidualnego w codziennych podróżach. Jednym z celów Planu 

Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Warmińsko-

Mazurskiego jest ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne 

i warunki życia. W celu poprawy ochrony środowiska naturalnego przed emisją zanieczyszczeń 

i hałasem konieczne jest zrealizowanie takich zadań jak: zwiększenie roli komunikacji publicznej w 

odniesieniu do transportu indywidualnego (samochodowego i motocyklowego) poprzez rozwój i 

usprawnienie systemu transportu publicznego i jego infrastruktury; usprawnienie systemu 

komunikacji ora zwiększenie liczby pojazdów o mniejszej emisji spalin i takich, których eksploatacja 

charakteryzuje się mniejszym hałasem. 

 

3.3. Uwarunkowania społeczne 
 

Olsztyn jest miastem na prawach powiatu grodzkiego o powierzchni 88,33 km2 i liczbie ludności ok. 

173 tysiące(stan na 2015 rok). W Olsztynie występuje kilka podziałów wewnętrznych, w tym m.in.: 

• na jednostki spisowe dla celów statystycznych, 

• obręby ewidencyjne, 

• okręgi związane z Radami Okręgów - jednostki pomocnicze Rady Miasta, 

• okręgi wyborcze związane z procedurą wyborczą. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dzieli miasto na strefy, które zostały przedstawione 

w podrozdziale Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego. Zgodnie z informacjami zawartymi w 

Statucie Miasta Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego podzielona jest na 23 

osiedla, które stanowią jednostki pomocnicze miasta. Taki podział uwzględniał przede wszystkim 

uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.  
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Rycina 13: Podział administracyjny Olsztyna 

 

Źródło: www.olsztyn.wm.pl 

 

Generatory ruchu 

Generatory ruchu są czynnikami mającymi wpływ na wielkość potoków pasażerskich, ponieważ 

gromadzą duże skupiska ludzi na jednej przestrzeni, wpływają również na wielkość przewozów 

towarowych. Obiekty użyteczności publicznej są popularnymi generatorami ruchu, które wpływają 

na charakter realizowanych podróży (częstotliwość, cykliczność i pory). Do generatorów ruchu 

zaliczyć można ogólnodostępne budynki przeznaczone dla administracji publicznej, kultury, 

oświaty, szkolnictwa, nauki, opieki zdrowotnej, gastronomii, handlu, sportu, rekreacji i turystyki. 

Zakłady pracy czy miejsca nauki generują ruch codzienny, cykliczny w określonych porach i po 

określonej trasie. Natomiast podróże związane z kulturą, życiem towarzyskim, zakupami, ochroną 

zdrowia oraz sprawami administracyjnymi generują przewozy nieregularne i incydentalne o 

zróżnicowanej częstotliwości odbywania podróży i różnych porach przemieszczania się. Głównymi 

generatorami ruchu są: 

• placówki administracyjne i instytucje publiczne, 

• placówki służby zdrowia, 

• obiekty handlowo-usługowe, 

• obiekty sportowe i rekreacyjne, 

• obiekty związane z kulturą i turystyką, 
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• szkoły, 

• przedsiębiorstwa. 

Największe generatory ruchu w Olsztynie koncentrują się w dzielnicach śródmiejskich takich jak 

Śródmieście, Kościuszki, Kormoran, Pojezierze, Grunwaldzkie czy Kortowo (generatorem ruchu w 

tym rejonie jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). 

 

Placówki administracyjne i instytucje publiczne: 

Placówki urzędów administracji rządowej są istotnymi generatorami ruchu powiatowego, a biorąc 

pod uwagę, iż Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego to niektóre z instytucji są 

związane z kreowaniem ruchu z całego województwa. Do najważniejszych instytucji położnych na 

terenie miasta Olsztyna należą: 

Tabela 10: Placówki administracyjne i instytucje publiczne na terenie miasta Olsztyna 

Nazwa placówki Dane adresowe 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko 
Mazurskiego 

Emilii Plater 1, 10 - 562 Olsztyn 

Urząd Celny  ul. Dworcowa 1, 11-041 Olsztyn 

Urząd Stanu Cywilnego Plac Jana Pawła II 1, 11-041 Olsztyn 

Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Pstrowskiego 28B, 11-041 Olsztyn 

Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn 

Starostwo Powiatowe Plac gen. Józefa Bema 5, 11-041 Olsztyn 

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie Lubelska 37, 11-041 Olsztyn 

Sad Okręgowy ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn 

Urząd Skarbowy al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn 

Komenda Wojewódzka Policji Partyzantów 6/8, 11-041 Olsztyn 

Wojewódzki Urząd Pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn 

Źródło: opracowanie własne 

Placówki służby zdrowia 

Istotnymi generatorami ruchu są placówki służby zdrowia. Na terenie miasta Olsztyna funkcjonują 

liczne publiczne i niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. W 2015 roku na terenie miasta Olsztyna 

funkcjonowało 7 przychodni podlegających samorządowi terytorialnemu oraz 157 przychodni 

zaliczanych do podmiotów ambulatoryjnych. 
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Tabela 11: Informacje o placówkach służby zdrowia na terenie miasta Olsztyna 

Wyszczególnienie j.m. Miasto Olsztyn 

Podmioty ambulatoryjne:   

Przychodnie ob. 157 

Praktyki lekarskie  ob. 69 

Przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu ob. 7 

Apteki ob. 68 

Łóżka w szpitalach ogólnych szt. 1 752 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W obrębie miasta Olsztyna oprócz przychodni znajdują się również następujące szpitale: 

• Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, 

• Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw wewnętrznych i 

Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, 

• Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 

• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, 

• Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego. 

Z uwagi na swoją specyfikę, szpitale generują ruch nie tylko w obrębie całego miasta, ale również 

ruch ponadregionalny, obejmujący całe województwo warmińsko-mazurskie. 

 

Obiekty handlowo-usługowe 

Wśród obiektów handlowo-usługowych wpływających na mobilność mieszkańców ważną rolę 

odgrywają sklepy wielkopowierzchniowe. Obiekty handlowe można zaliczyć do generatorów ruchu 

oddziaływujących zarówno na bliskie okolice jak i inne obszary miast, wpływają one na 

generowanie ruchu zakupowego. W poniższej tabeli przedstawiono największe obiekty handlowo-

usługowe na terenie miasta Olsztyna. 
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Tabela 12: Główne obiekty handlowo-usługowe na terenie miasta Olsztyna 

Nazwa obiektu Dane adresowe 

Galeria Warmińska ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn 

Aura Centrum Olsztyna Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn 

Manhattan Olsztyn ul. Pułaskiego 7, 10-408 Olsztyn 

Olsztyńskie Centrum Handlowe ul. Krasickiego 1B, 10-685 Olsztyn 

Dekada Olsztyn ul. Partyzantów 63, 10-402 Olsztyn 

Auchan Aleja gen. Władysława Sikorskiego 2B, 11-041 Olsztyn 

Tesco extra Ul. Wincentego Pstrowskiego 16, 11-041 Olsztyn 

Źródło: opracowanie własne  

 

Na terenie miasta wyróżnić można większe w mniejsze obiekty handlowo-usługowe. Obiekty te 

generują zapotrzebowanie na usługi transportowe, zwłaszcza w godzinach popołudniowych oraz 

w weekendy. 

 

Obiekty sportowe i rekreacyjne 

Obiektami będącymi generatorami ruchu są również obiekty sportowe, które wpływają na 

generowanie ruchu incydentalnego, związanego z cyklicznie odbywającymi się wydarzeniami 

sportowymi. Poniżej przedstawiono najważniejsze obiekty sportowe przyczyniające się do 

generowania ruchu na terenie miasta Olsztyna. 
 

Tabela 13: Główne obiekty sportowe na terenie miasta Olsztyna 

Nazwa obiektu Dane adresowe 

Hala Widowiskowo - Sportowa "Urania" Al. M. J. Piłsudskiego 44, 10-558 Olsztyn 

Hala Sportowa przy Zespole Krytych Obiektów Sportowych II ul. Mariańska 1, 10-558 Olsztyn 

Hala Sportowa przy Zespole Krytych Obiektów Sportowych I ul. Głowackiego 27, 10-558 Olsztyn 

Wodne Centrum Rekreacyjno - Sportowe "Aquasfera 
GALERIA WARMIŃSKA” 

 Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 69 b, 10-449 
Olsztyn 

Zespół Krytych Obiektów Sportowych I ul. Głowackiego 27, 10-563 Olsztyn 

Stadion piłkarski Al. M. J. Piłsudskiego 69a, 10-558 Olsztyn 

Boisko przy HWS 'URANIA" Al. M. J. Piłsudskiego 44, 10-558 Olsztyn 

Boisko przy ul. Jeziołowicza ul. Jeziołowicza 4, 10-690 Olsztyn  

Źródło: opracowanie własne  

 

Obiekty sportowe generują zapotrzebowanie transportowe i przyciągają swoją atrakcyjnością 

osoby nie tylko spoza dzielnic, w których są zlokalizowane ale również z innych powiatów. 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

 

DS CONSULTING 113 
 

Obiekty związane z kulturą i turystyką  

Ośrodki kulturalne i turystyczne są generatorami ruchu głównie sezonowego bądź incydentalnego. 

Ten rodzaj generatorów ruchu zwiększa zapotrzebowanie na transport głównie popołudniami oraz 

w okresie wakacji. W mieście znajduje się wiele obiektów kulturalnych oraz zabytkowych, które 

przyciągają zwiedzających nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Atrakcje te ulokowane są w 

różnych częściach miasta. Do głównych obiektów kulturalno-turystycznych będących 

generatorami ruchu zaliczyć można: 

• Katedra św. Jakuba 

• Zamek Kapituły Warmińskiej 

• Muzeum Warmii i Mazur 

• Planetarium i obserwatorium w Olsztynie  

• Leśne Arboretum 

• Ratusz 

• Wysoka Brama 

• Targ Rybny 

Potencjał turystyczny Miasta kształtowany jest nie tylko przez wymienione powyżej atrakcje 

turystyczne, ale również poprzez przyrodniczy i krajobrazowy charakter regionu. W okolicach 

miasta znajduje się 11 jezior o łącznej powierzchni 700 ha, urozmaicona rzeźba terenu oraz sieć 

jezior i rzek otoczonych lasami oferuje bogatą infrastrukturę turystyczną (kajakową, żeglarską, 

rowerową i pieszą), która przyciąga turystów głównie w okresie wakacyjnym. 

 

Szkoły 

Placówki oświatowe, zwłaszcza ponadgminne są podstawowymi źródłami ruchu wewnętrznego 

i zewnętrznego. Uczniowie przyczyniają się do zwiększania liczby pasażerów komunikacji zbiorowej 

oraz indywidualnej, jest to widoczne zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy liczba pasażerów 

znacząco spada. 

W ruchu wewnętrznym ważną rolę odgrywają dojazdy uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ponieważ są jednymi z głównych użytkowników transportu 

zbiorowego na poziomie powiatowym.  

Liczba szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych została przedstawiona 

w podrozdziale Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego. Oprócz tych placówek oświatowych 

do generatorów ruchu zaliczyć należy uczelnie wyższe. Olsztyn jako stolica województwa jest 

głównym ośrodkiem akademickim w obrębie województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie 

miasta znajdują się następujące szkoły wyższe: 

• Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, 

• Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 

• Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 
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• Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii, 

• Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział 

Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, 

• Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum. 

Szkoły wyższe generują zarówno ruch wewnętrzny, jak i międzypowiatowy, ponieważ skupiają 

studentów i pracowników tych uczelni. Liczba studentów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego 

w 2015 roku wynosiła 23 205 osób (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) 

 

Przedsiębiorstwa  

Wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa wpływają na potrzeby komunikacyjne związane 

z przewozem pracowników oraz wpływają na ilość przewożonych towarów. Na terenie miasta 

Olsztyna występują przedsiębiorstwa o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale również 

ponadregionalnym.  

 

Tabela 14: Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w Olsztynie w 2015 roku według 
wielkości 

Podmioty gospodarki 
narodowej ogółem 

0-9 10-49 50-249 250-999 powyżej 1000 

23 099 22 147 742 175 30 5 

Źródło: opracowanie własne  

Na terenie Miasta Olsztyna w 2015 roku zarejestrowanych było 23 099 przedsiębiorstw, z czego 

niemal 96% stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, na terenie miasta 

zarejestrowanych jest 5 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 1000 pracowników. 

Do najważniejszych przedsiębiorstw na terenie miasta Olsztyna zaliczyć można:  

• Michelin Polska S.A. (Francja) – fabryka opon, która zatrudnia ponad 4,2 tys. osób; jest 

jednym z największych inwestorów zagranicznych w polskich specjalnych strefach 

ekonomicznych; 

• Orange Polska (Francja) – międzynarodowy dostawca usług telekomunikacyjnych, 

multimedialnych i rozrywkowych (w mieście od 2013 roku); 

• Transcom (Szwecja) – globalny dostawca usług w dziedzinie zarządzania klientem 

(w mieście od 2003 roku); 

• Tetra Pak (Szwecja) – światowy lider w dziedzinie przetwarzania i pakowania żywności 

(w mieście funkcjonuje od 2015 roku); 
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• Mazurskie Meble Trading Sp. z o.o. (Niemcy) – dostawca polskich mebli produkowanych 

przede wszystkim na Warmii i Mazurach; 

• Schwarte-Milfor (Niemcy) – jeden z europejskich liderów rynkowych i technologicznych 

w zakresie produkcji zbiorników i aparatury do magazynowania, przetwarzania płynnych 

spożywczych i innych delikatnych substancji (na terenie miasta od 2002 roku); 

• Aviation Services Ireland (Irlandia) – firma zajmująca się rachunkowością dla linii lotniczych; 

olsztyńskie biuro jest trzecim biurem firmy na świecie (w mieście od 2015 roku); 

• Citigroup (USA) – międzynarodowa korporacja będąca dostawcą globalnych usług 

bankowych i finansowych (w mieście od 2001 roku). 

Na terenie miasta Olsztyna znajduje się również podstrefa Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomiczna, o powierzchni 66,1 ha. Przedsiębiorcy działający na terenie Strefy mają prawo do 

korzystania z pomocy publicznej, tj. zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej 

inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy. Na terenie podstrefy Olsztyńskiej znajdują się takie 

przedsiębiorstwa jak: Corab-Electonic sp. z o.o. czy Michelin Polska S.A. 

 

Realizacja niniejszej inwestycji, której przedmiotem jest rozwój transportu zbiorowego 

w znaczący sposób ułatwi poruszanie się po mieście nie tylko mieszkańcom, ale również 

wszystkim osobom odwiedzającym stolicę województwa w różnych celach. Na terenie miasta 

znajduje się wiele firm prowadzących działalność usługową, produkcyjną i handlową. Realizacja 

opisywanych w niniejszym Studium zadań pozwoli na łatwiejszy dojazd do tych miejsc 

(zmniejszając udział ruchu samochodowego). 

 

3.4. Uwarunkowania prawne i analiza prawna wykonalności inwestycji 

 

Zgodna z prawem realizacja inwestycji wymaga pozyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych.  

Realizacja Projektu będzie prowadzona w oparciu o regulacje ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm., dalej: specustawa). Specustawa zawiera szereg odstępstw od 

standardowego modelu realizacji inwestycji celu publicznego – z tego powodu, w przypadku 

inwestycji drogowych, dotyczących m.in. dróg gminnych, ilość niezbędnych do pozyskania decyzji 

administracyjnych jest istotnie ograniczona. Niezbędne jest pozyskanie tzw. decyzji środowiskowej 

(decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) oraz zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej. 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID) wydawana jest na 

wniosek właściwego zarządcy drogi. Decyzję ZRID wydaje wojewoda w odniesieniu do dróg 

krajowych, natomiast w przypadku dróg powiatowych i gminnych - starosta wykonujący zadania 
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zlecone z administracji rządowej. Warunkiem wydania decyzji ZRID jest uprzednie 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, o ile taka ocena była niezbędna  

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ma charakter kompleksowy i zawiera 

postanowienia dotyczące m. in.: 

• wymagań dotyczących powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich 

kategorii; 

• określenia linii rozgraniczających teren, w tym określenia granic pasów drogowych innych 

dróg publicznych w przypadku, gdy wniosek zawierał określenie granic tych pasów; 

• warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury 

współczesnej oraz potrzeb obronności państwa; 

• wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich; 

• zatwierdzenia podziału nieruchomości; 

• oznaczenia nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się 

własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego; 

• zatwierdzenia projektu budowlanego; 

• w razie potrzeby inne ustalenia. 

Istotnym jest również to, że w przypadku ewentualnego wniesienia odwołania od decyzji organu 

I stopnia lub zaskarżenia decyzji ostatecznej do sądu administracyjnego, nie jest możliwym 

uchylenie decyzji w całości ani stwierdzenie jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część 

decyzji dotycząca odcinka drogi, nieruchomości lub działki. 

W sprawach dotyczących decyzji ZRID nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz 

przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777). 

W celu realizacji Projektu, zarządca drogi publicznej (prezydent Miasta Olsztyna) wystąpił 

o stosowne decyzje ZRID. 

Dotychczas pozyskano decyzję ZRID dotyczącą przebudowy ulicy Pieniężnego:  

• Decyzją ZRID – 4-/2016 z dnia 20 września 2016 r. Prezydent Olsztyna zatwierdził projekt 

budowlany i udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa 

i rozbudowa drogi gminnej – ulicy Pieniężnego w Olsztynie”, a także zatwierdził 

wnioskowany podział nieruchomości. Wydanej decyzji nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności.  

W stosunku zadań dotyczących przebudowy ulicy Partyzantów oraz budowy zintegrowanego węzła 

przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie, ukończono prace nad dokumentacją 

techniczną oraz złożono następujące wnioski o wydanie ZRiD: 
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• 18 października 2016 r. złożono wniosek o ZRID dla zadania: Budowa ulicy Partyzantów: 

Zadanie I – Budowa ulicy Partyzantów od. Ul. 1-go maja do Pl. Bema w Olsztynie; 

• 18 października 2016 r. złożono wniosek o ZRID dla zadania: Budowa ulicy Partyzantów: 

Zadanie II – Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym 

w Olsztynie. 

Pozyskanie przedmiotowych decyzji ZRID planowane jest na IV kw. 2016 r. 

Decyzje środowiskowe 

Inwestycje objęte Projektem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (tj. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 71), posiadają status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

wpływać na środowisko.  

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm., dalej uooś), dla przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 

Na obecnym etapie stosowne decyzje zostały uzyskane i mają status prawomocnych: 

• Decyzją WOOŚ.4210.1.2016.JC.11 z dnia 31 marca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Olsztynie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy 

Partyzantów: zadanie I – przebudowa ul. Partyzantów od ul. 1 maja do Pl. Bema 

w Olsztynie, zadanie II – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu 

Głównym w Olsztynie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10 lutego 2016 r. strony postępowania zostały 

powiadomione o jego wszczęciu w drodze obwieszczenia umieszczonego w BIP oraz na 

tablicy ogłoszeń RDOŚ. Decyzja została poprzedzona opinią Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (opinia z dnia 22 lutego 2016 r., znak 

ZNS.4083.12.2016.EW. Mając na uwadze treść opinii sanitarnej RDOŚ w Olsztynie 

postanowieniem z 3 marca 2016 r. WOOŚ.4210.1.2016.JC.7 stwierdził brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i poinformował 

strony o wydanym postanowieniu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. 

• Decyzją SD 6220.3.2016.MJ z 26 lutego 2016 r. Prezydent Olsztyna wydał decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

„Budowie połączenia Parku Podzamcze, Placu Centralnego oraz Placu Jedności Słowiańskiej 

przy jednoczesnej przebudowie Mostu Św. Jakuba oraz ulic Pieniężnego i S. Staszica w 

Olsztynie (Zadanie I, II, II) Modernizacja ul. Pieniężnego na odcinku od zaprojektowanego 

skrzyżowania w ul. M. J. Piłsudskiego do projektowanego zakresu ul. Pieniężnego wraz ze 
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skrzyżowaniem z ul. Plac Jedności Słowiańskiej” – bez przeprowadzenia postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

Wydanie powyższej decyzji zostało poprzedzone uzyskaniem wymaganych prawem 

stanowisk właściwych organów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 

25 stycznia 2016 r. wydał opinię, w której stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia w opinii z dnia 

26 stycznia 2016 r. W związku z powyższym Prezydent Miasta Olsztyna, w dniu 2 lutego 

2016 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Pomoc publiczna w projekcie 

Stosownie do brzmienia art. 107 ust. 1 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja 

skonsolidowana) z dnia 13 grudnia 2007, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych 

w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów 

państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 

sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna 

z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami 

Członkowskimi.  

Wywodząc z zapisów powyższych, wsparcie udzielone określonemu podmiotowi prowadzącemu 

działalność gospodarczą podlega regułom pomocy publicznej, jeżeli łącznie spełnione są poniższe 

warunki: 

1) Beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca, 

2) Wsparcie udzielone jest za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek 

formie, 

3) Stanowi przysporzenie korzystne oraz selektywne, 

4) Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między 

państwami członkowskimi UE. 

Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie unijnym jest rozumiane funkcjonalnie – przedsiębiorstwem jest 

każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej danego 

podmiotu i źródeł finansowania. Twierdzenie powyższe znajduje potwierdzenie w bogatym 

orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który podkreśla, iż pojęcie przedsiębiorcy powinno 

być rozumiane bardzo szeroko, obejmując swym zakresem wszelkie kategorie podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na to czy przepisy krajowe przyznają danemu 

podmiotowi status przedsiębiorcy.  

Odnosząc powyższe kryterium do sytuacji Projektu, objętego niniejszym studium wykonalności 

można stwierdzić, że w zasadniczej części zadań i wydatków, realizowanych w związku 
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z infrastrukturą transportu publicznego Beneficjent nie może zostać uznany za przedsiębiorcę 

w rozumieniu prawa UE. Należy podkreślić, że wytworzona w ramach Projektu infrastruktura 

transportu publicznego ma charakter powszechnie dostępny.  

W komponentach infrastrukturalnych Projektu nie występuje zatem ryzyko wystąpienia pomocy 

publicznej, pomimo spełnienia pozostałych przesłanek z art. 107 TFUE2. 

Natomiast komponent taborowy wiąże się z działalnością polegającą wprawdzie na wykonywaniu 

zadań własnych (przewozy użyteczności publicznej), lecz mającą również charakter gospodarczy. 

W ramach działalności w obszarze przewozów użyteczności publicznej Beneficjent realizuje 

przychody z biletów. 

Tabor wykorzystywany będzie przez MPK Sp. z o.o. – tj. operatora wewnętrznego transportu 

publicznego. Wykonywanie zadań własnych gminy, w zakresie pasażerskiego transportu lokalnego, 

zostało powierzone Spółce mocą uchwały Rady Miasta Olsztyn nr LVII/652/2010 z dnia 27 stycznia 

2010 r. w sprawie bezpośredniego powierzenia zadań w zakresie pasażerskiego transportu 

lokalnego. Szczegółowe kwestie związane z wykonywaniem tych zadań regulowane są 

odpowiednio: 

• mocą zawartej z Gminą Olsztyn umowy wykonawczej z 28 grudnia 2012 r.,  o powierzeniu 

zadań Gminy Olsztyn w zakresie publicznego transportu zbiorowego – w zakresie 

przewozów na liniach autobusowych, do 2027 r. Należy podkreślić, że zawarta umowa jest 

w pełni zgodna z warunkami określonymi w Rozporządzeniu NR 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/701370/2006.  

• Mocą zawartej z Gminą Olsztyn umowy wykonawczej z dnia 5 listopada 2005 r. na 

powierzenie świadczenia usług komunikacji miejskiej w Olsztynie w zakresie przewozów 

tramwajowych w okresie 2015 - 2027 r. Należy podkreślić, że zawarta umowa jest w pełni 

                                                      
2Ad 2. Wsparcie udzielone jest za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie 

Warunek jest interpretowany przez organy wspólnotowe bardzo szeroko, w pojęciu państwa mieszczą się organy zarówno 

centralne, jak i regionalne oraz lokalne.  Warunek ten jest niewątpliwie spełniony w przypadku wsparcia udzielonego ze środków 

POPW. 

 Ad 3. Stanowi przysporzenie korzystne i selektywne 

 Wsparcie przyznane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oznacza, że dochodzi do poprawy sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa w wyniku interwencji państwa. Ze względu na to, że co do zasady dotacja, o ile zostanie przyznana, ma charakter 
bezzwrotny, spełniona zostanie przesłanka przysporzenia na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. 

 Selektywność polega na tym, iż uprzywilejowanie dotyczy określonego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców lub określonych 
towarów lub usług. Uwzględniając fakt, iż środki pochodzące z POPW są przeznaczone na realizację projektów w określonych 
województwach (zawężenie geograficzne) oraz, że przewidziano wybór Projektu formule pozakonkursowej (zawężenie 
przedmiotowo-podmiotowe), należy stwierdzić, iż spełniona jest przesłanka selektywności w odniesieniu do Projektu. 

 Ad 4. Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE 

 W judykaturze europejskiej przyjmuje się, że co do zasady każda pomoc udzielona z zasobów publicznych, która przynosi 
beneficjentowi selektywną korzyść, może, choćby potencjalnie, wpłynąć na handel wewnątrzeuropejski. 
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zgodna z warunkami określonymi w Rozporządzeniu NR 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/701370/2006.  

Zgodnie z regułami określonymi ww. rozporządzeniu, fakt udostępnienia MPK Sp. z o. o. taboru ma 

wpływ na wyliczenie rekompensaty należnej operatorowi, co gwarantuje, że nie otrzyma on 

niedozwolonej pomocy publicznej. Ze względu na powyższe można stwierdzić, że w Projekcie, 

również w odniesieniu do komponentu taborowego, nie występuje ryzyko udzielenia 

niedozwolonej pomocy publicznej. 

 

3.5. Trwałość funkcjonalna projektu 

 

Stosownie do treści art. 71 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r., Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości Projektu. 

Trwałość projektów w odniesieniu do współfinansowanej ze środków funduszy strukturalnych 

infrastruktury powinna być zachowana przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 

Beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej. 

Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia co najmniej jednej z następujących 

przesłanek: 

• zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją przeniesiono poza obszar objęty wsparciem 

PO PW 2014-2020; 

• nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje 

przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; 

• nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, 

która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. 

Konieczność utrzymania trwałości Projektu musi wynikać również z treści postanowień umowy 

o dofinansowanie. 

Naruszenie zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu przez Beneficjenta środków otrzymanych 

na realizację Projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie 

do okresu niezachowania obowiązku trwałości. 

Należy zaznaczyć, iż działania inwestycyjne podejmowane w ramach Projektu nie powinny 

spowodować naruszenie trwałości projektów zrealizowanych w poprzedniej perspektywie 

finansowej UE. Beneficjent powinien zatem: 

• przeprowadzić proces inwestycyjny w sposób, który nie spowoduje naruszenia trwałości 

projektów uprzednio zrealizowanych, 
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• ukształtować harmonogram realizacji projektu w sposób, który umożliwi ingerencję 

w poprzednio wytworzoną infrastrukturę po upływie okresu trwałości przewidzianego dla 

przedmiotowej infrastruktury. 

Wnioskodawcą, Beneficjentem oraz podmiotem wdrażającym Projekt, będący przedmiotem 

niniejszego studium wykonalności, jest Gmina Olsztyn. Projekt jest realizowany w ramach 

wykonywanych przez Gminę zadań własnych. Gmina dysponuje odpowiednim potencjałem 

instytucjonalnym niezbędnym do realizacji Projektu. 

Po zakończeniu realizacji Projektu, na etapie operacyjnym, wybudowana i zmodernizowana 

infrastruktura pozostanie własnością Beneficjenta, tj. znajdzie się w zarządzie wyspecjalizowanej 

jednostki miejskiej. 

Podmiotem powołanym do zarządzania infrastrukturą transportu publicznego w Gminie Olsztyn 

jest Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (ZDZiT) – jednostka budżetowa Gminy Olsztyn, za pomocą 

której Prezydent Olsztyna wykonuje należące do niego obowiązki zarządcy dróg krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

 

ZDZiT pełni ponadto, w imieniu Gminy Olsztyn, funkcję organizatora transportu, którą realizuje 

poprzez powierzanie i kontraktowanie usług przewozowych, a także emisję, dystrybucję, 

rozliczanie i kontrolę ważności biletów (tradycyjnych, telefonicznych oraz w formie elektronicznej 

karty miejskiej). Jako organizator transportu ZDZiT będzie również zarządzał nabytym w ramach 

Projektu taborem – poprzez udostępnienie go do eksploatacji operatorowi wewnętrznemu 

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Olsztynie Sp. z o. o. oraz będzie podmiotem 

upoważnionym do ponoszenia wydatków na rzecz wnioskodawcy (będzie ponosił wydatki 

związane z zakupem taboru i ITS). Należy podkreślić, że MPK Sp. z o. o. pozostaje związane z Gminą 

Olsztyn umowami wykonawczymi, obowiązującymi do 2027 r. Umowy te zostały zawarte w zgodzie 

z przepisami Rozporządzenia 1370/2007, co gwarantuje zarówno zgodność z prawem unijnym jak 

i trwałość istniejącej relacji, a co za tym idzie trwałość Projektu. 
 

Z charakterystyki Beneficjenta i prowadzonej przez niego działalności (jednostka samorządu 

terytorialnego) oraz z zakresu inwestycji wynika, iż nie nastąpi zmiana własności obiektów 

objętych zakresem inwestycji, a także nie wystąpią istotne zmiany charakteru Projektu, 

co najmniej w wymaganym 5-letnim okresie po jego realizacji. 
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4.1. Wprowadzenie 

 

Materiał wyjściowy stanowiły: 

1. Plany sytuacyjne analizowanej rozbudowy sieci tramwajowej, BPBK 

2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyn, 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyn, 

4. Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie do 2027 roku, 

5. Pomiary natężenia ruchu pasażerskiego, ZDZiT 2014, 2016, 

6. Pomiary natężenia ruchu drogowego, ZDZiT, maj 2016, 

7. Pomiary natężenia ruchu drogowego i pasażerskiego, TRAFIK, styczeń 2016. 

 

4.2. Obszar analizy 

 

Analizowany obszar obejmuje znaczącą część centralnej części miasta ze szczególnym 

uwzględnieniem następujących ulic: 

• ul. Partyzantów, 

• ul. Pieniężnego, 

• ul. 1 Maja, 

• plac Generała Józefa Bema, 

• plac Konstytucji 3 Maja, 

• ul. Lubelskiej. 

Na poniższej rycinie przedstawiono układ uliczny analizowanego obszaru inwestycji 

z zaznaczeniem odcinków, na których zostaną wyznaczone dedykowane pasy autobusowe oraz 

planowany węzeł przesiadkowy przy dworcu kolejowo-autobusowym. 

 

4. ANALIZA POPYTU - ANALIZY I PROGNOZY RUCHU 
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Rycina 14: Analizowany obszar inwestycji 

 

Źródło:opracowanie własne 

 

4.3. Analizowane warianty 

 

4.3.1. Wariant bezinwestycyjny 

 

Jako bazowy do analiz przyjęto wariant bezinwestycyjny. 

Ogólne założenia wariantu: 

• Utrzymanie obecnego układu sieci autobusowej i tramwajowej, 

• Rozbudowa układu drogowego zgodnego ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyn, 

• Zmiana liczby ludności potencjałów ruchotwórczych, oszacowanych na podstawie danych 

GUS i planów zawartych w SUiKZP oraz MPZP, 
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• Zmiana zachowań użytkowników transportu (zmiana ruchliwości), 

• Uruchomienie (od roku 2020) nowych odcinków sieci tramwajowej w ulicach Piłsudskiego, 

Krasickiego, Wilczyńskiego, zgodnie z dedykowanych pasów autobusowych w ciągu ulic 

Partyzantów, 1 Maja, Pieniężnego, zgodnie z zakresem planu rozwoju transportu 

publicznego – trakcja szynowa. 

• Brak przebudowy i zmian w organizacji ruchu na odcinkach objętych inwestycją. 

 

4.3.2. Warianty inwestycyjne 

 

Do analiz zmian ruchu pasażerskiego na skutek realizacji inwestycji sformułowano wariant 

inwestycyjny, w którym założono: 

• Utrzymanie obecnego układu sieci autobusowej i tramwajowej, 

• Rozbudowa układu drogowego zgodnego ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyn, 

• Zmiana liczby ludności potencjałów ruchotwórczych, oszacowanych na podstawie danych 

GUS i planów zawartych w SUiKZP oraz MPZP, 

• Zmiana zachowań użytkowników transportu (zmiana ruchliwości), 

• Uruchomienie (od roku 2020) nowych odcinków sieci tramwajowej w ulicach Piłsudskiego, 

Krasickiego, Wilczyńskiego, zgodnie z dedykowanych pasów autobusowych w ciągu ulic 

Partyzantów, 1 Maja, Pieniężnego, zgodnie z zakresem planu rozwoju transportu 

publicznego – trakcja szynowa. 

• Budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym PKP/PKS, 

• Przebudowa układu ulicznego w centrum Olsztyna wraz z wyznaczeniem dedykowanych 

pasów autobusowych, 

• Rozbudowa systemu ITS, 

• Rozbudowa dróg rowerowych w ciągu ul. Pieniężnego i Partyzantów, 

• Zakup taboru tramwajowego (dwa pojazdy). 
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4.4. Badania terenowe 

 

4.4.1. Badania preferencji 

 

Celem poznania preferencji mieszkańców, ich oceny obecnie funkcjonującego systemu transportu 

zbiorowego w Olsztynie, przeprowadzono badanie ankietowe w typowym dniu tygodnia (15 

września 2016 roku) w godzinach 8.00-18.00. Punkty pomiarowe zostały wytypowane tak, aby 

skupiały jak największa liczbę mieszkańców. Badania przeprowadzono w następujących 

lokalizacjach: 

• okolice Urzędu Miasta w Olsztynie,  

• okolice centr handlowych i szkół, 

• dworzec Główny PKP/PKS. 

W powyższych punktach pomiarowych ankiety przeprowadzano na przystankach transportu 

zbiorowego, na parkingach oraz z osobami znajdującymi się w pobliżu obiektów lub przechodniami 

(na ulicy). Założono wykonanie 1500 ankiet. 

Badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośrednią (rozmowa z respondentem) 

z wykorzystaniem przygotowanego formularza ankietowego. Formularz ankietowy składał się 

z dwóch części i miał na celu zbadanie preferencji transportowych mieszkańców Olsztyna oraz 

poddanie ocenie jakościowej funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście. Ankieta składała 

się z 10 pytań, które dotyczyły między innymi: 

• środka transportu, którym respondenci najczęściej poruszają się po Olsztynie, w zależności 

od dystansu do pokonania, 

• częstości korzystania z węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowo-autobusowy, 

• częstotliwości wykonywania podróży, 

• wyboru środka transportu podczas realizacji podróży poza miasto, 

• wskazania środka transportu, którym realizowane są podróże regularne, 

• zbadania czy uruchomienie obecnej linii tramwajowej usprawniło podróże mieszkańców, 

• zbadania czy będzie korzystał z nowej linii tramwajowej w ciągu ulic Wilczyńskiego, 

Krasickiego, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, 

• oceny funkcjonowania transportu zbiorowego w Olsztynie. 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane wyniki badania ankietowego otrzymane wprost 

z badania. Są to odpowiedzi mieszkańców Olsztyna, którzy znaleźli się w obszarze badań w dniu 
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wykonywania pomiarów – próba pierwotna, nierozszerzona dla losowo wybranej grupy 

mieszkańców. Podczas 10 godzin badania przeprowadzono w sumie 1677 ankiet.  

W przypadku pytania odnoszącego się do częstości korzystania z węzła przesiadkowego przy 

dworcu kolejowo-autobusowym tylko 35% ankietowanych odpowiedziało, że korzysta z węzła 

przynajmniej raz w miesiącu.  

 

Wykres 14: Częstość korzystania z węzła przesiadkowego kolejowo-autobusowego w Olsztynie 

 

Źródło:opracowanie własne 

 

W kolejnej części zbadano częstotliwość wykonywania podróży poza miasto oraz 

wykorzystywanego do tego celu środka transportu. Otrzymane wyniki wykazują, że respondenci 

rzadko wykonują podróże poza miasto (33% badanych), natomiast 9% badanych codziennie udaje 

się poza miasto. Najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu jest samochód osobowy – 

46%, dalej autobus – 33% i kolej – 18% respondentów. 

35%

65%
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(przynajmniej 1 raz w miesiącu)?

Tak Nie
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Wykres 15: Częstotliwość podróży poza miasto 

 

Źródło:opracowanie własne 

 

Wykres 16: Środek transportu wykorzystywany do wykonywania podróży poza miasto 

 

Źródło:opracowanie własne 

 

W kolejnym pytaniu uzyskano informację czy działająca aktualnie linia tramwajowa wpłynęła na 

sposób podróżowania po mieście. Większość – 51% deklaruje, że podróżuje się lepiej, 30% 

odpowiedziało, że nie ma to wpływu na ich podróż, gdyż nie korzystają z tramwaju, a 19% 

respondentów nie odczuło różnicy. 
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Wykres 17: Ocena jakości podróży po uruchomieniu obecnej linii tramwajowej 

 

Źródło:opracowanie własne 

 

Ponad połowa respondentów (59%) osób zadeklarowało, że gdy powstanie nowa linia tramwajowa 

(w ciągu ulic: Wilczyńskiego, Krasickiego, Wyszyńskiego, Piłsudskiego) będzie z niej korzystać. W 

zestawieniu z wynikiem poprzedniego pytania można sformułować wniosek, że znacząca część 

użytkowników transportu w Olsztynie jest zadowolona z funkcjonowania nowej linii tramwajowej 

i oczekuje dalszej rozbudowy sieci tego środka transportu. 
3 

Wykres 18: Skłonność do korzystania z planowanej linii tramwajowej 

 

Źródło:opracowanie własne 
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Do oceny transportu zbiorowego w Olsztynie zastosowano cztero-stopniową skalę, w której 

respondenci mieli za zadanie określić jak oceniają jego funkcjonowanie. Blisko połowa 

respondentów 48% dobrze ocenia funkcjonowanie transportu w Olsztynie, kolejne 22% raczej 

dobrze lecz ma zastrzeżenia oraz 21% respondentów wystawiło ocenę bardzo dobrą. Tylko 4% 

respondentów jest niezadowolonych z funkcjonowania transportu zbiorowego w Olsztynie. 

Zastrzeżenia jakie głównie wskazują respondenci to: częstotliwość (26%), dostępność (23%) oraz 

punktualność (22%).  

 

Wykres 19: Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego w Olsztynie 

 

Źródło:opracowanie własne 

 

Wykres 20: Zastrzeżenia do funkcjonowania transportu zbiorowego w Olsztynie 

 

Źródło:opracowanie własne 
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Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły na określenie ogólnych preferencji transportowych 

mieszkańców Olsztyna oraz zbadanie opinii na temat planowanej i istniejącej linii tramwajowej w 

Olsztynie. 

 

4.4.2. Badania ruchu 

 

W ramach analiz ruchu wykorzystano dane ruchowe przekazane przez Zamawiającego w zakresie: 

• natężenia ruchu samochodowego otrzymanego z systemu sterowania ruchem miasta 

Olsztyna z typowych dni powszednich (wtorek, środa, czwartek) z maja 2016 roku, 

• napełnienia pojazdów transportu zbiorowego na podstawie badań terenowych 

przeprowadzonych jesienią 2014 roku oraz wiosną 2016 roku. 

Powyższe dane zostały potraktowane jako bazowe i posłużyły do kalibracji rozkładu podróży na 

sieci. Ponadto dodatkowo na potrzeby niniejszej analizy wykonano dodatkowe, uzupełniające 

pomiary natężenia ruchu drogowego i napełnienia pojazdów transportu zbiorowego w wybranych 

39 punktach rozłożonych równomiernie na najważniejszych odcinkach ulicznych i skrzyżowaniach 

w całym Olsztynie. Pomiary wykonywano w typowe dni tygodnia (wtorek, środa, czwartek) w 

dniach od 16 lutego do 3 marca 2016 roku. Pomiary podzielono na dwie grupy: 

• Dobowe, na których przez 24 godziny wykonywany był pomiar natężenia ruchu drogowego 

oraz przez 19 godzin (od 5:00 do 24:00) napełnienia pojazdów transportu zbiorowego. 

Uzyskane w ten sposób wyniki były podstawą do wyznaczenia wskaźników 

przeliczeniowych ruchu na dobę. 

• Szczytowe, na których pomiar był wykonywany jedynie w godzinach szczytu porannego (od 

7:00 do 9:00) oraz szczytu popołudniowego (od 15:00 do 17:00). Uzyskane w ten sposób 

wyniki były podstawą do kalibracji modelu. 
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Rycina 15: Lokalizacje punktów źródłowych o natężeniu ruchu 

 

Źródło:opracowanie własne 
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Wykres 21: Rozkład dobowy ruchu w transporcie zbiorowym 

 
Źródło:opracowanie własne 

 

Wykres 22: Rozkład dobowy ruchu w transporcie indywidualnym 

 
Źródło:opracowanie własne 
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Wykres 23: Średnia liczba pasażerów poszczególnych linii w dobie w typowym dniu roboczym 

 
Źródło:opracowanie własne 
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4.5. Założenia do prognoz i analiz ruchu 

 

4.5.1. Podstawowe założenia 

 

Prognozy wykonano dla lat 2017-2047 z czego symulacje w modelu wykonano dla stanów 

prognostycznych przyjętych na lata 2016 (rok złożenia wniosku aplikacyjnego), 2019 (pierwszy rok 

pełnego funkcjonowania), 2024, 2029, 2034, 2039, 2044. Wartości dla pozostałych lat obliczono 

na podstawie interpolacji lub ekstrapolacji. Prognozy wykonano dla każdego wariantu z osobna. 

Na podstawie założeń do zmian społeczno-gospodarczych oszacowano prognozę wielkości 

potencjalnego rynku usług przewozowych. Jako potencjał przewozów rozumie się ogólną liczbę 

pasażerów, która może odbywać podróż z/do obszaru objętego analizą, niezależnie od środka 

transportu. 

 

4.5.2. Model podróży 

 

Model podróży został opracowany przez Wykonawcę niniejszych analiz z uwagi na brak posiadania 

przez miasto Olsztyn makroskopowego modelu podróży mieszkańców. Ponadto z wykorzystaniem 

tego samego oprogramowania przygotowane zostały prognostyczne modele dla każdego wariantu 

zmian. Model odzwierciedlający przemieszczenia w stanie istniejącym został wygenerowany w 

programie VISUM 15.0 firmy PTV. Bazą przy tworzeniu modelu i związanymi z nim zachowaniami 

transportowymi i rozwojem sieci transportowej, ze szczególnym naciskiem na transportu zbiorowy 

były planistyczne dokumenty miasta (SUiKZP, MPZP). Z uwagi na brak przeprowadzonych 

kompleksowych badań ruchu drogowego, w tym badań zachowań transportowych oraz preferencji 

mieszkańców do budowy modelu przyjęto zachowania transportowe mieszkańców dużych miast z 

innych modeli polskich miast. Zastosowanie takiego rozwiązania jest zgodne z właściwościami 

modeli syntetycznych. Należy jednak mieć na uwadze, że zachowania transportowe mieszkańców 

Olsztyna mogą różnić się w pewnym stopniu od założonych zachowań mieszkańców, stąd też 

uzyskane dane należy traktować jako szacunkowe.  

Niezwykle istotną kwestią przy konstrukcji tak rozbudowanych modeli symulacyjnych jest, aby 

zwrócić uwagę, że analizy potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym nie można wykonywać 

w odosobnieniu od pozostałych gałęzi transportu zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego 

z uwagi na szereg zależności występujących pomiędzy nimi. Jednym z najistotniejszych 

parametrów mających wpływ na wielkość ruchu pasażerskiego jest podział zadań przewozowych, 

który określa procentowy udział podróży poszczególnymi gałęziami transportu. Pozwala on 

określić wielkość ruchu przejętego z innych środków transportu. W zastosowanym modelu 

symulacyjnym uwzględniono przepływy międzygałęziowe. 

W budowie modelu Olsztyna zastosowano zasady odwzorowania sieci i ruchu według metodyki 

firmy PTV dla pakietu VISUM. Zbudowano oryginalny model sieci drogowej, tramwajowej 
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i kolejowej, zakodowano wszystkie linie transportu pasażerskiego na sieci z odwzorowaniem 

średnich czasów przejazdu poszczególnych odcinków międzyprzystankowych oraz średnich czasów 

obsługi przystanków. 

 

4.5.3. Sieć drogowa 

 

Do modelowania sieci drogowej wybrano około7 tysięcy odcinków, obejmujących: 

a) Wszystkie drogi ekspresowe, 

b) Wszystkie drogi główne ruchu przyspieszonego, 

c) Wszystkie drogi główne 

d) Wszystkie drogi zbiorcze 

e) Większość dróg lokalnych, 

f) Wybrane drogi dojazdowe. 

Schemat zakodowanej dla stanu istniejącego sieci drogowej przedstawia Rycina 17: Sieć 

transportowa zakodowana w modelu wykorzystanym do analizy dla stanu istniejącego. Dane 

wejściowe nt. sieci drogowej pozwoliły na przeprowadzenie klasyfikacji odcinków ulicznych 

w modelu. Klasyfikacja ta powinna odwzorowywać głównie postrzeganie odcinków przez 

kierowców, a więc obejmować najistotniejsze cechy (prędkość w ruchu swobodnym, 

przepustowość). Na podstawie parametrów takich jak klasa techniczna, liczba pasów, ograniczenie 

prędkości i organizacja ruchu przyjęto klasyfikacje na powyższe typy, zaś na podstawie badań 

przeprowadzonych przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej w 2012 roku 

opracowano funkcje oporu odcinka pozwalające na oszacowanie średniej prędkości przejazdu 

samochodów w zależności od klasy i przekroju drogi, a także natężenia ruchu. 

Sieć drogową dla stanów prognostycznych zakodowano zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyn.W przypadku wątpliwości 

wynikających z braku informacji dotyczących roku oddania do użytku któregoś z odcinków dróg 

przyjęto założenie zgodnie z rysunkami ze Studium. 

Tabela 15: Zestawienie planowanych inwestycji rozbudowy sieci drogowej w Olsztynie 

Lp. Opis odcinka 
Klasa 

techniczna 
drogi 

2016 2021 2031 2041 

1a 
ulica lokalna na os. Gutkowo od ul.Bałtyckiej do granicy 
miasta 

L   + + + 

1b połączenie odcinka jw. z ul. Żurawią do granicy miasta L   + + + 

2 ul. Żurawia (połączenie os. Gutkowo z DK16) L + + + + 

3 Odcinek drogi krajowej od granicy miasta do węzła 
obwodnicy z DK16 

G + + + + 
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Lp. Opis odcinka 
Klasa 

techniczna 
drogi 

2016 2021 2031 2041 

4a  ul. Hozjusza do ul.Przepiórczej L   + + + 

4b zamknięcie pętli ul. Hozjusza  L   + + + 

5a Bałtycka od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do 
wiaduktu kolejowego w os.Likusach 

Z + + + + 

5b jw. od wiaduktu kolejowego na os.Likusy do granicy 
miasta DW527 

Z   + + + 

6 ul. Artyleryjska  Z + + + + 

7 Al. Wojska Polskiego do od Al. Sybiraków do granicy 
z miasta DK 51   

Z + + + + 

8 Al. Sybiraków  Z + + + + 

9 ul. Partyzantów od ul. 1Maja do Ronda Gen. Bema  L   + + + 

10 
ul. Partyzantów i ul. Lubelska od ronda gen. Bema do 
ul. Przemysłowej 

  + + + 

11 przebudowa ul. Lubelskiej  Z   + + + 

12a ul. Obiegowa od ul. Pstrowskiego do ul. Żołnierskiej  G + + + + 

12b ul. Obiegowa od ul. Żołnierskiej do ul. Kętrzyńskiego  G   + + + 

13 Ul. Towarowa od ul. Leonharda do granicy miasta DK 16/ 
do węzła z obwodnicą  

G   + + + 

14 Projektowana ulica na obszarze mpzp Track-Wschód  L + + + + 

15 Al. Piłsudskiego od ul. Wyszyńskiego do granicy miasta Z + + + + 

16a 
Trasa N-D-P od Al. Warszawskiej do ul. Sikorskiego (G lub 
Z)  

Z   + + + 

16b jw. od ul. Sikorskiego do ul. Krasickiego  G   + + + 

16c jw. od ul. Krasickiego do granicy miasta na wschód G   + + + 

16d jw. od granicy miasta do węzła z obwodnicą  G   + + + 

17 projektowana ulica na obszarze mpzp Pieczewo II  Z   + + + 

18 Połączenie ul. Wilczyńskiego z ww. ulicą [17]  Z   + + + 

19 Ulica lokalna na os. Kortowo-Sady (przedłużenie ul. 
Wilczyńskiego do ul.Bukowskiego) 

Z   + + + 

20 ul. Płoskiego od ul. Wilczyńskiego do granicy miasta 
DW598 

G + + + + 

21 ul. Bukowskiego (przedłużenie ul. Witosa)  Z + + + + 

22 ul. Witosa  Z + + + + 

23 modernizacja DW nr 598 od granic miasta do węzła 
obwodnicy węzeł Jaroty 

G + + + + 

24 fragment północnego odcinka obwodnicy w mpzp Track-
Wschód 

GP   + + + 

25 fragment wschodniego odcinka Obwodnicy zapisany w 
Pieczewo II 

GP   + + + 

26 odcinek łączący ul. Jagiellońską i ul. Wiosenną dalej w 
kierunku na wschód 

Z   + + + 

27 odcinek łączący ul. Wilczyńskiego z NDP Z   + + + 
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Lp. Opis odcinka 
Klasa 

techniczna 
drogi 

2016 2021 2031 2041 

28 przedłużenie ul. Hallera do NDP L   + + + 

29 odcinek łączący ul. Pstrowskiego z NDP Z   + + + 

30 ul. Bartąska L     + + 

31 ul. Popiełuszki L     + + 

32 ul. Sielska (na łuku przy przystanku Plaża Miejska) G     + + 
Źródło:opracowanie własne 

 

Rycina 16: Planowany układ transportowy Miasta Olsztyna 

 
Źródło:Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna 2013 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

 

DS CONSULTING 138 
 

Rycina 17: Sieć transportowa zakodowana w modelu wykorzystanym do analizy dla stanu 
istniejącego 

 
Źródło:opracowanie własne 
 

Rycina 18: Sieć transportowa zakodowana w modelu wykorzystanym do analizy dla stanów 
prognostycznych od 2020 roku 

 
Źródło:opracowanie własne 
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4.5.4. Sieć transportu zbiorowego 

 

Na potrzeby kalibracji modelu oraz analiz ruchu w modelu uwzględniono wszystkie pasażerskie 

połączenia miejskiego transportu zbiorowego w obrębie analizowanego obszaru (miasta), zgodnie 

z aktualnym rozkładem jazdy. W modelu dla stanów prognostycznych przyjęto istniejący układ 

połączeń (do roku 2020) lub zmodyfikowany (od roku 2021) z uwagi na założoną rozbudowę sieci 

tramwajowej. Z uwagi na fakt, iż poszczególne warianty inwestycyjne różnią się między sobą 

jedynie rozwiązaniami technicznymi i na poziomie organizacji ruchu, dla wszystkich wariantów 

inwestycyjnych przyjęto to samo założenie dotyczące sieci połączeń w transporcie zbiorowym. 

W okresie działania rozbudowanej sieci tramwajowej (od roku 2020) założono układ linii 

tramwajowych jak w poniższej tabeli. Linie autobusowe pozostawiono bez zmian z wyjątkiem linii, 

których trasa i relacje powielały się liniami tramwajowymi – linie te usunięto lub skrócono do 

przystanków przesiadkowych. Poniższe dane odzwierciedlają założenia przyjęte do symulacji. W 

przypadku autobusów uwzględniono dalszy rozwój miasta i związane z tym stopniowe poszerzanie 

oferty transportu zbiorowego (głównie autobusowego), celem zapewnienia optymalnej 

dostępności do jego usług i zachowania jego atrakcyjności. 

Tabela 16: Założone połączenia tramwajowe dla stanów prognostycznych 

Nr 
linii 

Relacja 

Częstotliwość 

Szczyt 
poranny 

Okres 
międzyszcz 

Szczyt popoł. 
Okres 

wieczorny 

1 Wysoka Brama – Kanta 15 min 15 min 15 min 20 min 

2 Dworzec Główny –Kanta 15 min 15 min 15 min 20 min 

3 Dworzec Główny – Uniwersytet 15 min 15 min 15 min 30 min 

4 Dworzec Główny – Pieczewo 15 min 15 min 15 min 20 min 

5 Wysoka Brama – Pieczewo 15 min 15 min 15 min 20 min 

Źródło:opracowanie własne 

 

4.5.5. Rejony transportowe 

Niezbędnym elementem modelowania podróży na poziomie makroskopowym jest podział 

analizowanego obszaru na rejony transportowe. Również w modelu Olsztyna dokonano takiego 

podziału i wyróżniono 97 rejonów transportowych pokrywających obszar miasta. W podziale na 

rejony transportowe, uwzględniono wielkości potencjałów, tj. warunki fizjograficzne, liczbę 

mieszkańców oraz dostępność do sieci drogowej. Pod uwagę wzięto również zagospodarowanie 

terenu – podczas podziału oddzielono różne funkcje zagospodarowania przestrzennego. Wielkość 

i kształt rejonów zależały również od położenia względem centrum, w którym wyznaczone rejony 

są mniejsze niż w bardziej odległych rejonach, co wynika z różnic w gęstości zabudowy 

i zurbanizowania rejonów. 
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Rycina 19: Podział obszaru objętego modelem na rejony transportowe 

 
Źródło:opracowanie własne 

 

4.5.6. Model popytu 

 

Do budowy modelu transportowego miasta Olsztyna, wykorzystano klasyczny czterostopniowy 

model transportowy, który jest najczęściej stosowanym modelem w Polsce i na świecie. Metoda 

ta składa się z czterech kolejno następujących etapów: 

• Generacja ruchu - wyznaczenie liczby podróży generowanych i absorbowanych w rejonach za 

pomocą narzędzi statystycznych. 

• Rozkład przestrzenny ruchu – na tym etapie buduje się macierz podróży między rejonami 

transportowymi, która określa główne kierunki podróży. 
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• Podział zadań przewozowych – określenie środka transportu wykorzystanego do podróży, na 

podstawie zgeneralizowanego kosztu podróży różnymi środkami transportu. 

• Rozkład ruchu na sieć – wyznacza nam drogę, która zostanie wybrana do przemieszczenia się 

pomiędzy dwoma rejonami. 

Stworzony w ten sposób dynamiczny model czterostadiowy obejmuje godziny szczytu porannego 

(od 7:00 do 8:00) oraz godziny szczytu popołudniowego (od 15:00 do 16:00). W jego procedurach 

obliczeniowych zakodowano cały proces obliczeniowy modelu czterostopniowego. 

 

Ruchliwość 

Poniżej przedstawiono założony wariant tempa wzrostu wskaźnika ruchliwości mieszkańców 

Olsztyna. 

 

Tabela 17: Założenia rozwoju wskaźnika ruchliwości 

Rok 2016 2020 2030 2040 2050 

Wskaźnik ruchliwości 2.00 2.20 2.34 2.44 2.52 

 

Do obliczeń przyjęto wzrost wskaźnika ruchliwości mieszkańców Olsztyna w stanie docelowym 

w roku 2050 do poziomu 2,52 podróży wykonanych przez jedną osobę w ciągu doby. Jest to wzrost 

zakładający osiągnięcie wskaźnika podobnego do miast zachodnioeuropejskich.  

Zakłada się wzrost ruchliwości przede wszystkim w motywacjach dom-inne, inne-dom, oraz 

niezwiązane z domem, natomiast w pozostałych motywacjach zakłada się brak lub niewielki wzrost 

wskaźnika ruchliwości. 

Prognoza ruchliwości została oparta na następujących założeniach: 

• liczebność podróży obligatoryjnych, czyli związanych z pracą i nauką obliczono na podstawie 

potencjałów generujących i absorbujących ruch; 

• liczebność podróży pozostałych grup motywacji obliczono jako dopełnienie do założonej 

ruchliwości ogólnej, która z kolei została określona metoda ekspercką na podstawie analogii 

do zachowań w miastach EU 15 w chwili obecnej. 

Generacja podróży 

W celu oszacowania potencjałów ruchotwórczych (generacji i absorpcji) każdego z rejonów 

transportowych wykorzystano modele generacji stosowane w dużych miastach Polski. Z uwagi na 

brak szczegółowych danych charakteryzujących poszczególne obszary Miasta Olsztyna posłużono 

się danymi określającymi liczbę mieszkańców, obecne, jak i założone w Studium Uwarunkowań i 
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Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zagospodarowanie przestrzenne (z 

uwzględnieniem wielkości powierzchni funkcji mieszkaniowych, usługowych, handlowych, 

przemysłowych, biurowych/biznesowych. 

W modelach generacji wykorzystuje się podział na siedem motywacji podróży związanych z pracą, 

nauką i domem. Na podstawie danych dotyczących liczby ludności i oszacowanych pozostałych 

zmiennych określono liczbę podróży generowanych i absorbowanych. 

 

Rycina 20: Demograficzny rozkład przestrzenny w Olsztynie 

 

Źródło:Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna 
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Rycina 21: Kierunki przekształceń zagospodarowania przestrzennego 

 

Źródło:SUiKZP Miasta Olsztyna 

 

Rozkład przestrzenny podróży 

Do budowy rozkładu przestrzennego podróży wewnętrznych wykorzystano model grawitacyjny. W 

modelu tym liczba podróży pomiędzy rejonami jest proporcjonalna do wartości potencjału 

generującego rejonu początkowego oraz potencjału absorbującego rejonu końcowego i odwrotnie 

proporcjonalna do odległości mierzonej czasem podróży. Zależność ta opisana jest wzorem: 

��� =
�� ���	
��
∑ ���	
��
��

 

gdzie: 

Pij – liczba podróży wykonywanych z rejonu i do rejonu j, 

Gi – liczba podróży generowanych w rejonie i, 

Aj – liczba podróży absorbowanych rejonie j, 

Lij – odległość pomiędzy rejonami ij, 
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Istotnym elementem modelowania rozkładu przestrzennego podróży jest funkcja oporu 

przestrzeni, która określa nam na jakie odległości średnio mieszkańcy wykonują swoje podróże. W 

zbudowanym modelu wykorzystano funkcję potęgowo-wykładniczą o następującym wzorze 

ogólnym: 

��� = � ∙ �� ∙ ��� 

gdzie: 

� – użyteczność, określana jako czas podróży pomiędzy rejonami, 

�, �, � – parametry modelu.  

 

Tabela 18: Parametry funkcji oporu przestrzeni z podziałem na motywacje 

Motywacja 
Parametry estymowane 

a b c 

dom – praca – dom 0,015 0,861 -0,111 

dom – nauka – dom 0,075 0,361 -0,216 

dom - inne - dom - niezwiązane z domem 0,018 1,395 -,0248 
Źródło:opracowanie własne 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń otrzymano więźbę podróży określającą rozkład 

przestrzenny podróży. 
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Rycina 22: Więźba podróży wewnętrznych w Olsztynie (godzina szczytu popołudniowego) 

 

Źródło:opracowanie własne 

 

Podział zadań przewozowych 

W celu odwzorowania liczby podróży odbywanych poszczególnymi środkami transportu, 

zbudowano modele podziału zadań przewozowych. Z ogólnej macierzy podróży wydzielono 

podróże piesze i rowerowe, a w następnej kolejności określono udział podróży transportem 

indywidualnym i zbiorowym, co zostało przedstawione na poniższym schemacie.  

Do wyznaczenia udziału podróży pieszych zbudowano następującej postaci model logitowy zależny 

od odległości podróży: 

�� = 0,8675� !,"##$, 
gdzie: 

�� – udział podróży pieszych, 

% – odległość podróży [km]. 
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Schemat 1: Schemat podziału zadań przewozowych 

 

Źródło:opracowanie własne 

 

Udział podróży poszczególnymi środkami transportu wyznaczono w zależności od stosunku czasu 

podróży odbywanej transportem indywidualnym (TTI) do postrzeganego czasu podróży odbywanej 

transportem zbiorowym (TTZ) i opisano funkcją logitową. Przyjęto następującą funkcję podziału 

zadań przewozowych: 

�&' = 1 ) 1
1 * 1,85� +,#,,-,,.

 

�&/ = 1 ) �&' 
gdzie: 

�&' - udział podróży transportem indywidualnym, 

�&/ - udział podróży transportem zbiorowym, 

0&' - czas podróży transportem indywidualnym, 

0&/ - postrzegany czas podróży transportem zbiorowym, który jest wyznaczany ze wzoru: 

0&/ = � ∙ 120 * � ∙ 30 * � ∙ 40 * 5 ∙ 60 * � ∙ 760 *  ∙ 060 * 8 ∙ 90 

gdzie: 

120 - czas podróży w pojazdach, 

30 - czas dojścia do przystanku, 

40 - czas dojścia z ostatniego przystanku do celu, 

60 - czas przemieszczania się pieszo pomiędzy przystankami, 

760 - czas oczekiwania na pierwszy pojazd, 

TWT - sumaryczny czas oczekiwania na kolejne pojazdy podczas przesiadki, 

90 - liczba przesiadek. 
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Rozkład podróży na sieć 

Rozkład ruchu na sieć transportową jest ostatnim etapem klasycznego czterostopniowego 

modelowania ruchu miejskiego. Opiera się on na rozłożeniu danej macierzy podróży na wcześniej 

przygotowaną sieć. Działanie to wymaga zastosowania odpowiedniego modelu wyboru trasy, ma 

to szczególne znaczenie w gęstej sieci ulic miejskich, w których dochodzi często do zakłóceń ruchu 

pojazdów, spowodowanych występowaniem dużej liczby skrzyżowań i znaczącymi różnicami 

między wartościami poszczególnych potoków ruchu. Może to prowadzić do zjawiska zatłoczenia, 

co w konsekwencji przekłada się na wydłużenie czasu podróży, ale także do większej możliwości 

wyboru tras alternatywnych. W takim wypadku ruch rozkładany jest na znacząco większą liczbę 

ścieżek, a niżeli w sieciach pozamiejskich. Modele wyboru trasy opierają się na określeniu 

zależności pomiędzy charakterystykami popytu a charakterystykami podaży w systemie 

transportowym. Popyt na usługę transportową przedstawiony jest za pomocą odpowiedniej 

macierzy popytu podróży, pokazującej wielkość potoku ruchu, a określonej dla danego środka 

transportu. Macierz sporządzana jest dla poszczególnych rejonów transportowych, i wyznaczana 

dla określonego okresu, tj. doby, bądź godziny szczytu. Podaż przedstawiona jest w postaci 

przygotowanej sieci transportowej, charakteryzującej się szeregiem czynników, warunkujących 

proces poruszania się pojazdów (prędkość, przepustowość, opłaty drogowe). Czynniki te mają 

wpływ na wartość oporu poszczególnych odcinków sieci. Charakteryzowany proces polega na 

wyznaczeniu dla każdej pary rejonów jednej lub kilku tras przejazdu, a następnie wyznaczeniu dla 

każdej z nich wielkości potoków ruchu na danej trasie, które to stanowią podstawę do oszacowania 

wskaźników charakteryzujących sieć uliczną. 

Rozkład ruchu na siec transportową, jest wynikiem podjęcia przez użytkowników sieci decyzji 

o trasie przemieszczania. Zgodnie z drugą zasadą Wardropa - równość kosztów średnich na 

wykorzystywanych drogach dla danej relacji charakteryzuje rozłożenie równowagi, optymalne 

z punktu widzenia wszystkich użytkowników. Taka sytuacja, rozumiana jest jako stan, w którym 

żaden z użytkowników sieci nie może zwiększyć swoich korzyści (lub zmniejszyć strat) wybierając 

inną drogę przejazdu. 

Stan równowagi jest osiągany za pomocą wielokrotnej iteracji opartej na procedurze przyrostowej, 

która jest rozwiązaniem początkowym. W kroku iteracji wewnętrznej dwie trasy pewnej relacji 

doprowadza się do stanu równowagi za pomocą przesuwania pojazdów między nimi. Krok iteracji 

zewnętrznej sprawdza czy w wyniku aktualnego stanu sieci można znaleźć nowe trasy o niższym 

oporze. 
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Schemat 2: Procedura równoważenia 

 

Źródło:opracowanie własne 

 

W celu określenia funkcji oporu odcinka, a następnie prawdopodobieństwa wyboru ścieżki 

w modelu podróży Olsztyna zastosowano jedną z najbardziej znanych i powszechnie używanych 

funkcji opisujących zmianę czasu przejazdu odcinka w miarę wzrostu natężenia ruchu – funkcję 

BPR2. 

0 = 0! * :1 * ; ∙ < 2=� ∙ �>
?@ * A ∙ 2 

0 - czas przejazdu pojazdu, 

0! - czas przejazdu pojazdu w ruchu swobodnym, 

2 - natężenie ruchu [poj./godz.], 

;, B, A, � - parametry modelu. 
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Ruch zewnętrzny 

W modelu odwzorowano ruch zewnętrzny i tranzytowy na podstawie krajowego modelu 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ruch tranzytowy pomiędzy drogami krajowymi 

i wojewódzkimi został przyjęty z modelu i skorygowany o aktualne wartości natężeń ruchu. Ruch 

zewnętrzny wjazdowy i wyjazdowy został również zaczerpnięty z modelu krajowego, skorygowany 

aktualnymi wartościami natężenia ruchu drogowego, a następnie rozłożony grawitacyjnie do 

poszczególnych rejonów wewnątrz Olsztyna. 

 

Rycina 23: Kartogram średniorocznego dobowego natężenia ruchu drogowego na drogach 
zewnętrznych – model krajowy – rok 2015 

 

Źródło:opracowanie własne na podstawie modelu GDDKiA 

 

Kalibracja modelu 

Podstawowym założeniem pozwalającym na dokonanie weryfikacji jakości przeprowadzonych 

badań, jest oczekiwana zgodność uzyskanego modelu z wynikami badań przekrojowych. 

Zastosowanie do procesu modelowania komputerowych programów symulacyjnych, pozwala na 

większą kontrolę nad opracowywanym zagadnieniem, a także na ingerencję w każdy poziom 

budowy modelu i identyfikację potencjalnych problemów i błędów. Proces kalibracji modelu 

polega na takim dopasowywaniu formuł matematycznych opisujących poszczególne etapy 
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modelowania, aby uzyskany wynik był zgodny z przeprowadzonymi badaniami empirycznymi. 

Proces weryfikacji danych powinien być dokonywany zawsze po ukończeniu prac. 

Podstawowym narzędziem, weryfikującym przyjęte założenia jest porównanie rzeczywistego 

natężenia ruchu pojazdów lub potoków pasażerskich z wielkościami uzyskanymi z modelowania. 

Wynik można przedstawić dla całego zbioru punktów, bądź też dla wybranych, stanowiących 

ekrany. Porównano zatem wyniki rozkładu potoków pasażerskich z danymi pomiarowymi 

z poszczególnych punktów pomiarowych. Z uzyskanych wyników stwierdzono dużą zgodność 

wartości modelowych z wartościami rzeczywistymi na poziomie wskaźnika determinacji R2=0,93 

dla transportu indywidualnego oraz 0,91 dla transportu zbiorowego. 

 

Rycina 24: Porównanie zgodności natężenia ruchu drogowego w modelu z wartościami 
rzeczywistymi dla szczytu porannego 

 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

 

DS CONSULTING 151 
 

Rycina 25: Porównanie zgodności natężenia ruchu drogowego w modelu z wartościami 
rzeczywistymi dla szczytu popołudniowego 

 

 

Rycina 26: Porównanie zgodności natężenia ruchu pasażerskiego w modelu z wartościami 
rzeczywistymi dla szczytu porannego 
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Rycina 27: Porównanie zgodności natężenia ruchu pasażerskiego w modelu z wartościami 
rzeczywistymi dla szczytu popołudniowego 

 
 

4.5.7. Prognozy popytu 
 

Prognozy ruchu dla potoków pasażerskich zostały sporządzone dla trzech wariantów 

inwestycyjnych w analizowanym horyzoncie czasowym. Modele prognostyczne obliczane są 

analogiczną metodą, co model stanu istniejącego, przy powtórzeniu całego procesu modelowania: 

generacja podróży, rozkład przestrzenny ruchu, podział zadań przewozowych. 

Do obliczenia prognostycznych wartości zmiennych objaśniających użyto prognozy mieszkańców 

GUS z 2014 roku. Uzyskano wskaźniki wzrostu liczby mieszkańców dla miasta na wymagane lata. 

Założono, że zmiana pozostałych zmiennych objaśniających modelu będzie proporcjonalna do 

zmiany liczby ludności. 

Ponadto w prognozach ruchu uwzględnione zostały planowane zmiany w sieci transportowej 

wpływające na ruch związany z projektem, zgodnie z dokumentami planistycznymi miasta (SUiKZP, 

MPZP). 

 

4.6. Prognoza popytu oraz obciążenia ruchowego dla wariantów 
 

4.6.1. Wariant bezinwestycyjny 
 

W wyniku zastosowania modelu uzyskano dostęp do bardzo rozbudowanej bazy danych, 

pozwalającej na szczegółowe analizy zmian w pracy sieci transportowej warunkowanych różnymi 

wariantami jej rozwoju. Prognoza dla wariantu bezinwestycyjnego została sporządzona przy 
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założeniu niezmiennego układu sieci transportu zbiorowego i zgodnie z przedstawionymi wcześniej 

założeniami. Jako tło do analiz przyjęto, że rozwój systemu transportowego w pozostałej części 

miasta będzie przebiegał bez zmian, jednak analizowana rozbudowa sieci tramwajowej nie 

zostanie wdrożona.  

Powyższy zapis odnośni się do wariantu bezinwestycyjnego, na który mogą mieć wpływ inne niż 

analizowana inwestycje, które niezależnie od przedmiotowej będą realizowane. Należy podkreślić 

fakt, iż analizy symulacyjne były prowadzone dla całego modelu Olsztyna. 

W celu zobrazowania rozkładu pasażerskich podróży kolejowych w poniższych rysunkach 

przedstawiono godzinowe potoki pasażerski na sieci transportu zbiorowego w Olsztynie. Do 

prezentacji wybrano lata 2016, 2019, 2029, 2039. 

 

Tabela 19: Wskaźniki wynikowe prognozy ruchu w skali roku dla stanu bezinwestycyjnego (W0) 

 
Źródło:opracowanie własne 
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4.6.2. Warianty inwestycyjne 

 

W wyniku zastosowania modelu uzyskano dostęp do bardzo rozbudowanej bazy danych, 

pozwalającej na szczegółowe analizy zmian w pracy sieci transportowej warunkowanych różnymi 

wariantami jej rozwoju. Prognoza dla wariantów inwestycyjnych została sporządzona w oparciu 

o wariant bezinwestycyjny, na którym odwzorowano inwestycję . Jako tło do analiz przyjęto, że 

rozwój systemu transportowego w pozostałej części miasta będzie przebiegał bez zmian,w tym 

przyjęto realizację Projektu "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa. 

W celu zobrazowania rozkładu pasażerskich podróży kolejowych w poniższych rysunkach 

przedstawiono godzinowe potoki pasażerski na sieci transportu zbiorowego w Olsztynie. Do 

prezentacji wybrano lata 2019, 2029, 2039. 

 

Tabela 20: Wskaźniki wynikowe prognozy ruchu w skali roku dla stanu inwestycyjnego (W1) 

 
Źródło:opracowanie własne 
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4.7. Wnioski 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ruchu, stwierdzono, że: 

1. Działania objęte analizowanym projektem, a w szczególności budowa zintegrowanego węzła 

przesiadkowego przy dworcu autobusowo-kolejowym w Olsztynie oraz modernizacja 

infrastruktury uwzględniająca nadanie priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego 

w postaci dedykowanych pasów autobusowych przyczyną się istotnie do zwiększenia 

atrakcyjności transportu zbiorowego w mieście w postaci poprawy komfortu podróży, 

zwiększonej dostępności z uwagi na skrócony czas podróży itp. W efekcie tego nastąpi 

zwiększenie udziału podróży transportem zbiorowym. Ponadto wyniki analiz wskazują, iż 

w przypadku realizacji inwestycji średni czas podróży transportem zbiorowym w skali całego 

miasta ulegnie skróceniu nawet do 3%. 

2. Wykonane prognozy i analizy, wykazały, że w wyniku powyższych korzyści możliwe jest 

zwiększenie udziału transportu zbiorowego w podróżach nawet do 2% (w zależności od stanu 

prognostycznego) w skali miasta. W połączeniu z innymi działaniami związanym z polityką 

transportową miasta, w tym również z polityką parkingową, udział ten można zwiększać, 

tymczasem stanowi ona wartość wyjściową. Wartość „do 2%” została zapisana jako 

zaokrąglenie różnicy pomiędzy udziałem podróży transportem zbiorowym dla stanu 

inwestycyjnego, a stanu bezinwestycyjnego. Np. dla roku 2020 otrzymano wzrost udziału 

podróży transportem zbiorowym o 1,2%. 

 

Przeprowadzone analizy efektywności wykazały znaczną poprawę sprawności systemu 

transportu w analizowanym zakresie, jednak spodziewany dalszy wzrost natężenia ruchu 

drogowego na sieci uzasadnienia potrzebę podejmowania dalszych działań na rzecz rozwoju sieci 

i usprawnień transportu zbiorowego (wydzielone pasy dla autobusów, linie tramwajowe, 

priorytety w sygnalizacji świetlnej dla pojazdów transportu zbiorowego, zarządzanie 

mobilnością). 
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5.1. Opis stanu istniejącego 

 

5.1.1. Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego 

Zadania realizowane w ramach projektu: 

• Zadanie 1: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS  

• Zadanie 2: Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. 

Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba 

• Zadanie 3: Budowa ulicy Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema 

 

Zadanie 1 

Szerokość jezdni ulicy Partyzantów od Pl. Bema do pl. Konstytucji 3-go Maja wynosi od 9,5 m do 

12,0 m. W stanie istniejącym posiada ona jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu (1x2) 

z obustronnymi ciągami pieszymi. Na odcinku od Pl. Konstytucji 3-go Maja do ul. Przemysłowej 

ulica Lubelska ma przekrój dwujezdniowy (2x2) z pasem zieleni. 

Na Placu Konstytucji 3-go Maja jezdnia ma 2 lub 3 pasy ruchu, funkcjonuje on jako rozległe rondo 

4-wlotowe. 

Nawierzchnia jezdni wykazuje znaczne zniszczenia oraz deformacje w kierunku poprzecznym oraz 

podłużnym. Występują liczne spękania podłużne, poprzeczne oraz siatkowe. Ponadto miejscowo 

występują w niej znaczne wykruszenia warstwy ścieralnej, które odsłaniają znajdującą się pod nią 

nawierzchnię brukową. Wbudowane krawężniki betonowe w znacznym stopniu są połamane oraz 

wykruszone. 

Chodniki o nawierzchni bitumicznej oraz z płyt betonowych są w stanie technicznym dostatecznym 

i złym. Ponadto w niektórych miejscach brak jest wyraźnego oddzielenia chodnika od jezdni, co 

powoduje wykorzystywanie go do postoju pojazdów i utrudnia ruch pieszych. 

Odwodnienie ulicy odbywa się przez system kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do 

kolektora deszczowego ø1000 w ul. Lubelskiej, który został wybudowany w ramach gospodarki 

wodno-ściekowej.  

W stanie istniejącym na omawianym obszarze inwestycji znajduje się oznakowanie pionowe oraz 

poziome, urządzenia do sterowania ruchem (m.in. na placu Bema) oraz urządzenia BRD.  

Ulica Partyzantów objęta jest strefą płatnego parkowania. 

5. ANALIZAROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
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Zadanie 2 

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze ul. Pieniężnego. W stanie istniejącym jezdnia 

(obustronnie w krawężnikach) posiada 3 pasy (szer. jezdni ok. 10,5 m). Jezdnia ma profil podłużny 

ze spadkiem od 2,2 do 5,2%, w przekroju poprzecznym jezdnia ma przekrój daszkowy z 

pochyleniami ok 2% do krawędzi jezdni. W stanie istniejącym odwodnienie odbywa się do 

wpustów deszczowych zlokalizowanych w jezdni. Zlewnia obejmuje także wodę pochodzącą z 

rynien deszczowych budynków które wyprowadzają wodę opadową bezpośrednio na istniejący 

chodnik. Chodniki istniejące są w stanie dobrym o szer. zmiennej od 6-6,7m dowiązane do 

istniejących budynków. Na chodnikach parkowanie pojazdów jest uregulowane oznakowaniem 

poziomym i pionowym, brak jest wydzielonych zatok postojowych. W poziomie chodnika 

występują zjazdy do posesji. 

Inwestycja obejmująca ulicę Pieniężnego z mostem św. Jakuba zlokalizowana jest w obszarze 

pomiędzy Parkiem Podzamcze a Parkiem Centralnym wzdłuż ulicy Pieniężnego.W chwili obecnej w 

miejscu skrzyżowania ul. Pieniężnego z rzeką Łyną znajduje się żelbetowy most drogowy płytowo-

belkowy wybudowany w 1929r. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu ograniczono jego nośność. 

Rozpiętość istniejącego mostu mierzona w świetle ścian bocznych wynosi 12,80m.  

Zadanie 3 

Na wskazanym odcinku ulica posiada jezdnię o szerokości od 11,0 m do 12,0 m, składa się z trzech 

pasów ruchu (1x3, jeden pas w kierunku pl. Bema i dwa pasy w kierunku ul. 1-go Maja) 

z obustronnymi ciągami pieszymi. Ponadto ulica wyposażona jest w miejsca postojowe 

zlokalizowane w miejscach koncentracji obiektów usługowych. 

Nawierzchnia jezdni wykazuje znaczne zniszczenia oraz deformacje w kierunku poprzecznym oraz 

podłużnym. Występują liczne spękania podłużne, poprzeczne oraz siatkowe. Ponadto miejscowo 

występują w niej znaczne wykruszenia warstwy ścieralnej, które odsłaniają znajdującą się pod nią 

nawierzchnię brukową. Wbudowane krawężniki betonowe w znacznym stopniu są połamane oraz 

wykruszone.Występujące chodniki o nawierzchni bitumicznej oraz z płyt betonowych są w stanie 

technicznym dostatecznym i złym. W niektórych miejscach brak jest wyraźnego oddzielenia 

chodnika od jezdni, co powoduje wykorzystywanie go do postoju pojazdów i utrudnia ruch 

pieszych. 

Odwodnienie ulicy odbywa się przez system kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do 

kolektora deszczowego ø1000 w rejonie skrzyżowania z ul. Kajki, który odprowadza wody opadowe 

na północ, pod torami kolejowymi w kierunku Al. Wojska Polskiego. 

W stanie istniejącym ulica wyposażona jest w oznakowanie poziome oraz pionowe. Przejścia dla 

pieszych są wyposażone w modułowe azyle dla pieszych z tworzywa sztucznego. Na skrzyżowaniu 

z ul. 1-go Maja oraz na pl. Bema ruch sterowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej. Ulica 

Partyzantów objęta jest strefą płatnego parkowania. 
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5.1.2. Zagospodarowanie terenów przyległych 

 

Zadanie 1 

Na odcinku ul. Partyzantów objętym opracowaniem przeważającą zabudowę stanowią obiekty 

użyteczności publicznej. Okazjonalnie występuje zabudowa mieszkaniowa, na którą składają się 

wielokondygnacyjne bloki. Najważniejszym elementem zagospodarowania jest Dworzec PKP i PKS, 

decydujący o charakterystycznej funkcji komunikacyjnej tej części miasta. Przy ulicy Partyzantów 

obejmującej Zadanie 1 znajduje się m.in. Urząd Pocztowy, Galeria Dekada, Hotel Gromada, 

restauracja Mc Donald's oraz stacja paliw Statoil. 

Zadanie 2 

Zabudowę na odcinku ulicy Pieniężnego objętym opracowaniem stanowią zarówno obiekty 

użyteczności publicznej jak i zabudowa mieszkaniowa. Do obiektów handlowo-usługowych zaliczyć 

można m.in. Poczta Polska, Centrum Infrastruktury, Oddział Regionalny; Sąd Metropolitalny 

Archidiecezji Warmińskiej, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej, Rejonowy Urząd 

Poczty Polskiej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Przedszkole Miejskie nr 6. 

Zadanie 3 

Na odcinku ul. Partyzantów objętym opracowaniem przeważa zabudowa mieszkaniowa 

(kamienice), handlowo-usługowa oraz instytucje państwowe. Ulica 1-go Maja na odcinku objętym 

opracowaniem, tj. na północ od ul. Partyzantów pełni funkcję dojścia do przejścia podziemnego 

pod torami kolejowymi w kierunku Al. Wojska Polskiego. Większość z budynków zlokalizowanych 

przy ul. Partyzantów oprócz funkcji mieszkalnej charakteryzuje się również funkcją usługowo – 

handlową. Na analizowanym odcinku ulicy Partyzantów znajduje się m.in. Agencja Rynku Rolnego, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Wojewódzka Policji, Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Komenda Miejska Policji, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Polbis Auto – 

salon i serwis samochodowy, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Państwowe 

Liceum Plastyczne, Gimnazjum nr 1, W-M Oddział Okręgowy PCK oraz Starostwo Powiatowe w 

Olsztynie. 

 

5.1.3. Powiązanie z innymi drogami publicznymi 

 

Zadanie 1 

Ulica Partyzantów jest jedną z ważniejszych ulic Olsztyna, komunikująca Śródmieście oraz osiedla 

Wojska Polskiego, Zatorze i Kętrzyńskiego z Dworcem PKP i PKS oraz z centrum miasta. Przebiega 

ona równolegle do linii kolejowej nr 353, w odległości około 100 m od niej. Z uwagi na lokalizacje 

w istniejącym układzie komunikacyjnym przenosi ona stosunkowo duże natężenie ruchu, zarówno 

pojazdów osobowych, jak i ciężarowych oraz komunikacji miejskiej. 
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Ulica Partyzantów jest drogą gminną i nie łączy się z drogami innych kategorii. Na odcinku objętym 

opracowaniem występują skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego/ul. W. Kętrzyńskiego (Plac Bema); 

ul. Grażyny; ul. Partyzantów, ul. Kościuszki, ul. Dworcowa, ul. Lubelska (Pl. Konstytucji 3-go Maja) 

oraz ul. Lubelska / ul. Przemysłowa. 

Zadanie 2 

Ulica Pieniężnego jest jedną z ulic stanowiących podstawową oś komunikacyjną w centrum miasta, 

w ciągu ulicy zlokalizowany jest most Św. Jakuba. Do skrzyżowań występujących na odcinku 

objętym opracowaniem należy: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, Ul. 

świętego Wojciecha, ul. 22 Stycznia, Plac Jedności Słowiańskiej, ul. Stanisława Staszica, ul. Knosały 

oraz ul. Szrajbera. 

Zadanie 3 
 

Ulica Partyzantów jest jedną z głównych ulic śródmiejskich doprowadzających ruch do Dworca 

PKP/PKS. Na odcinku ulicy Partyzantów obejmującym Zadanie 3 występują skrzyżowania z ul. 1-go 

Maja, ul. J. Lanca, ul. A. Samulowskiego, ul. Mazurska oraz ul. M. Kajki. Ulica łączy się z rondem 

Bema, skąd rozprowadzany jest ruch w kierunku Zatorza, dzielnicy przemysłowej i Dworca 

PKP/PKS. 

 

5.1.4. Istniejąca sieć komunikacyjna 

 

Zadanie 1 

Z uwagi na położenie w ścisłym śródmieściu miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP i PKS, 

na Placu Konstytucji 3-go Maja występuje duże natężenie ruchu autobusów komunikacji miejskiej. 

Przebiegają tam trasy 9 stałych linii dziennych linii autobusowych, a niektóre kończą i zaczynają 

swój bieg. W obszarze tym zlokalizowane są przystanki końcowe linii tramwajowych nr 2 i 3. 

Na ulicy Partyzantów, obejmującej Zadanie 1 zlokalizowane są cztery przystanki autobusowe: przy 

CH Dekada, w kierunku dworca(dla busów podmiejskich), przed dworcem, w obu kierunkach, na 

ul. Dworcowej, na wysokości Mc Donald’s, w obu kierunkach oraz przystanek na ul. Lubelskiej 

przed skrzyżowaniem z Przemysłową w kierunku wylotu z miasta – przystanek dla busów 

prywatnych. 

Zadanie 2 

Z uwagi na położenie w centrum miasta, na ulicy Pieniężnego występuje duże natężenie ruchu 

autobusów komunikacji miejskiej. Na odcinku będącym przedmiotem Projektu przebiega trasa 9 

stałych linii dziennych linii autobusowych i znajduje się tam jeden przystanek autobusowy: Św. 

Wojciecha. 
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Zadanie 3 

Z uwagi na położenie w ścisłym śródmieściu miasta, w niedużej odległości od dworca PKP i PKS 

oraz w rejonie dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi, na ulicy Partyzantów występuje duże 

natężenie ruchu autobusów komunikacji miejskiej. Przebiega nią trasa 6  linii autobusowych i 

zlokalizowane są tam dwa przystanki autobusowe "Partyzantów", jeden w stronę Dworca i jeden 

w stronę ulicy 1 Maja. 

 

5.1.5. Zieleń 

 

Zadanie 1 

Roślinność na obszarze przewidzianym pod inwestycję jest praktycznie w całości przekształcona 

przez działalność człowieka - tereny miejskie o silnej i zwartej zabudowie, bardzo wysokie 

uszczelnienie zagospodarowanej powierzchni. Struktura roślinności jest więc bardzo mało 

zróżnicowana. 

Występująca zieleń urządzona występuje głównie w formie szpalerów pojedynczych drzew 

przyulicznych i drzew owocowych (zwłaszcza na terenach osiedlowych) oraz nasadzeń krzewów 

berberysu, irgi, pięciornika, ligustru, kaliny, jaśminowca i karagany. Nieliczne są żywopłoty 

w formie strzyżonej, w większości forma jest naturalna. 

Zinwentaryzowany drzewostan nie jest bardzo zróżnicowany gatunkowo, w nasadzeniach 

dominuje klon pospolity i srebrzysty, jarząb i jabłoń, kilka świerków oraz brzóz. Pozostałe gatunki 

to jesion wyniosły, grab, oliwnik, topola, głóg, dereń, śliwy. Pozostałe gatunki stanowią nieliczną 

ilość. Wiek i stan zdrowotny jest dość jednolity, zdecydowanie dominują dojrzałe i stare drzewa, 

które ze względu na rozwój w ściśle zurbanizowanym środowisku znajdują się w większości są 

w średnim i złym stanie zdrowotnym, występuje bardzo liczny posusz, mają liczne uszkodzenia pni 

i kory oraz zdeformowane i zredukowane pokroje. Widoczne są też egzemplarze silnie pochylone 

oraz o ażurowej koronie nawet w pełni sezonu wegetacyjnego. W większości nie ma szans na 

poprawę stanu zdrowotnego i walorów estetycznych. Uszkodzenia te w przypadku dojrzałych 

drzew są już nie możliwe do odbudowania. Ponadto część drzew ma wyniesione korzenie ponad 

poziom nawierzchni o ok 0,3 – 0,4m co uniemożliwia zmiany w obrębie sąsiadujących nawierzchni 

bez ingerencji w ich korzenie. 

Roślinność tę z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania drogi i realizację inwestycji  

w przedstawionym zakresie należy usunąć i zastąpić nowymi nasadzeniami w możliwie jak 

największej ilości. 

Drzewa i samosiewy rosnące grupami nie przedstawiają większej wartości przyrodniczej, rosnąc w 

zwarciu są powyginane, mają ograniczone zdeformowane korony ze względu na zbyt dużą 

konkurencję o światło, liczny posusz i są w średnim lub złym stanie zdrowotnym, nie mają szans na 

prawidłowy rozwój, nie rokują możliwości poprawy. 
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Żadne ze wskazanych drzew nie jest objęte ochroną gatunkową ani w formie pomnika przyrody. 

Na wskazanym drzewostanie nie stwierdzono też występowania gatunków chronionych mchów 

ani porostów, np. pachnicy dębowej. 

Wiek drzew od około 10 do około 70 lat, stan zdrowotny ogólnie średni / dobry. 

Zadanie 2 

Dla potrzeb projektowych zadnia 2 wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni 

określonej rozwiązaniem drogowym. Łącznie zinwentaryzowano 139 pozycji, w tym 88 szt. drzewa 

oraz 141 m2 powierzchni krzewów i bylin. 

Odcinek ul. Pieniężnego od zaprojektowanego skrzyżowania w al. M. J. Piłsudskiego do 

projektowanego zakresu ul. Pieniężnego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Plac Jedności Słowiańskiej - 

ul. 22 Stycznia w Olsztynie otacza zwarta zabudowa, jest tam bardzo niewiele zieleni. Jedyny 

zagospodarowany fragment znajduje się przy skrzyżowaniu z ul. Plac Jedności Słowiańskiej, gdzie 

wykonano ozdobne nasadzenia krzewów, bylin i roślin cebulowych. Ich stan zdrowotny jest bardzo 

dobry.Na odcinku ul. Pieniężnego od skrzyżowania z ulicą 22 Stycznia wraz z mostem Św. Jakuba 

znajduje się znacznie więcej zieleni. Wzdłuż ul. Pieniężnego, między istniejącym parkingiem a 

Domem Pielgrzyma, znajduje się wał ziemny porośnięty drzewami liściastymi – głównie klonem i 

bukiem.  

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409) na obszarze w zakresie opracowania nie 

stwierdza się występowania gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. 

Na skrzyżowaniu ul. Staszica i Pieniężnego znajduje się niewielki skwer obsadzony głównie 

roślinami sezonowymi i bylinami. Towarzyszą mu dwie jabłonie ozdobne. Między wymienionym 

zieleńcem, a wspomnianym wałem ziemnym znajduje się pusta przestrzeń po wyburzonej 

kamienicy. Cały ten obszar z powodu zniszczonych nawierzchni i obiektów małej architektury oraz 

znikomego zagospodarowania nie wygląda estetycznie i wymaga rewaloryzacji. Na uwagę 

zasługuje jedynie okazały egzemplarz jodły jednobarwnej, rosnącej przy Domu Pielgrzyma. 

Reprezentuje ona wysoką wartość przyrodniczą, estetyczną i krajobrazową. 

Po przeciwnej stronie mostu św. Jakuba znajduje się budynek Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego. Rosną przed nim drzewa liściaste i iglaste oraz krzewy liściaste, w większości w 

dobrym stanie zdrowotnym. Za budynkiem, wyróżnia się okaz buka pospolitego w wieku ok. 200 

lat. Podobnie jak jodła przy Domu Pielgrzyma jest to drzewo wyjątkowo cenne z punktu widzenia 

przyrodniczego i estetycznego. 

Po wschodniej stronie ul. Pieniężnego znajduje się znacznej wielkości obszar w zakolu rzeki Łyny. 

Stanowi on strefę wejściową do otwartego niedawno Parku Centralnego. Porastają go drzewa 

liściaste, głównie wierzby, klony i olsze o bardzo zróżnicowanym wieku i kondycji zdrowotnej. W 

zakresie niniejszego opracowania znajduje się tylko fragment tego obszaru. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na rosnącego w pobliżu mostu okazałego kasztanowca białego w wieku ok. 120 lat. 
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Jest to drzewo o wymiarach pomnikowych i bardzo wysokiej wartości krajobrazowej i 

przyrodniczej. 

Zadanie 3 

Roślinność na obszarze przewidzianym pod inwestycję jest praktycznie w całości przekształcona 

przez działalność człowieka - tereny miejskie o silnej i zwartej zabudowie, bardzo wysokie 

uszczelnienie zagospodarowanej powierzchni. Struktura roślinności jest więc bardzo mało 

zróżnicowana. 

Występująca zieleń urządzona występuje głównie w formie szpalerów pojedynczych drzew 

przyulicznych i drzew owocowych (zwłaszcza na terenach osiedlowych) oraz nasadzeń krzewów 

berberysu, irgi, pięciornika, ligustru, kaliny, jaśminowca i karagany. Nieliczne są żywopłoty 

w formie strzyżonej, w większości forma jest naturalna. 

W okolicy torów kolejowych wstępują grupy licznych podrostów i samosiewów gatunków typu: 

Klon jesionolistny, Lilak pospolity, Bez czarny, Śliwa.  

Zinwentaryzowany drzewostan nie jest bardzo zróżnicowany gatunkowo, w szpalerach dominuje 

lipa drobnolistna, nieliczne są klony pospolite, kilka świerków oraz kilka okazałych kasztanowców. 

Pozostałe gatunki to jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, głóg, dereń, jabłonie 

i śliwy. Pozostałe gatunki stanowią nieliczną ilość. Wiek i stan zdrowotny jest dość jednolity, 

zdecydowanie dominują dojrzałe i stare drzewa, które ze względu na rozwój w ściśle 

zurbanizowanym środowisku znajdują się w większości w średnim i złym stanie zdrowotnym, 

występuje bardzo liczny posusz, mają liczne uszkodzenia pni i kory oraz zdeformowane 

i zredukowane pokroje. Widoczne są też egzemplarze silnie pochylone oraz o ażurowej koronie 

nawet w pełni sezonu wegetacyjnego. W większości nie ma szans na poprawę stanu zdrowotnego 

i walorów estetycznych. Uszkodzenia te w przypadku dojrzałych drzew są już nie możliwe do 

odbudowania. Ponadto część drzew ma wyniesione korzenie ponad poziom nawierzchni o ok 0,3 

– 0,4m co uniemożliwia zmiany w obrębie sąsiadujących nawierzchni bez ingerencji w ich korzenie. 

Roślinność tę z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania drogi i realizację inwestycji  

w przedstawionym zakresie należy usunąć i zastąpić nowymi nasadzeniami w możliwie jak 

największej ilości. 

Na terenie inwestycji zdecydowanie wyróżnia się jeden szpaler lipowy - drzewa o nr 13-25,  

w jej sprawie zlecono odrębną ekspertyzę dendrologiczną w grudniu 2015 r.. Niniejszy projekt 

uwzględnia zapisy tej ekspertyzy. 

Drzewa i samosiewy rosnące grupami wzdłuż torów nie przedstawiają większej wartości 

przyrodniczej, rosnąc w zwarciu są powyginane, mają ograniczone zdeformowane korony  

ze względu na zbyt dużą konkurencję o światło, liczny posusz i są w średnim lub złym stanie 

zdrowotnym, nie mają szans na prawidłowy rozwój, nie rokują możliwości poprawy. 

Żadne ze wskazanych drzew nie jest objęte ochroną gatunkową ani w formie pomnika przyrody. 

Na wskazanym drzewostanie nie stwierdzono też występowania gatunków chronionych mchów 

ani porostów, np. pachnicy dębowej. 
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Wiek drzew wynosi od około 10 do około 70 lat, stan zdrowotny oceniono na ogólnie średni / 

dobry. 

 

5.1.6. Uzbrojenie terenu 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 

• kablowe linie 

elektroenergetyczne 

niskiego i średniego 

napięcia, 

• sygnalizacja świetlna, 

• oświetlenie uliczne, 

• kablowe linie 

telekomunikacyjne, 

• wodociąg, kanalizacja 

sanitarna i 

deszczowa, 

• gazociąg niskiego 

ciśnienia, 

• sieć ciepłownicza, 

• sieć trakcyjna linii 

tramwajowej. 

• sieć wodociągowa 

• kanalizacja sanitarna 

• kanalizacja deszczowa 

• sieć energetyczna 

• sieć teletechniczna 

• sieć gazowa  

• sieć ciepłownicza 

• sieć sygnalizacji ulicznej 

• kablowe linie 

elektroenergetyczne 

niskiego i średniego 

napięcia, 

• sygnalizacja świetlna, 

• oświetlenie uliczne, 

• kablowe linie 

telekomunikacyjne, 

• wodociąg, kanalizacja 

sanitarna i deszczowa, 

• gazociąg niskiego ciśnienia, 

• sieć ciepłownicza, 

 

5.2. Analiza dotychczas rozpatrywanych wariantów 

 

Analiza wariantów rozpatrywanych w ramach studium wykonalności została przestawiona 

w podziale na dwa etapy: 

• Etap 1. Analiza strategiczna, 

• Etap 2. Analiza szczegółowa. 

 

Analiza strategiczna: 

W celu dokonania wyboru najkorzystniejszego wariantu realizacji Projektu przygotowano 

i poddano ocenie trzy różne schematy podjęcia działań w ramach planowanego przedsięwzięcia. 

Warianty poddano analizie wielokryterialnej, na podstawie której dokonano wyboru 

najkorzystniejszego z nich.  
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W ramach analizy strategicznej rozpatrywano następujące, alternatywne warianty realizacji 

inwestycji: 

W0 - wariant bezinwestycyjny zakłada zaniechanie inwestycji 

W1 - maksymalny zakres przedsięwzięcia - wariant ten zakłada realizację następujących zadań: 

• Zadanie 1: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS 

(przebudowa ulicy Partyzantów od Pl. Bema do skrzyżowania ulicy Lubelskiej 

z Przemysłową), 

• Zadanie 2: Przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba,  

• Zadanie 3: Budowa ulicy Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema. 

W2 - ograniczony zakres - na ten wariant składa się: 

• Zadanie 1: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS 

(przebudowa ulicy Partyzantów od Pl. Bema do skrzyżowania ulicy Lubelskiej 

z Przemysłową), 

• Zadanie 2: Przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba. 

Analiza wielokryterialna została sporządzona w oparciu o kryteria wyboru, poprzez 

przyporządkowanie im odpowiednich wag oraz określenie wielkości wpływu kryteriów oceny na 

osiągniecie założonych celów w Projekcie. Analiza wielokryterialna została sporządzona biorąc pod 

uwagę następujące kryteria: 

1. Techniczne, 

2. Społeczne, 

3. Środowiskowe, 

4. Ryzykowność Projektu, 

5. Finansowe, 

6. Operacyjne. 

W analizie wielokryterialnej w ramach kryterium "ryzykowność projektu" wzięto pod uwagę ryzyka 

klimatyczne. 

Ocenę punktową wpływu projektu na oceniane kryterium przyporządkowano wg schematu: 

0 punktów  – brak wpływu 

1 punkt  –  niewielki wpływ 

2 punkty –  umiarkowany wpływ 

3 punkty  –  istotny wpływ 

 

Tabela 21: Kryteria wyboru oraz ich wagi 

Lp. Kryteria oceny Analizowane parametry Waga 
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1 Techniczne Długość wybudowanych buspasów 15% 

2 Społeczne Długość nowych ścieżek rowerowych 20% 

3 Środowiskowe Wpływ na środowisko naturalne  15% 

4 Ryzykowność Projektu Ryzyko związane ze skutkami zmiany klimatu 20% 

5 Finansowe Nakłady na realizację Inwestycji oraz koszty operacyjne  15% 

6 Operacyjne Efektywność transportu zbiorowego 15% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do każdego z kryteriów przyporządkowano wagę, ze względu na charakter Projektu oraz jego cel, 

jakim jest m.in. zwiększenie wykorzystania transportu zbiorowego na terenie miasta, poprawa 

bezpieczeństwa ruchu, skrócenie czasu podróży komunikacją miejską. Kryteria społeczne i 

ryzykowność projektu (związana ze zmianami klimatu) otrzymały wagę 20%, a pozostałe kryteria 

wagę 15%. 

Kryterium techniczne odnosi się do długości buspasów, jakie powstaną w ramach realizacji 

poszczególnych wariantów. W0 zakłada odstąpienie od inwestycji, a więc w ramach tej kategorii 

otrzymał on 0 punktów. W1 zakłada realizację inwestycji w najszerszym zakresie, co przekłada się 

na największą długość buspasów, dlatego otrzymał on 3 punkty. W2, w ramach którego nie 

zostanie zrealizowana część ulicy Partyzantów zakłada wykonanie mniejszej długości buspasów (o 

około 1362 metry mniej niż w przypadku W1) i z tego względu wariant ten otrzymał 2 pkt. 

Kryterium społeczne rozpatrywane zostało jako długość nowych ścieżek rowerowych. 

W0 w ramach tego kryterium otrzymał 0 punktów, ponieważ w ramach tego wariantu nie 

powstaną nowe ścieżki rowerowe. W1 otrzymał maksymalną liczbę punktów, ponieważ zakłada on 

powstanie największej długości ścieżek rowerowych. W2 otrzymał 2 punkty, ponieważ ścieżki 

rowerowe w ramach tego wariantu będą krótsze o około 907 metrów w odniesieniu do Wariantu 

1. 

Kryterium środowiskowe odnosi się do wpływu danego wariantu na środowisko naturalne. Każdy 

z rozpatrywanych wariantów otrzymał taką samą liczbę punktów, ponieważ żaden z nich nie 

wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Dla zadań wchodzących w skład W1 i W2 została 

wydana decyzja środowiskowa, w której stwierdzono, że Projekt nie wpływa negatywnie na 

środowisko naturalne. 

Kryterium ryzykowności Projektu odnosi się do ryzyka związanego ze skutkami zmiany klimatu 

m.in. wskutek emisji gazów cieplarnianych. Wariant bezinwestycyjny otrzymał 0 punktów. Wariant 

ten, ze względu na brak podejmowanych działań nie był rozpatrywany pod względem minimalizacji 

ryzyk klimatycznych i pogodowych oraz przeprowadzenia działań adaptacyjnych w tym zakresie. 
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W1 otrzymał maksymalną liczbę punktów, ponieważ obejmując największą długość buspasów, w 

największym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego a tym samym 

zmniejszenia emisji CO2. W2 otrzymał 2 punkty ponieważ obejmuje mniejszą długość buspasów. 

W wariacie 1 i 2 wzięto pod uwagę możliwość minimalizowania ryzyk klimatycznych poprzez 

zastosowanie opcji elastycznych i otwartych, tj. pozwalających na późniejsze dostosowanie oraz 

stopniowe zmiany, gdy wraz z czasem dostępnych będzie więcej informacji i technologii. Ponadto, 

zaproponowane opcje przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju oraz oszczędnego 

gospodarowania zasobami, tj.: stosowanie materiałów odpornych na czynniki klimatyczne oraz 

rozwiązań służących ograniczeniu natężenia ruchu, maksymalne zagospodarowanie zielenią, 

odpowiednia gospodarka wodami opadowymi. 

Kryterium finansowe odnosi się do całkowitych nakładów na realizację oraz kosztów operacyjnych 

Projektu. W0 ze względu na to, iż w jego ramach nie będą prowadzone żadne prace, a więc nie 

zostaną poniesione koszty otrzymał maksymalna liczbę punktów. Wariant 1 - o najszerszym 

zakresie otrzymał najniższą liczbę punktów, ponieważ realizacja zakładanych trzech zadań 

inwestycyjnych przekłada się na najwyższe nakłady finansowe i koszty operacyjne. Wariant 2 

otrzymał 2 punkty, ponieważ nakłady finansowe i koszty operacyjne w tym wariancie są niższe niż 

w wariancie 1. 

Kryterium operacyjne dotyczy efektywności transportu zbiorowego. Wariant 0 otrzymał w ramach 

tego kryterium 0 punktów, ponieważ brak realizacji inwestycji nie przyczyni się do poprawy 

systemu komunikacji zbiorowej na terenie Olsztyna. Wariant 1 otrzymał maksymalna liczbę 

punktów, ponieważ realizacja zakładanych w tym wariancie zadań wpłynie na zwiększenie 

efektywności transportu zbiorowego. Realizacja buspasów przyczyni sie do skrócenia czasu 

przejazdu autobusów oraz do uspokojenia ruchu samochodowego. Wariat 2 otrzymał 2 punkty, 

ponieważ w ramach tego wariantu zakłada się realizowanie mniejszej ilości buspasów niż w 

przypadku wariantu 1. Tym samym efektywność transportu w tym wariancie będzie niższa niż w 

wariancie 1. 

 

Tabela 22: Analiza wielokryterialna wariantów realizacji projektu 

Wariant 0 

Kryterium główne Kryterium cząstkowe 
Waga kryterium 

głównego 
Ocena punktowa Wpływ 

Techniczne Długość wybudowanych buspasów 15% 0 0 

Społeczne Długość nowych ścieżek rowerowych 20% 0 0 

Środowiskowe Wpływ na środowisko naturalne 15% 3 0,45 

Ryzykowność 
Projektu 

Ryzyko związane ze skutkami zmiany klimatu 20% 0 0 

Finansowe 
Nakłady na realizację Inwestycji oraz koszty 

operacyjne 
15% 3 0,45 
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Operacyjne Efektywność transportu zbiorowego 15% 0 0 

Razem wpływ    0,9 

Wariant 1 

Kryterium główne Kryterium cząstkowe 
Waga kryterium 

głównego 
Ocena punktowa Wpływ 

Techniczne Długość wybudowanych buspasów 15% 3 0,45 

Społeczne Długość nowych ścieżek rowerowych 20% 3 0,6 

Środowiskowe Wpływ na środowisko naturalne 15% 3 0,45 

Ryzykowność 
Projektu 

Ryzyko związane ze skutkami zmiany klimatu 20% 3 0,6 

Finansowe 
Nakłady na realizację Inwestycji oraz koszty 

operacyjne 
15% 0 0 

Operacyjne Efektywność transportu zbiorowego 15% 3 0,45 

Razem wpływ    2,55 

Wariant 2 

Kryterium główne Kryterium cząstkowe 
Waga kryterium 

głównego 
Ocena punktowa Wpływ 

Techniczne Długość wybudowanych buspasów 15% 2 0,3 

Społeczne Długość nowych ścieżek rowerowych 20% 2 0,4 

Środowiskowe Wpływ na środowisko naturalne 15% 3 0,45 

Ryzykowność 
Projektu 

Ryzyko związane ze skutkami zmiany klimatu 20% 2 0,4 

Finansowe 
Nakłady na realizację Inwestycji oraz koszty 

operacyjne 
15% 2 0,3 

Operacyjne Efektywność transportu zbiorowego 15% 2 0,3 

Razem wpływ    2,15 

Źródło: opracowanie własne 

 

W wyniku przeprowadzonej strategicznej analizy wariantów najkorzystniejszym wariantem 

realizacji inwestycji jest wariant 1, a wiec realizacja inwestycji obejmująca następujące zadania: 

• Zadanie 1: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS 

(przebudowa ulicy Partyzantów od Pl. Bema do skrzyżowania ulicy Lubelskiej z 

Przemysłową)  

• Zadanie 2: Przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba  

• Zadanie 3: Budowa ulicy Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema 

Wariant ten uzyskał notę 2,55 punktu i maksymalną liczbę w kryteriach technicznych, społecznych, 

środowiskowych, ryzykowności Projektu oraz kryterium operacyjnego. 

Wariant ten został wybrany do drugiego etapu analizy wariantów, tj. do analizy szczegółowej. 
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Analiza szczegółowa 

W ramach drugiego etapu wariantowania analizie poddano wariant wybrany jako najkorzystniejszy 

w analizie wielokryterialne. Analiza szczegółowa opiera się na dwóch wariantach 

technologicznych, zakładających wykorzystanie różnych materiałów do konstrukcji infrastruktury. 

Założenia wariantu 1: 

1- Nawierzchnia KR 4 SMA 

2- Chodniki – płytki betonowe 30x30 

3- Zjazdy kostka kamienna 

4- Rury Kanalizacji deszczowej – odwodnienia GRP i PCV 

Założenia wariantu 2: 

1- Nawierzchnia KR 5 SMA 

2- Chodniki – płytki granitowe płomieniowane 

3- Rury Kanalizacji deszczowej – odwodnienia kamionka glazurowana obustronnie i PCV. 

Pozostałe parametry nie były elementem analizy szczegółowej, dlatego można stwierdzić, 

iż realizacja poszczególnych wariantów będzie skutkować zbliżonymi efektami w otoczeniu 

i porównywalnymi efektami zewnętrznymi, w związku z tym analiza szczegółowa została obliczona 

jako analiza dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).  

Zastosowanie innej technologii przekłada się na różnice w kosztach inwestycyjnych w zakresie 

nawierzchni dróg, kosztów odwodnienia i BRD. 

Tabela 23: Porównanie kosztów wariantów 

Lp. Kategoria kosztów Wariant 1 Wariant 2 

    Suma Suma 

I Planowanie/ projektowanie, pomoc techniczna 1 406 108,95 1 406 108,95 

II 
Wykup gruntów i nieruchomości (w tym koszty 
przesiedleń, jeżeli ma zastosowanie) 

669 200,00 669 200,00 

III Infrastruktura 71 287 123,88 80 737 569,92 

  Roboty ziemne 5 801 731,53 5 827 619,97 

  Roślinność 4 454 240,21 4 454 240,21 

  Nawierzchnia drogi 21 764 906,62 29 840 573,60 

  Odwodnienie 13 135 256,43 14 186 133,53 

  Obiekty mostowe 5 176 340,61 5 176 340,61 

  Ściany oporowe 408 583,86 408 583,86 

  
Wyposażenie BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) 
w tym sygnalizacja świetlna 

1 435 679,85 1 677 148,71 
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  Działania w zakresie ochrony środowiska 11 989,05 11 989,05 

  Budynki 208 362,00 208 362,00 

  Terminale pasażerskie / przystanki 98 085,11 98 085,11 

  
Zajezdnie / warsztaty (określić, czy obejmują 
wyposażenie) 

0,00 0,00 

  Środki uzupełniające dotyczące dostępu dla pasażerów 0,00 0,00 

  
Inne - Monitoring i transmisja danych, kamery 
monitoringu sygnalizacji 

252 040,53 252 040,53 

  
Inny osprzęt miejski - mała architektura (ławki, kosze 
stojaki na rowery etc.) + schody terenowe 

178 364,76 186 556,56 

  Inne - rozbiórki, tyczenia, wycinki 1 548 143,19 1 548 143,19 

  Inne - przebudowa kolizji uzbrojenia 15 838 337,31 15 886 690,17 

  Oświetlenie 975 062,82 975 062,82 

IV Tabor 16 000 000,00 16 000 000,00 

V Wyposażenie 12 078 674,55 12 078 674,55 

  System informacji pasażerskiej 1 472 661,23 1 472 661,23 

  
Wystawianie biletów (automaty do sprzedaży, 
kasowniki) 

1 606 013,32 1 606 013,32 

  Inne - Rozbudowa systemu ITS 9 000 000,00 9 000 000,00 

VI Promocja 137 760,00 137 760,00 

VII Nadzór 3 343 220,57 3 343 220,57 

  
Inżynier kontraktu(roboty budowlane, tabor, ITS z 
nadzorem budowlanym 

2 851 484,95 2 851 484,95 

  Badania archeologiczne 356 435,62 356 435,62 

  Obsługa prawna 123 000,00 123 000,00 

  Opłaty administracyjne 12 300,00 12 300,00 

VIII Łączny koszt inwestycji, bez rezerwy 104 922 087,95 114 372 533,99 

Źródło: opracowanie własne 

Metoda DGC służy do oszacowania jednostkowego kosztu zakładanego efektu. W celu kalkulacji 

tego kosztu przyjmuje się zdyskontowane koszty operacyjne i inwestycyjne i dzieli się je przez 

zdyskontowaną wielkość badanego efektu w zakładanym okresie referencyjnym. Biorąc pod 

uwagę główny cel tego projektu zakładający zwiększenie wykorzystania transportu zbiorowego na 

terenie miasta Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego jako kwantyfikowany efekt projektu 

przyjęto liczbę dodatkowych pasażerów w komunikacji zbiorowej. 

Tabela 24: Wyznaczenie dynamicznego kosztu jednostkowego dla Wariantu 1 

Rok 
Nakłady 

inwestycyjne 
Koszty 

operacyjne 

Liczba 
dodatkowych 
pasażerów w 
komunikacji 
zbiorowej 

2016 -1 159 419,40 0,00 0,00 

2017 -41 348 730,88 0,00 0,00 

2018 -58 981 145,41 0,00 0,00 

2019 0,00 -1 092 191,95 1 012 881,94 
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2020 0,00 -1 092 191,95 684 702,08 

2021 0,00 -1 092 191,95 687 006,22 

2022 -140 610,90 642 108,05 689 310,37 

2023 0,00 -1 092 191,95 691 614,51 

2024 0,00 -1 092 191,95 693 918,66 

2025 0,00 -1 092 191,95 696 222,80 

2026 0,00 -1 092 191,95 705 439,39 

2027 0,00 -1 092 191,95 714 655,97 

2028 0,00 -2 826 491,95 723 872,55 

2029 0,00 642 108,05 733 089,13 

2030 0,00 -1 092 191,95 742 305,71 

2031 0,00 -1 092 191,95 743 742,37 

2032 0,00 -1 092 191,95 745 179,02 

2033 0,00 -10 092 191,95 746 615,67 

2034 0,00 -1 092 191,95 748 052,32 

2035 0,00 -1 092 191,95 749 488,98 

2036 0,00 642 108,05 755 235,59 

2037 0,00 -1 092 191,95 760 982,20 

2038 0,00 -2 826 491,95 766 728,82 

2039 0,00 -1 092 191,95 772 475,43 

2040 0,00 -1 092 191,95 778 222,04 

NPV -95 560 325,76 -17 824 298,15 9 917 091,43 

DGC 11,43   
Źródło: opracowanie własne 

Do kalkulacji wykorzystano wielkości kosztów określone na etapie analizy finansowej. 

W przypadku kalkulacji kosztu dla wariantu 2 przyjęto tożsame koszty operacyjne, z uwagi na 

identyczny zakres inwestycji. Wykorzystana materiały nie wpływają również na popyt na usługi 

transportowe. 

Tabela 25: Wyznaczenie dynamicznego kosztu jednostkowego dla Wariantu 2 

Rok 
Nakłady 

inwestycyjne 
Koszty 

operacyjne 

Liczba 
dodatkowych 
pasażerów w 
komunikacji 
zbiorowej 

2016 -1 159 419,40 0,00 0,00 

2017 -46 847 619,11 0,00 0,00 

2018 -62 932 703,24 0,00 0,00 

2019   -1 092 191,95 1 012 881,94 

2020   -1 092 191,95 684 702,08 

2021   -1 092 191,95 687 006,22 

2022 -140 610,90 642 108,05 689 310,37 

2023   -1 092 191,95 691 614,51 
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2024   -1 092 191,95 693 918,66 

2025   -1 092 191,95 696 222,80 

2026   -1 092 191,95 705 439,39 

2027   -1 092 191,95 714 655,97 

2028   -2 826 491,95 723 872,55 

2029   642 108,05 733 089,13 

2030   -1 092 191,95 742 305,71 

2031   -1 092 191,95 743 742,37 

2032   -1 092 191,95 745 179,02 

2033   -10 092 191,95 746 615,67 

2034   -1 092 191,95 748 052,32 

2035   -1 092 191,95 749 488,98 

2036   642 108,05 755 235,59 

2037   -1 092 191,95 760 982,20 

2038   -2 826 491,95 766 728,82 

2039   -1 092 191,95 772 475,43 

2040   -1 092 191,95 778 222,04 

NPV -104 515 031,36 -17 824 298,15 9 917 091,43 

DGC 12,34   
Źródło: opracowanie własne 

Oszacowany koszt jednostkowy dla wariantu 2 wynosi 12,34 zł na dodatkowego pasażera 

w komunikacji zbiorowej. W przypadku wariantu 1 koszt ten określony został na poziomie 11,43 zł. 

W związku z powyższym do realizacji przyjęto wariant tańszy, czyli wariant 1. 

 

5.3. Opis wariantu realizacyjnego Zadania 1 
 

5.3.1. Branża drogowa 
 

Rozwiązania projektowe: 

• klasa techniczna - Z, 

• prędkość projektowa - 50 km/h, 

• szerokość pasów ruchu - min. 2,75 m, 

• szerokość buspasa - 3,00; 3,50 m, 

• szerokość chodnika - min. 2,00 m, 

• szerokość ścieżki rowerowej - 2,00 m, 

• szerokość ciągu pieszo-rowerowego  - min. 3,50 m. 

Parametry geometryczne drogi 

Od pl. gen. J. Bema ul. Partyzantów prowadzona jest po istniejącym śladzie, zmiana geometrii 

następuje na wysokości Dworca Głównego. Podyktowane jest to dostosowaniem do planowanej 
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rozbudowy budynku Dworca i Galerii Handlowej. Ze względu na obowiązujące przepisy oraz 

ograniczenia terenowe zastosowano łuk poziomy o promieniu R=80 m. Rozwiązanie geometryczne 

węzła przesiadkowego zostało dostosowane do linii tramwajowej na pl. Konstytucji 3-go Maja oraz 

projektowanej Galerii Dworca Głównego. Końcowy odcinek opracowania (ul. Lubelska) został 

poprowadzony po stanie istniejącym z korektą geometrii skrzyżowania z ul. Przemysłową. 

Osie przyjęto w osi jezdni ul. Partyzantów, na krawędziach poszczególnych jezdni placu Konstytucji 

3 Maja oraz w osi ul. Lubelskiej. 

Ciągi pieszo-rowerowe 

Chodnik wraz z drogą dla rowerów (niezależna droga rowerowa i niezależny ciąg pieszy lub ciąg 

pieszo-rowerowy) usytuowano zgodnie z ustaleniami posiedzenia KPiOPI oraz konsultacjami 

społecznymi.  

W zakresie ruchu pieszego projektowane jest jedno przejście dla pieszych w rejonie węzła 

przesiadkowego w środku peronów przystankowych (szerokość: 8,0 m), 3 przejścia dla pieszych na 

ul. Partyzantów (na odcinku od pl. Bema do pl. Konstytucji 3-go Maja, 2 przejścia o szerokości 4,0 

m, jedno o szerokości 6,0 m), w rejonie skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Dworcową (lokalizacja 

zgodnie ze stanem istniejącym, szerokość przejść: 4,0 m) oraz ul. Przemysłową (szerokość przejść: 

4,0 m). W rejonie przejść dla pieszych zaprojektowano płytki kierunkowe – prowadzące 

(ryflowane) ułożone tuż przed przejściem dla pieszych, jako strefa dojścia do jezdni oraz płytki 

ostrzegawcze (z wypustkami), jako strefa decyzji. Minimalna szerokość chodnika 2,0 m. 

Na ul. Partyzantów do pl. Konstytucji 3-go Maja została zaprojektowana dwukierunkowa ścieżka 

rowerowa po południowej stronie ulicy. Następnie na pl. Konstytucji 3-go Maja oraz ul. Lubelskiej 

ruch rowerowy został poprowadzony po północnej, jak i południowej stronie. Ponadto ruch 

rowerowy został wyprowadzony w kierunku ulic: Kościuszki (włączono w jezdnię na skosie min. 

1:5) i Dworcowej (dowiązano do planowanych ścieżek rowerowych). Ścieżka rowerowa 

dwukierunkowa o szerokości 2,0 m, oddzielona została od chodnika opaską o szerokości 0,3 m. 

Wjazd i wyjazd ze ścieżki rowerowej na ul. Kościuszki zaprojektowano jako jednokierunkowy, o 

szerokości 1,5 m, oddzielny od chodnika opaską o szerokości 0,3 m. Przejazdy rowerowe 

zaprojektowano o szerokości 3,0 m. 

Ze względu na uwarunkowania terenowe po stronie południowej pl. Konstytucji 3-go Maja, na 

odcinku od zjazdu na stację benzynową do skrzyżowania z ul. Przemysłowej zaprojektowano ciąg 

pieszo-rowerowy o szerokości od 3,5 do 4,7 m odseparowany od jezdni opaską o szerokości 0,5 m. 

Urządzenia do obsługi komunikacji miejskiej - pasy dla autobusów, przystanki autobusowe 

Wzdłuż ul. Partyzantów na odcinku od pl. gen. J. Bema do pl. Konstytucji 3-go Maja oraz na 

ul. Lubelskiej zaprojektowane zostały dla każdego kierunku ruchu wydzielone pasy dla autobusów 

zlokalizowane na skrajnych pasach ruchu. Szerokość pasa dla autobusów jest równa 3,0 m na 

odcinku pl. gen. J. Bema do ul. Przemysłowej oraz 3,5 m na odcinku od ul. Przemysłowej do końca 

opracowania. 
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Zaprojektowany został węzeł przesiadkowy z 8 miejscami przystankowymi usytuowanymi  

w dwóch rzędach (2 zatoki autobusowe o szerokości 3,5 m, długość peronu 60,0 m) rozdzielone 

przejściem dla pieszych z jezdnią manewrową o szerokości 3,5 – 4,0 m) oraz 2 miejsca 

przystankowe (długość peronu 40,0 m) na wydzielonym pasie dla autobusów o szerokości 3,0 m. 

Miejsca przystankowe zostały podzielone ze względu na kierunki ruchu oraz przewoźników 

(komunikacja miejska, prywatni przewoźnicy). 

Na wysokości przebudowywanego Hotelu Gromada oraz na wlocie z ul. Dworcowej 

zaprojektowano zatoki autobusowe o długości peronu 40,0 i 60,0 m. 

W ramach inwestycji powstanie 14 stanowisk postojowych na wysokości CH Dekada (w tym jedno 

dla osób niepełnosprawnych) oraz 5 stanowisk postojowych po północnej stronie ul. Lubelskiej (w 

rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową).  

Dodatkowe wyposażenie ulic - pętla autobusowa 

W rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową projektowana jest pętla dla autobusów miejskich 

i przewoźników prywatnych. Projektowanych jest 10 stanowisk o wymiarach 15,0x3,0 m,  

8 stanowisk o wymiarach 10,0x4,0 m oraz budynek sanitarny dla kierowców autobusów. 

 

5.3.2. Branża sanitarna 

 

Kanalizacja deszczowa 

Sieć kanalizacji deszczowej od Ronda Bema do dworca PKP zostanie przebudowana. Odcinek sieci 

od dworca do PKP do skrzyżowania z ul. Przemysłową zostanie odwodniony do sieci DN1000, która 

została wykonana w ramach gospodarki wodno – ściekowej. 

Średnice projektowanych kanałów deszczowych zostały przyjęte w oparciu o program rozbudowy 

kanalizacji deszczowej dla m. Olsztyna.  

Kanalizacja sanitarna 

Sieć kanalizacji sanitarnej od Ronda Bema do dworca PKP jest w dobrym stanie technicznym. 

Przebudowie podlegają jedynie odcinki kolidujące z projektowaną drogą lub istniejącym 

uzbrojeniem. Na odcinku od dworca PKP do skrzyżowania z ul. Przemysłową sieć kanalizacji 

sanitarnej zostanie poddana renowacji rękawem termokurczliwym. 
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Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągowa, z uwagi na liczne kolizje, zostanie wymieniona na całym odcinku planowanej 

inwestycji. Zostaną również wymienione istniejące przyłącza do granicy pasa drogowego. Sieć 

wodociągowa zostanie wykonana z rur z żeliwa sferoidalnego oraz z rur PE PN 10 (przyłącza). 

Sieć gazowa 

Z uwagi na zmianę geometrii jezdni kolidujące odcinki sieci gazowej zostaną przebudowane. W ul. 

Partyzantów na odcinku od Ronda Bema do dworca PKP i od dworca PKP do skrzyżowania z ul. 

Przemysłową znajduje się istniejący czynny gazociąg niskiego ciśnienia ze stali i częściowo z PE. 

Przebudowany gazociąg będzie wykonany z rur PE100 RC – o średnicach zgodnie z warunkami 

podanymi przez PSGAZ.  

Sieć ciepłownicza 

Przewiduje się likwidację kolizji sieci cieplnej z projektowaną jezdnią. Zakres przebudowy wynika z 

warunków wydanych przez MPEC w Olsztynie. Wszelkie szczegóły projektowe branży sanitarnej 

określono w części branżowej projektu architektoniczno – budowlanego. 

 

5.3.3. Branża elektryczna 

 

Przebudowa oświetlenia ulicznego  

Dla ulic, ciągów pieszo-rowerowych i pieszych oświetlenie będzie dostosowane do postanowień 

Normy Oświetlenia Ulic EN 13201, natomiast dla pętli autobusowej norma PN-EN 12464-2.  

• Przyjęty poziom luminancji jezdni dla ruchu kołowego – 1,5 cd/m2, 

• Przyjęty poziom natężenia oświetlenia pętli – 10 lx, 

• Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia ciągu pieszego – 10 lx, 

• Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia ścieżki rowerowej –10 lx. 

Projektuje się montaż latarń dla ulic w układzie naprzemianległym, z doświetleniem ciągów 

pieszych i rowerowych dodatkowymi oprawami. 

Na całej modernizowanej ulicy Partyzantów wraz z rondem Konstytucji 3-Maja i ul. Lubelskiej (od 

ronda Konstytucji 3-Maja do ul. Przemysłowej), projektuje się całkowicie nowe oświetlenie uliczne 

i demontaż istniejącego.  

Dla projektowanej pętli przyjęto budowę oświetlenia włączonego w obwody oświetlenia ulic. 

Dla jezdni przyjęto latarnie oświetleniowe o wysokości 12 metrów. Dla ciągów pieszych 

i rowerowych oddalonych od jezdni montowane będą dodatkowe oprawy oświetleniowe na 

wysokościach 6 i 5 metrów.  
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Zaprojektowano oprawy z diodami LED. Wszystkie przyjęte w projekcie latarnie oświetleniowe 

będą aluminiowe wyposażone w dwie wnęki na osprzęt, anodowane. 

Projektowane obwody oświetleniowewyprowadzone będą z istniejących szafek oświetleniowych. 

Szafki oświetleniowe przystosowane będą do sterowania oświetleniem ulicznym poprzez 

automatyczną regulację strumienia świetlnego opraw oświetleniowych. 

Złącze kablowo-pomiarowe wraz z kablem zasilającym przedlicznikowym stanowi inwestycję 

ENERGA OPERATOR. 

 

Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej 

Projektuje się budowę nowej sygnalizacji na skrzyżowaniu Lubelskiej i Przemysłowej. Projektowana 

sygnalizacja będzie akomodacyjną, czterofazową, zmienno czasową, acykliczną z detektorami w 

postaci pętli indukcyjnych wbudowanych w nawierzchnię asfaltową, oraz przycisków na 

sygnalizatorach ruchu pieszego i rowerowego. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• szafy sterownicze sygnalizacja ulicznej  

• kanalizacja dla potrzeb sygnalizacji ulicznej 

• maszty i urządzenia sygnalizacyjne 

• kable sygnalizacyjne 

• pętle indukcyjne  

• ochrona od porażeń 

• demontaż istniejącej sygnalizacji 

 

5.3.4. Branża konstrukcyjno-budowlana 

Przedmiotem dokumentacji projektowej branży architektoniczno - konstrukcyjnej jest projekt 

budynku sanitariatu na pętli dla autobusów na skrzyżowaniu ulic Lubelska/Przemysłowa. 

Sanitariat przeznaczony jest dla kierowców autobusów. 

Konstrukcja: 

• fundament – żelbetowy wylewany 

• ściany fundamentowe – betonowe - wylewane  

• ściany nośne – pustaki ceramiczne szczelinowe 

• ściany działowe 12cm – pustaki Pd2 lub silikatowe 

• stropodach – płyta żelbetowa. 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

 

DS CONSULTING 176 
 

Ocieplenie: 

• ściany fundamentowe – styrodur do głębokości 1m pod powierzchnia terenu, 

• posadzka – styrodur, 

• ściany zewnętrzne – styropian, 

• stropodach – płyty wełny mineralnej lub styrodur. 

 

Elewacja – kasetony elewacyjne z powlekanej stali - kolor rezedowo-zielony i szary. 

Dach – spadek do 5% kryty papą.  

Zadaszenie nad wejściem – płyta poliwęglanowa pełna lub szkło hartowane na stelażu stalowym. 

Wnętrza: 

• posadzka – gres antypoślizgowy, 

• ściany – gres na całej wysokości, 

• sufit podwieszony z płyt GKI. 

Stolarka okienna – PCW. 

Stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe z ościeżnicami obejmującymi. 

Drzwi wejściowe – ciepłe aluminium, przeszklone. 

Ogrzewanie – elektryczne. 

Wentylacja – grawitacyjna + wentylatorki z timerami. 

Oprawy oświetleniowe wpuszczane w sufit podwieszany. 

Wyposażenie: 

• Umywalki, pisuar, miski ustępowe wiszące – ceramiczne. 

 

5.3.5. Branża architektury krajobrazu 

 

Ze względu na to, że inwestycja jest w większości prowadzona istniejącym śladem, lecz 

rozbudowywana jest towarzysząca jej infrastruktura, przewiduje się kolizje istniejącej roślinności z 

projektowaną inwestycją. Roślinność tą z uwagi na realizację inwestycji w przedstawionym 

zakresie zostanie usunięta. 

Straty w zieleni zostaną uzupełnione poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie możliwie 

jak największej i najlepszej jakościowo dla danych przestrzeni miejskich. Ze względu na 

ograniczoną przestrzeń, na której po realizacji inwestycji drogowej i związanej z nią infrastruktury, 

może być wprowadzona zieleń, nie możliwe jest wprowadzenie nieprzerwanych nasadzeń 

alejowych.  



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

 

DS CONSULTING 177 
 

Projekt zagospodarowania terenu zielenią stworzono z uwzględnieniem projektu gospodarki szatą 

roślinną (uwzględniono drzewa i krzewy wskazane do zachowania). Nowe nasadzenia 

zaprojektowano jako zieleń izolacyjną, o spójnym, prostym charakterze. Zastosowano jak 

najwięcej nasadzeń rzędowych drzew, podsadzonych krzewami, ewentualnie bylinami. 

Zachowano jak najmniejszą ilość powierzchni trawnikowych. 

Projektowana zieleń nawiązuje do architektury i układu już istniejącej zieleni adaptowanej pod 

względem gatunkowym jak i swoim rytmem, formą oraz kolorystyką. Przy uzupełnianiu 

istniejących szpalerów i alei kontynuowano nasadzenia tym samym gatunkiem (jeżeli tylko 

sprawdzał się on w danych warunkach, o czym stanowił np. dobry stan zdrowotny adaptowanych 

nasadzeń). 

Materiał roślinny dostosowany jest do istniejącego siedliska miejskiego, wybrane są odmiany 

odporne na warunki panujące przy drogach. Starano się stosować rodzime gatunki drzew, spójne 

historycznie z krajobrazem lokalnym; dobór gatunkowy nowych nasadzeń uwzględnia odporność 

na zanieczyszczenia komunikacyjne. Kierowano się względami funkcjonalnymi, przyrodniczymi jak 

i estetycznymi, a ilość projektowanych gatunków dostosowano do wymogów danego terenu i skali 

jego reprezentacyjności. 

Zastosowano się do wytycznych MPZP usuwając elementy dysharmonijne i podkreślono spójną 

kompozycję i harmonię tych przestrzeni. Kształtujące krajobraz i estetykę przy ulicy Partyzantów 

uwzględniono ogólną koncepcję zagospodarowania tego ciągu komunikacyjnego np. zmierzające 

do odbudowy lipowej alei z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich (strefa B). 

W celu uporządkowania zieleni miejskiej projektowane są zieleńce, głównie po stronie 

południowej drogi, z możliwością nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, jednakże po stronie północnej 

tam, gdzie to tylko możliwe też wprowadzana będzie zieleń. Planowane są obustronne nasadzenia 

drzew: w zieleńcach z trawnikami albo krzewami oraz w misach w nawierzchniach pieszych z 

zastosowaniem krat ozdobnych lub specjalnych nawierzchni przepuszczalnych.  

Do wycinki przeznaczonych zostanie ok. 33 drzew, z czego 15z powodu złego stanu zdrowotnego 

a 18 w wyniku kolizji z nowym zagospodarowaniem, do przesadzenia jest 18 młodych drzew, 

adaptowanych jest 45 drzew, które stanowią osnowę nowej kompozycji. Starano się optymalnie 

wykorzystać istniejące drzewa i krzewy projektując zieleń. 

Wzdłuż ul. Partyzantów w okolicy połączenia z ul. Kościuszki po południowej stronie powstanie 

zielona wyspa przecięta skośnie ścieżką rowerową, szpalery zostaną tam posadzone w 2 rzędach 

po każdej stronie ulicy. Po stronie północnej drugi rząd drzew projektuje się jako sadzony 

w nawierzchni w misach z kratami i łukowymi ławkami ustawionymi wokoło pni (ławki zajmą tylko 

część obwodu) tworząc swoisty niewielki plac miejski. 

Szpaler dwurzędowy zostanie też wprowadzony po północnej stronie drogi w okolicy przystanku 

przy Galerii Handlowej. Drzewa w szpalerach będą tam posadzone nieco ciaśniejszymi grupami po 

3szt, symetrycznie w stosunku do soliterowego dębu. Charakterystyczny ten układ nada miejscu 
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znaczenia jako rozpoznawalny element w liniowej kompozycji. Dodatkowo drzewa złagodzą 

nieprzyjazne wrażenie dużej powierzchni pokrytego nawierzchnią placu wejściowego. 

Przewiduje się też rozwinięcie szpaleru lip w ulicę Dworcową u jej wlotu w ul Partyzantów w okolicy 

McDonald'a i przystanku autobusowego. 

Na dalszym odcinku ul. Partyzantów zieleń jest silnie ograniczona ze względu na brak miejsca 

w okolicach stacji benzynowej oraz po przeciwległej stronie. Szpaler będzie ponownie 

kontynuowany w okolicach wlotu w ul. Lubelską po północnej stronie oraz po stronie południowej 

wokół pętli autobusowej przy ul. Przemysłowej.  

Zaprojektowano szpaler lipowy, wszędzie tam gdzie było to możliwe. Z uwagi na ograniczenia 

powierzchniowe terenu przeznaczonego pod zieleń i przebiegające uzbrojenie podziemne, 

nasadzenie większej ilości drzew było niemożliwe. Przy projektowaniu zieleni uwzględniono 

przebiegi instalacji podziemnych niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia oraz zakresy 

widoczności sygnalizacji i oświetlenie. Strefy korzeniowe roślinności wysokiej i średniej (drzewa 

i krzewy) zostały ograniczone ekranami przeciwkorzeniowymi na styku z sieciami i nawierzchniami. 

Szczególnie zwrócono uwagę na instalacje gazowe i wodne. W celu poprawy środowiska wzrostu 

nowo projektowanych drzew oraz w szczególnych sytuacjach w stosunku do drzew istniejących, 

przed sadzeniem należy zamontować systemy antykompresyjne 

Zieleń niska (krzewy niskie i byliny) towarzyszą głównie komunikacji pieszej i rowerowej 

podkreślając jej układ oraz uniemożliwiając "ścinanie" i "przedeptywanie" miejsc najbardziej na to 

narażonych. Zieleń ta ma charakter stricte ozdobny. Większość grup krzewów to krzewy do ok 

0,8m wysokości, sadzone płytko prawie jak byliny - dołki ok 0,3m nie kolidujące systemami 

korzeniowymi z instalacjami podziemnymi oraz nie ograniczające widoczności. Byliny i trawy 

sadzone grupami uzupełniają kompozycję w miejscach najbardziej reprezentacyjnych. 

 

5.4. Opis wariantu realizacyjnego Zadania 2 

 

5.4.1. Branża drogowa 

 

Rozwiązania projektowe: 

Ulica Pieniężnego od skrzyżowania ulic Plac Jedności Słowiańskiej i ulicy 22 Stycznia do 

skrzyżowania ulicy 11 Listopada z aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego: 

• Klasa Z – przekrój 1/3 – jedna jezdnia z trzema pasami ruchu, 

• Dwa w kierunku śródmieścia i jeden w kierunku drogi wojewódzkiej nr 527, 

• Prędkość projektowa -40km/h, 

• Szerokość pasów ruchu – 3,5 m, 

• Szerokość chodników – 3,2-6,1m. 
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Układ uliczny ulicy Pieniężnego obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicą 22 Stycznia wraz z 

mostem Św. Jakuba: 

Ul. Seweryna Pieniężnego: 

• Klasa Z – przekrój 1/3 – jedna jezdnia z trzema pasami ruchu.  

• Dwa w kierunku śródmieścia i jeden w kierunku drogi wojewódzkiej nr 527 

• Prędkość projektowa -40km/h 

• Szerokość pasów ruchu – 3,5 m 

• Szerokość chodników – 1,5-2,5m 

• Szerokość dróg dla rowerów – 2,5m 

• Opaski bezpieczeństwa – 0,5-1,1m 

Ul. Feliksa Szrajbera: 

• Klasa Z – przekrój 2/2 – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.  

• Dwa w kierunku śródmieścia i dwa w kierunku drogi wojewódzkiej nr 527 

• Prędkość projektowa -40km/h 

• Szerokość pasów ruchu – 3 m 

• Szerokość chodników – min. 2m 

• Szerokość dróg dla rowerów – 2,5m 

• Opaski bezpieczeństwa – 0,7-1,1m 

Ul. Stanisława Staszica: 

• Klasa D – przekrój 1/2 – jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

• Prędkość projektowa -40km/h 

• Szerokość pasów ruchu – 3,25 m 

• Szerokość chodników – 2m 

Parametry geometryczne drogi: 

Układ sytuacyjny ulicy Pieniężnego na odcinku od skrzyżowania ulic Plac Jedności Słowiańskiej i 

ulicy 22 Stycznia do skrzyżowania ulicy 11 listopada z aleją Piłsudskiego projektowany zakłada 

modernizację układu istniejącego. Krawężniki projektowane pokrywają się z krawężnikami 

istniejącymi. Projektowana geometria, elementy liniowe nie wprowadzają nowych rozwiązań 

sytuacyjnych.  

Zmianie podlegają elementy komunikacyjne i funkcjonalne, które wynikają ze zmian w organizacji 

ruchu. Po wybudowaniu projektowany odcinek posiadał będzie wydzielony pas dla autobusów w 

pasie drogowym zlokalizowane zostaną ponadto ścieżka rowerowa, chodnik/ciąg pieszo 

rowerowy. Będzie to jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach w kierunku śródmieścia (z czego 

jeden pas to pas dla autobusów) oraz jednym pasie w kierunku skrzyżowania z ulicami 22 Stycznia 

i Plac Jedności Słowiańskiej. 
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Ciągi pieszo - rowerowe 

Projekt w obrębie ulicy Pieniężnego od skrzyżowania z ulicą 22 Stycznia wraz z mostem Św. Jakuba 

zakłada połączenie parków poprzez ciąg pieszo-rowerowy nr 1, który ma stanowić połączenie 

bezkolizyjne przechodząc pod projektowanym mostem Św. Jakuba. Ciąg został rozdzielony dla 

pieszych i rowerzystów pasem szer. 0,2 m. Połączenie zostanie także zapewnione w poziomie 

projektowanej jezdni ul. Pieniężnego w obszarze skrzyżowania z ul. Staszica.  

Celem optymalnego rozplanowania ciągów komunikacyjnych w projektowanym zakresie 

zaprojektowano ciąg pieszo rowerowy nr 2 szer. 4m po płd. stronie rzeki Łyna. Ciąg ten łączy 

istniejącą sieć chodników/ścieżek parku Centralnego z rejonem skrzyżowania ul. Feliksa Szrajbera 

i Ryszarda Knosały. Ciąg nr 2 pieszo – rowerowy podzielony został pasem wygradzającym pieszych 

i rowerzystów. Cześć rowerowa ciągu P-R nr 2 została włączona w jezdnię ul. Knosały za pomocą 

kontrpasów rowerowych (jednokierunkowe szer. 1,5m) celem uporządkowania organizacji ruchu, 

poprawy płynności ruchu, bezpieczeństwa oraz czytelności układu dla wszystkich uczestników. 

Ścieżka rowerowa nowo projektowana usytuowana zostanie wzdłuż ul. Pieniężnego od strony 

terenów podzamkowych. Jest ona naturalnym przedłużeniem ścieżki rowerowej istniejącej na ul. 

Jedności Słowiańskiej i prowadzi do szerokiego ciągu pieszego na ul. Feliksa Szrajbera. 

Projektowany teren plant będący obszarem między ul. Pieniężnego i Staszica pod względem 

elementów ścieralnych nawiązywać będzie do wbudowanych chodników w stanie istniejącym na 

terenach podzamkowych od strony ul. Jedności Słowiańskiej.  

Na terenie Parku Centralnego projektowana ścieżka rowerowa dochodzi do ciągu pieszo – 

rowerowego nr 1 i wspólnym włączeniem przechodzi w ciąg prowadzony po kładce nad rzeką Łyna. 

Ciąg ten dla pieszych i rowerzystów pozwala dostać się na drugą stronę rzeki i włącza się w 

projektowany ciąg pieszo rowerowy nr 2. 

Urządzenia do obsługi komunikacji miejskiej - pasy dla autobusów, przystanki autobusowe 

Projekt ulicy Pieniężnego przewiduje ulokowanie peronu autobusowego w przekroju ulicznym. 

Peron autobusowy o dł. 30 m wyposażony zostanie w elementy pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych zaprojektowano bez wydzielonej zatoki autobusowej z uwagi na wydzielony 

buspas, na którym będzie odbywało się zatrzymanie pojazdu przy peronie BUS.  

Wszystkie zjazdy do posesji, wjazd publiczny, chodniki i jezdnia zostaną odtworzone z nowych 

materiałów posadowionych na nowych konstrukcjach. 

W ramach małej architektury w obrębie układu ulicznego ulicy Pieniężnego na odcinku od 

skrzyżowania z ul. 22 Stycznia obejmującego most Św. Jakuba planuje się m.in. posadowienie kosze 

na śmieci, ławki, siedziska pojedyncze, płyty betonowe, siedziska drewniane, stojaki rowerowe, 

barierki/wygrodzenia, słupki oraz schody terenowe. 
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5.4.2. Branża sanitarna 

 

Kanalizacja deszczowa 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez UM Olsztyna projektuje się przebudowę 

istniejącego kolektora deszczowego w dostosowaniu do projektowanego układu drogowego 

w ul. Pieniężnego od skrzyżowania z ul. Plac Jedności Słowiańskiej do skrzyżowania w al. M..J. 

Piłsudskiego. 

Wody opadowe z ul. Pieniężnego będą odprowadzane projektowanym kanałem deszczowym 

DN 800 mm przechodzącym w DN 1000 mm w kierunku rzeki Łyny. Projektowany kanał zostanie 

włączony do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg odrębnego opracowania.  

W projektowanej kanalizacji deszczowej uwzględnia się budowę przykanalików odprowadzających 

ścieki z wpustów ulicznych, oraz budowę przykanalików odprowadzających ścieki z rur spustowych 

rynien. 

Kanalizacja sanitarna 

Trasa istniejącego kanału sanitarnego dn 200 przebiega pod jezdnią i nie przewiduje się jej zmiany. 

Natomiast zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje się renowację kolektora sanitarnego Dn 

600 i DN 800 mm, przebiegającego wzdłuż rzeki Łyna pod jezdnią Pieniężnego - rękawem z włókna 

szklanego nasączonym żywicą termoutwardzalną. Rzędne włazów istniejących studzienek zostaną 

zlicowane z projektowanymi rzędnymi terenu. Do odprowadzenia ścieków z projektowanego 

brodzika w parku, zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej dn 200 PCV włączonego do 

studzienki rewizyjnej na istniejącym kanale sanitarnym.  

Sieć wodociągowa 

W związku z usytuowaniem kolidującym z projektowaną infrastrukturą drogową oraz złym stanem 

technicznym przewidziano likwidacje wodociągów. Do likwidacji przeznaczono wodociągi DN 200 

do DN 80 mm oraz fragmenty przyłączy. Likwidacją objęte są fragmenty wodociągów w pasach 

projektowanych i przebudowywanych ulic. 

Sieć gazowa 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział 

w Gdańsku Zakład w Olsztynie dla ulicy Pieniężnego od skrzyżowania ulic Plac Jedności Słowiańskiej 

i ulicy 22 Stycznia do skrzyżowania ulicy 11 Listopada z aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego 

projektuje się przebudowę istniejącej sieci niskiego ciśnienia g160, g100 wraz z przyłączami na ul. 

Pieniężnego. Dodatkowo, ze względu na kolizję z projektowaną architekturą krajobrazu, projektuje 

się przebudowę istniejącej sieci niskiego ciśnienia g80 wraz z przyłączami. Przebudowywane 

odcinki będą wybudowane po nowej trasie - w chodnikach i pod jezdnią oraz częściowo, ze względu 

na istniejące uzbrojenie, po istniejącej trasie. Wszystkie odcinki przewiduje się do wykonania w 

wykopie otwartym zabezpieczone rurami osłonowymi pod nawierzchnią bitumiczną. 
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W obrębie ulicy Pieniężnego od ulicy 22 Stycznia do ulicy Szrajbera projektuje się przebudowę 

istniejących sieci niskiego ciśnienia. Przebudowywane odcinki będą wybudowane po nowej trasie 

- w chodnikach, terenach zielonych oraz pod jezdnią.  

 

5.4.3. Branża elektryczna 

 

Przebudowa oświetlenia ulicznego  

Zgodnie z normą PN-EN 13201 projektowaną ulicę Pieniężnego zaliczono do klasy oświetleniowej 

ME3b. Powyższa norma określa minimalną wartość średniej luminancji dla tej klasy jezdni na 

poziomie L= 1cd/m2, przy równomierności nie mniejszej niż 0,4.  

Natomiast ciągi piesze i drogi rowerowe zgodnie z normą PN-EN 13201 zaliczono do klasy min. S3. 

Wartość średniego natężenia oświetlenia dla klasy S3 zgodnie z w/w normą wynosi 7,5lx, 

a minimalna wartość natężenia oświetlenia 1,5lx.  

Zastosowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczne zapewniają spełnienie wymogów 

oświetleniowych wg normy PN-EN 13201 dla projektowanych ulic, ciągów pieszych i dróg 

rowerowych. 

Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej 

W związku z budową ul. Pieniężnego w Olsztynie przewiduje się przebudowę sygnalizacji świetlnej 

naskrzyżowaniu ul. Pieniężnego z ul. 22-Stycznia i ul. Jedności Słowiańskiej. oraz przebudowę 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pieniężnego z ul. Staszica. Projekt obejmuje: 

• budowę kanalizacji kablowej  

• budowę linii kablowych zasilających nowe sygnalizacje świetlne; 

• wykonanie pętli indukcyjnych na skrzyżowaniach; 

• ustawienie masztów sygnalizacyjnych oraz montaż latarni sygnałowych i konsoli 

mocujących; 

• wciąganie w kanalizację kablową kabli sygnalizacyjnych zasilających sygnalizatory i pętle; 

• budowę nowych sterowników na skrzyżowaniach; 

• programowanie sterowników. 

 

5.4.4. Branża konstrukcyjno-budowlana 

 

Dla ulicy Pieniężnego od skrzyżowania ulic Plac Jedności Słowiańskiej i ulicy 22 Stycznia do 

skrzyżowania ulicy 11 Listopada z aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego jako krawężniki przyjęto w 
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całym projekcie krawężniki kamienne na ławie betonowej. W projekcie przyjęto obrzeża kamienne 

o wym. wyznaczające linie wjazdów na posesję w ciągu chodników. 

Na połączeniach różnych typów projektowanej konstrukcji nawierzchni zastosowano 

geokompozyt siatki z włókna szklanego na podkładzie z polipropylenowej włókniny. 

Dla Pieniężnego od skrzyżowania z ul. 22 Stycznia do ulicy Szrajbera przyjęto następujące 

konstrukcje jezdni: 

• KR4 ul. Pieniężnego, ul. Feliksa Szrajbera 

• KR3 ul. Stanisława Staszica 

• Nawierzchnia na obiektach inżynierskich (most Św. Jakuba) – warstwa SMA 4cm, w-wa 

wiążąca asfalt twardo-lany 6cm. 

• Konstrukcje chodników – płyty granitowe –  (obszar ograniczony jezdnią ul. Staszica i 

Pieniężnego) 

• Konstrukcje chodników – kostka betonowa 15x25 szara bez fazy gr. 6cm 

• Konstrukcje pasa separującego ścieżkę rowerową od chodnika, opaski wygrodzenia z kostki 

granitowej łamanej 8x10 

• Konstrukcje nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego 1 i 2 – kostka szara betonowa 

niefazowana 15x30 (jak dla chodników) z rozdzieleniem 20 cm części pieszej i rowerowej 

kostką koloru bordowego oraz oznakowaniem skrajni rowerowej poprzez 20 cm pas z kostki 

bordowej wzdłuż krawędzi muru oporowego.(materiały ścieralne z kostki gr. 6 cm) 

• Nawierzchnia dróg dla rowerów z mastyksu grysowego gr 4 cm. 

• Nawierzchnie zjazdów – kostka betonowa grubości 8 cm. 

• Nawierzchnia zabruków pachwinowych. 

• Konstrukcja wyspy dzielącej nieprzejezdnej z kostki betonowej gr. 8 cm. 

 

5.4.5. Branża architektury krajobrazu 

 

W ramach Projektu planuje się usunięcie grup pigwowca i irgi oraz wprowadzenie w ich miejsce 

nowych nasadzeń bylin i roślin cebulowych. 

Wycinak drzew i krzewów powyżej 10 lat, w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków 

obejmuje 7 drzew za opłatą , 3 drzewa bez opłaty 100,5 m2 krzewów za opłatą. 

Wycinak drzew i krzewów powyżej 10 lat, poza obszarem objętym wpisem do rejestru zabytków 

obejmuje 8 drzew oraz 122 m2 krzewów. 

Projektowany odcinek ul. Pieniężnego od skrzyżowania ulic Plac Jedności Słowiańskiej i ulicy 22 

Stycznia do skrzyżowania ulicy 11 Listopada z aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzi 

bezpośrednio do Ratusza Miejskiego. W związku z tym powinien mieć charakter reprezentacyjny. 

Aby go uzyskać zaplanowano posadzenie szpaleru drzew wzdłuż chodnika po jednej stronie drogi. 

Drzewa te będą niewielkie z uwagi na sąsiedztwo kamienic, zapewnią jednak atrakcyjność wnętrza 
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ulicznego. Ich lokalizacja uwzględnia przepisy drogowe (zachowana odległość 3 m od krawędzi 

jezdni) oraz trójkąty widoczności przy wjazdach. Aby odseparować strefę korzeniową od 

uzbrojenia podziemnego należy zastosować ekrany przeciwkorzenne lub grodzice winylowe. 

Wszystkie drzewa zostaną posadzone w prostokątnych kwaterach, wypełnianych 2 razy w roku 

roślinami sezonowymi. 

W ramach projektu uzupełniono także rabatę na rogu ul. Pieniężnego i ul. Plac Jedności 

Słowiańskiej. Do istniejących nasadzeń krzewów dokomponowano byliny oraz rośliny cebulowe. 

Projektowana zieleń pełnić będzie funkcję biologiczną, estetyczną i ochronną. 

Na skwerze na rogu ul. Staszica i ul. Pieniężnego wprowadzono ozdobne nasadzenia krzewów 

uzupełniające wzór nawierzchni. Dodatkowo zaprojektowano szpalery drzew o niewielkich 

rozmiarach, aby nie zasłaniać panoramy starego miasta widocznej z perspektywy mostu św. 

Jakuba. Między skwerem a istniejącym wałem ziemnym zaplanowano ciąg spacerowy urozmaicony 

nasadzeniami drzew (również niskich), oddzielony od chodnika przy ul. Pieniężnego pasmem 

kwitnących róż.  

Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się wejście do Parku Centralnego. W miarę możliwości 

zaadoptowano istniejące, nowe nasadzenia krzewów, uzupełniając je pojedynczym, soliterowym 

bukiem czerwonolistnym. Wzdłuż projektowanego pod mostem ciągu pieszego i rowerowego oraz 

przy projektowanych schodach znajduje się skarpa, która zostanie obsadzona krzewami 

okrywowymi. Po przeciwnej stronie rzeki zaplanowano pojedyncze nasadzenie dęba 

szypułkowego, który będzie stanowił nasadzenie następcze w stosunku do istniejącego 

kasztanowca białego. 

W dalszej części ul. Pieniężnego planowane jest odświeżenie skarpy, dotychczas obsadzanej 

roślinami sezonowymi. Docelowo ma się tam znaleźć barwna kompozycja z krzewów liściastych i 

iglastych, która pokryje całą powierzchnię skarpy. Podobną kompozycję zaproponowano po 

przeciwnej stronie ulicy. 

Niewielkie skrawki terenu pomiędzy jezdnią a chodnikami wypełnią krzewy liściaste, natomiast 

pozostałe powierzchnie uzupełnione zostaną trawnikami. Istniejący wał ziemny porośnięty 

drzewami liściastymi obsiany zostanie mieszanką traw przygotowaną na tereny zacienione.  

 

5.4.6. Konstrukcja mostu Św. Jakuba z murami oporowymi 

 

Ustrój statyczny obiektu jest układem ramowym płytowym dwuprzęsłowym gr. 0,80m o 

rozpiętości teoretycznej przęseł mierzonej po osi projektowanego mostu 

Lt=13,72+4,85÷5,70=18,57÷19,42m. Całkowita szerokość mostu wraz z płytami gzymsowymi 

wynosi B=20,080m. W częściach pod chodnikami i drogą rowerową wykonane zostaną wsporniki 

chodnikowe oraz kapy. Grubość korpusu przyczółka Nr1 przyjęto równą 0,80 m, ław 

fundamentowych 0,80/1,00m o szerokości 2,8m. Dla przyczółka Nr3 grubość korpusu przyjęto 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

 

DS CONSULTING 185 
 

0,80m. Ławę dla podpory Nr2 i Nr3 zaprojektowano w formie wanny o grubości 0,60m szerokości 

5,90m. Na podporę pośrednią Nr2 składa się 5 słupów o przekroju kołowym o średnicy D=0,9m. 

Konstrukcję ustroju ramowego wykonana zostanie z betonu klasy C35/45. Ramę oparto na palach 

wierconych Ф 600mm długości 14,0m. Dla przyczółka Nr1 wykonanych zostanie 18 pali w dwóch 

rzędach. Rozstaw osiowy pali w kierunku podłużnym ławy co 2,30m w poprzecznym co 1,80m. Dla 

przyczółka Nr3 i podpory pośredniej Nr2 zostanie wykonanych 30 pali w trzech rzędach. Rozstaw 

osiowy pali dostosowany jest do zmiennych wymiarów podpory. W celu zabezpieczenia 

fundamentów palowych od strony nurtu rzeki wykonane zostaną stalowe ścianki tracone z brusów 

VL 604 o długości h=8,0m które należy zakotwić w fundamentach podpór przy pomocy strzemion. 

Charakterystyka geometryczna projektowanego mostu 

• Ilość przęseł      2 

• Rozpiętość teoretyczna przęseł   13,72+(5,00÷7,68m) 

• Szerokość całkowita:     B=20,080m 

w tym: 

o szerokość jezdni     3x3,5=10,50m 

o szerokość chodników    2,0+2,0=4,00m 

o separacja chodnik/ścieżka rowerowa   0,30m 

o szerokość ścieżki rowerowej    2,50m 

o opaski bezpieczeństwa dla barier   1,10+1,00m= 2,10m 

o deski gzymsowe     2x0,04=0,08m 

• Spadek poprzeczny na jezdni    2%  

• Spadek na pasie bezpieczeństwa   4% 

• Spadek na pasie separacyjnym    4%  

Mur oporowy nr 3 przy przyczółku Nr1 w km 0+075,46 

Przy przyczółku Nr1 od strony górnej wody należy wykonać umocnienie linii brzegowej przy 

pomocy stalowych ścianek VL604 długości 8,0m z oczepem żelbetowym. Na odcinku zbliżenia się 

ciągu pieszo-rowerowego do rz. Łyny ścianki VL604 wykonane będzie o długości 12,0m z 

usztywnieniem żeberkami w rozstawie osiowym co 2,40m. Ścianki należy wyprowadzić do poziomu 

zaprojektowanej niwelety drogowej. Na ściankach podtrzymujących ciąg pieszo-rowerowy od 

strony rzeki należy wykonać ekrany żelbetowe. Oczepy żelbetowe jak i ekrany żelbetowe zostaną 

zdylatowane. 

Mur oporowy nr 2 przy podporze Nr2 w km 0+089,18 od strony górnej wody 

Przy podporze Nr2 od strony górnej wody zostanie wykonany żelbetowy mur oporowy Nr2 w 

formie wanny szczelnej. Grubość rygla dolnego przyjęto 0,60m, ścian bocznych od strony naziomu 

0,45m, od strony rzeki o,45m. Z uwagi na długość mur podzielono na sekcje 1÷3. Sekcje nr1 i nr2 

oparto na palach wierconych CFA Ф 6 00 w rozstawie podłużnym co 3,70m, porzecznym co 

2,50m o długości 7,0m. Sekcje nr3 posadowiona zostanie na płask. Zadaniem muru jest 
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zabezpieczenie tzw. tarasu z zielenią i schodów dla ruch pieszego w związku z projektowanym w 

bezpośrednim sąsiedztwie ciągiem pieszo – rowerowym. 

 

Mur oporowy n 1 przy podporze Nr2 w km 0+089,18 od strony dolnej wody 

Przy przyczółku Nr2 od strony dolnej wody należy wykonać żelbetowy mur oporowy Nr1 w formie 

wanny szczelnej. Grubość rygla dolnego przyjęto równą 0,60m, ścian bocznych od strony naziomu 

0,65÷0,30m. Z uwagi na długość mur podzielono na sekcje 1÷4. Sekcje nr1 i nr2 oparto na palach 

wierconych CFA Ф 600 w rozstawie podłużnym co 3,70m, porzecznym co 2,50m o długości 10,0m 

długości 7,0m natomiast sekcje nr3 i nr4 posadowiono na płask. Zadaniem muru jest 

zabezpieczenie ul. S. Staszica w związku z projektowanym w bezpośrednim sąsiedztwie ciągiem 

pieszo – rowerowym. 

 

5.4.7. Projekt konstrukcyjny murów oporowych w rejonie plant 

 

Monolityczne schody żelbetowe 

Na końcach muru przy ulicy Lelewela przewidziano schody umożliwiające zejście z poziomu 

chodnika na teren przedszkola. Schody zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe na gruncie. 

Szerokość biegu wynosi 2,5m. Jedna ściana boczna muru została zaprojektowana jako 

dwuwarstwowa. Od strony naziomu żelbetowa monolityczna gr.15cm, a od strony biegu 

wymurowana z kamienia łupanego gr.15cm. Druga ściana żelbetowa monolityczna obłożona 

płytami granitowymi. Bieg obłożony płytami granitowymi gr. 3cm. 

Mury oporowe nr 1 (mury oporowe tworzące siedziska terenowe) 

Mury oporowe utrzymujące naziom w miejscu siedzisk terenowych zaprojektowano z elementów 

prefabrykowanych typu L o wysokości 0,9 m. Różne poziomy tarasów połączono schodami ze 

stopni prefabrykowanymi o wymiarach 0,18x0x35x1m. Mury zostaną posadowione na warstwie 

10 cm chudego betonu oraz warstwie wyrównującej (mieszance cementowo-piaskowej 1:4) 

grubości 5 cm. 

W celu zabezpieczenia przed klawiszowaniem prefabrykaty należy łączyć za pomocą pręta φ16mm 

wprowadzonego w zabetonowane uchwyty (alternatywnie za pomocą systemu połączeń 

nakładkowych). Grunt zasypowy (Ps/Pr) należy nanosić warstwami i zagęszczać do Is=0,98 

(wysokość nasypowa 0,3m). Należy zachować odległość urządzeń zagęszczających od strony tylnej 

wynoszącą co najmniej 50cm. Spoiny pionowe uszczelnić za pomocą pasków papy bitumicznej 

bądź odpowiedniego materiału spoinującego. 
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Mury oporowy nr 2 

Od północnej strony wjazdu na działkę nr 79/1 zaprojektowano mur oporowy, którego podstawa 

(z uwagi na drzewo) znajduje się po stronie wjazdu. W dalszej części muru, biegnącej równolegle 

do ogrodzenia ww. działki, podstawę zaprojektowano po stronie wyższego naziomu ze względu na 

kolizję z przebudowywanym gazociągiem. 

 

5.5. Opis wariantu realizacyjnego Zadania 3 
 

5.5.1. Branża drogowa 
 

Rozwiązania projektowe: 

• klasa techniczna - Z, 

• prędkość projektowa - 50 km/h, 

• szerokość pasów ruchu - 2,75 m, 

• szerokość buspasa - 3,00 m, 

• szerokość chodnika- min. 2,00 m (dopuszczalne zwężenie do 1,25m), 

• szerokość ścieżki rowerowej - 2,00 m, 

• szerokość ciągu pieszo-rowerowego - 3,00 m, 

Parametry geometryczne drogi 

Trasa ul. Partyzantów odpowiada istniejącemu przebiegowi ulicy, z przesunięciem osi drogi ze 

względu na zwiększenie ilości pasów ruchu względem stanu istniejącego. 

Oś główną przyjęto w osi jezdni ul. Partyzantów. Oś jezdni w planie składa się z odcinków prostych 

oraz odcinków krzywoliniowych. Dla odcinków krzywoliniowych przyjęto parametry łuków 

kołowych o parametrach promienia odpowiednio: R=43 (rejon skrzyżowania z ul. 1-go Maja) 300, 

300, 200 m.  

Dla geometrii pionowej uzyskano parametry: 

− pochylenia podłużnego w zakresie imin = 0,3%, uzyskano imin = 0,35%, imax = 8,0%, uzyskano 

imax = 3,90% 

− promienia łuków pionowych w zakresie:  

• łuki wypukłe normatywne R≥1500m, uzyskane Rmin = 2 000m, Rmax = 2 000m,  

• łuki wklęsłe normatywne R≥1000m, uzyskane Rmin = 2 000m, Rmax = 4 000m. 

Ciągi pieszo rowerowe 

Chodnik wraz z drogą dla rowerów (niezależny ciąg ścieżki rowerowej i niezależny ciąg pieszy lub 

ciąg pieszo-rowerowy) usytuowano zgodnie z ustaleniami posiedzenia KPiOPI oraz konsultacjami 

społecznymi. Ze względu na występowanie skrzyżowań tylko po południowej stronie ulicy, ścieżkę 

rowerową zaprojektowano jako samodzielny ciąg, po stronie południowej. Na zachodnim krańcu 
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opracowania łączy się ona z istniejącą ścieżką w dalszym odcinku ul. Partyzantów, a na wschodnim 

krańcu została wyprowadzona przez wlot ronda w kierunku północnym i zakończona w chodniku z 

możliwością kontynuacji w kierunku ul. Limanowskiego i dalszego odcinka ul. Partyzantów. Przy 

skrzyżowaniu z ul. Kajki i w rejonie ul. Dąbrowszczaków zaprojektowano przejazdy dla rowerzystów 

na północną stronę ulicy w celu skomunikowania planowanego połączenia z Zatorzem. Na tym 

odcinku po stronie północnej zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy. Przejazdy rowerowe 

zaprojektowano o szerokości 3,0 m. 

Projektowane są obustronne chodniki o szerokości min. 2,0 m (z lokalnymi zawężeniami). Ścieżka 

rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,0 m, oddzielona została od chodnika opaską o szerokości 

0,3 m. Geometria w planie ciągu rowerowego i pieszego dostosowana została do uwarunkowań 

terenowych. Na granicach opracowania projektowane ciągi piesze i rowerowe dowiązano do 

istniejących. 

W rejonie przejść dla pieszych zaprojektowano płytki kierunkowe – prowadzące (ryflowane) 

ułożone tuż przed przejściem dla pieszych, jako strefa dojścia do jezdni oraz płytki ostrzegawcze (z 

wypustkami), jako strefa decyzji. Minimalna szerokość chodnika 2,0 m. 

Urządzenia do obsługi komunikacji miejskiej - pasy dla autobusów, przystanki autobusowe 

Wzdłuż analizowanego odcinka ul. Partyzantów, dla każdego kierunku ruchu zaprojektowano 

wydzielone pasy dla autobusów o szerokości 3,0 m, zlokalizowane na skrajnych pasach ruchu. 

Przystanki autobusowe zaprojektowano jako bezzatokowe. 

Przystanki autobusowe zaprojektowano, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, ZDZiT w Olsztynie 

oraz konsultacjami społecznymi.  

Zaprojektowano przystanki autobusowe (w obu kierunkach) w lokalizacji pomiędzy ul. Lanca, 

a ul. Samulowskiego, na wysokości połączenia z ul. Dąbrowszczaków oraz tuż przed rondem Bema 

(„przy zegarze”). 

W ramach inwestycji powstanie 20 miejsc postojowych przy ul. 1-go Maja (w tym 2 dla osób 

niepełnosprawnych) oraz 55 miejsc postojowych przy ul. Partyzantów (w tym 5 dla osób 

niepełnosprawnych). 

 

5.5.2. Branża sanitarna 

 

Kanalizacja deszczowa 

Z uwagi na małe średnice kanałów zostanie wymieniona cała kanalizacja deszczowa w ul. 

Partyzantów. 

Średnice projektowanych kanałów deszczowych zostały przyjęte w oparciu o program rozbudowy 

kanalizacji deszczowej dla m. Olsztyna. Zgodnie z tym programem wzdłuż ul. Partyzantów 
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zaprojektowany będzie kolektor deszczowy główny o średnicach Ø1200 mm, Ø1000 mm, 

Ø600 mm oraz mniejszych wynikających z wielkości odwadnianej powierzchni.  

Włączenie projektowanego kolektora Ø1200 mm do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø1000 

mm w rejonie ul. Wojska Polskiego. Przejście pod torami PKP kolektorem Ø1200 mm.  

Kanalizacja sanitarna 

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów na odcinku od ul. 1-go Maja do ronda Gen. Józefa 

Bema została przebudowana w ramach gospodarki wodno – ściekowej. W ramach przebudowy ul. 

Partyzantów przewiduje się jedynie przebudowę sieci wynikającą z kolizji  

z projektowanym uzbrojeniem i regulację wysokościową studni dostosowaną do rzędnych 

projektowanej drogi.  

Sieć wodociągowa 

Z uwagi na liczne kolizje oraz ilości przyłączy do wykonania istniejąca sieć wodociągowa została 

zakwalifikowana w całości do przebudowy na całym odcinku planowanej inwestycji. Zostaną 

również wymienione istniejące przyłącza do granicy pasa drogowego. Sieć wodociągowa zostanie 

wykonana z rur z żeliwa sferoidalnego oraz z rur PE PN 10 (przyłącza). 

Sieć gazowa 

Z uwagi na zmianę geometrii jezdni kolidujące odcinki sieci gazowej zostaną przebudowane.  

W ul. Partyzantów znajduje się istniejący czynny gazociąg niskiego ciśnienia z PE oraz częściowo ze 

stali. Przebudowany gazociąg będzie wykonany z rur PE100 RC –o średnicach zgodnie z warunkami 

podanymi przez PSGAZ. 

Sieć ciepłownicza 

Przewiduje się likwidację kolizji sieci cieplnej z projektowaną jezdnią. Zakres przebudowy wynika z 

warunków wydanych przez MPEC w Olsztynie. Wszelkie szczegóły projektowe branży sanitarnej 

określono w części branżowej projektu architektoniczno – budowlanego. 

5.5.3. Branża elektryczna 

 

Przebudowa oświetlenia ulicznego  

Dla ulic, ciągów pieszo-rowerowych i pieszych oświetlenie będzie dostosowane do postanowień 

Normy Oświetlenia Ulic EN 13201, natomiast dla parkingu norma PN-EN 12464-2.  

• Przyjęty poziom luminancji jezdni dla ruchu kołowego – 1,5 cd/m2, 

• Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia ciągu pieszego – 10 lx,  

• Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia ścieżki rowerowej –10 lx. 

Projektuje się montaż latarń dla ulic w układzie naprzemianległym, z doświetleniem ciągów 

pieszych i rowerowych dodatkowymi oprawami. 
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Na całej modernizowanej ulicy Partyzantów oraz na odcinku ul.1-Maja (od Partyzantów do tunelu 

pod torami PKP), a także ul. Kajki (od ul. Partyzantów do Dąbrowszczaków) projektuje się 

całkowicie nowe oświetlenie uliczne i demontaż istniejącego.  

Dla jezdni przyjęto latarnie oświetleniowe o wysokości 12 metrów. Dla ciągów pieszych 

i rowerowych oddalonych od jezdni montowane będą dodatkowe oprawy oświetleniowe na 

wysokościach 6 i 5 metrów.  

Zaprojektowano oprawy z diodami LED.  

Złącze kablowo-pomiarowe wraz z kablem zasilającym przedlicznikowym stanowi inwestycję 

ENERGA OPERATOR. 

Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej 

Projektuje się przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Partyzantów i 1-Maja, 

a także budowę nowej sygnalizacji na skrzyżowaniu Partyzantów i Kajki. Projektowana sygnalizacja 

będzie akomodacyjną, czterofazową, zmienno czasową, acykliczną z detektorami w postaci pętli 

indukcyjnych wbudowanych w nawierzchnię asfaltową, oraz przycisków na sygnalizatorach ruchu 

pieszego i rowerowego. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• szafy sterownicze sygnalizacja ulicznej, 

• kanalizacja dla potrzeb sygnalizacji ulicznej, 

• maszty i urządzenia sygnalizacyjne, 

• kable sygnalizacyjne, 

• pętle indukcyjne, 

• ochrona od porażeń, 

• demontaż istniejącej sygnalizacji. 

 

5.5.4. Branża architektury krajobrazu 

 

Ze względu na to, że inwestycja jest w większości prowadzona istniejącym śladem, lecz 

rozbudowywana jest towarzysząca jej infrastruktura, przewiduje się kolizje istniejącej roślinności z 

projektowaną inwestycją. Roślinność tą z uwagi na realizację inwestycji w przedstawionym 

zakresie zostanie usunięta. 

 Straty w zieleni zostaną uzupełnione poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie możliwie 

jak największej i najlepszej jakościowo dla danych przestrzeni miejskich. Ze względu jednak na 

ograniczoną przestrzeń (poszerzenie drogi), na której po realizacji inwestycji drogowej i związanej 
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z nią infrastruktury, może być wprowadzona zieleń, nie udało się zapewnić pełnej ciągłości 

szpalerów.  

Projekt zagospodarowania terenu zielenią stworzono z uwzględnieniem projektu gospodarki szatą 

roślinną (uwzględniono drzewa i krzewy wskazane do zachowania). Nowe nasadzenia 

zaprojektowano jako zieleń izolacyjną, o spójnym, prostym charakterze. Zastosowano jak 

najwięcej nasadzeń rzędowych drzew, podsadzonych krzewami, ewentualnie bylinami. 

Zachowano jak najmniejszą ilość powierzchni trawnikowych. 

Projektowana zieleń nawiązuje do architektury i układu już istniejącej zieleni adaptowanej pod 

względem gatunkowym jak i rytmem, formą oraz kolorystyką. Przy uzupełnianiu istniejących 

szpalerów i alei kontynuowano nasadzenia tym samym gatunkiem (jeżeli tylko sprawdzał się on 

w danych warunkach, o czym stanowił np. dobry stan zdrowotny adaptowanych nasadzeń). 

Zgodnie z analizą terenów cennych pod względem przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym 

teren otaczający ulicę Partyzantów posiada elementy uznane za wartościowe kulturowo. 

Usytuowany jest w strefie B ochrony konserwatorskiej – śródmieście (B). Zastosowano się więc do 

wskazań konserwatorskich usuwając elementy dysharmonijne i podkreślono historyczną 

kompozycję i harmonię tych przestrzeni. Kształtujące krajobraz i estetykę przy ulicy Partyzantów 

uwzględniono ogólną koncepcję zagospodarowania tego ciągu komunikacyjnego np. zmierzające 

do odbudowy lipowej alei z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich (strefa B). 

W rejonie połączenia pieszego z ulicą Dąbrowszczaków projektowany jest skwer składający się 

z bocznej alejki dla pieszych z placykami wypoczynkowymi z ławkami. Kameralność miejscu 

zapewnia oddzielenie go od głównego ciągu wyniesionym klombem o powierzchni ukształtowanej 

pagórkowato z zielenią niską. Murek otaczający klomb zaprojektowany został jako siedzisko. 

Kompozycji dopełni gaj ozdobnych brzóz. Nawierzchnia tej przestrzeni została zaprojektowana 

jako przepuszczalna dla wody nawierzchnia mineralna, wyraźnie odróżniająca to miejsce od 

otoczenia. Obszar ten będzie stanowił skwer kieszonkowy, który będzie usytuowany w 

bezpośrednim sąsiedztwie przystanku komunikacji publicznej. Utworzenie tam enklawy zieleni, 

pozytywnie wpłynie na redukcję miejskiej wyspy ciepła. 

Zaprojektowano szpaler lipowy, wszędzie tam gdzie było to możliwe. Z uwagi na ograniczenia 

powierzchniowe terenu przeznaczonego pod zieleń i przebiegające uzbrojenie podziemne, 

nasadzenie większej ilości drzew było niemożliwe. Przy projektowaniu zieleni uwzględniono 

przebiegi instalacji podziemnych niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia oraz zakresy 

widoczności sygnalizacji i oświetlenie. Strefy korzeniowe roślinności wysokiej i średniej (drzewa 

i krzewy) - na styku z sieciami i nawierzchniami zostały ograniczone ekranami 

przeciwkorzeniowymi. W celu poprawy środowiska wzrostu nowo projektowanych drzew oraz 

w szczególnych sytuacjach w stosunku do drzew istniejących, przed sadzeniem należy zamontować 

systemy antykompresyjne. Szczególnie zwrócono uwagę na instalacje gazowe i wodne.  

Zieleń niska (krzewy niskie i byliny) towarzyszą głównie komunikacji pieszej i rowerowej 

podkreślając jej układ oraz uniemożliwiając "ścinanie" i "przedeptywanie" miejsc najbardziej na to 
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narażonych. Zieleń ta ma charakter stricte ozdobny. Większość grup krzewów to krzewy do ok 

0,8m wysokości, sadzone płytko prawie jak byliny - dołki ok 0,3m nie kolidujące systemami 

korzeniowymi z instalacjami podziemnymi oraz nie ograniczające widoczności użytkownikom. 

Byliny i trawy sadzone grupami uzupełniają kompozycję w miejscach najbardziej 

reprezentacyjnych.  

Najmniejsze odległości sadzenia drzew i krzewów od wybranych obiektów przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

 

5.6. Opis wariantu realizacyjnego - tabor 

 

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup 2 tramwajów. Planowane w ramach Projektu 

tramwaje powinny być niskopodłogowe, dwukierunkowe, napędzane silnikami prądu 

przemiennego ze sterowaniem elektronicznym oraz wyposażony w urządzenia klimatyzacyjne dla 

części pasażerskiej i dla kabiny motorniczego. Konstrukcja zarówno i jak funkcjonowanie zespołów 

powinny być zastosowane według najlepszych dostępnych rozwiązań. Tramwaj zbudowany będzie 

w taki sposób, aby charakteryzował się rozwiązaniami technicznymi gwarantującymi 

bezpieczeństwo dla pasażerów, motorniczego i użytkowników drogi; dużą niezawodnością 

eksploatacyjną oraz ograniczeniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

motorniczego. Tabor ma być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i osób 

zależnych. 

Tramwaj przystosowany będzie do następujących warunków torowiska, na jakich będzie 

eksploatowany: 

 

Tabela 26: Układ torowy 

Wyszczególnienie Układ torowy 

Szerokość nominalna toru 1435 mm 

Rodzaje możliwych szyn S49, 49E1, 59R2, Ri59N, Ri60N, 60R2 

Maksymalny spadek toru 5% 

Głębokość rowka krzyżownic max 14 mm 

Najmniejszy promień łuku poziomego 

- na szlakach 

- na pętlach, węzłach rozjazdowych i w zajezdniach 

- w zwrotnicy 

 

25 m 

18 m 

50 m 

Najmniejszy promień łuku pionowego 1000 m 

Rozjazdy tramwajowe 

- napęd zwrotnicy 

- sterowanie 

Elektryczny/ręczny - w przypadku 
zaniku zasilania 

radiowe 

Przechyłka toru na łukach 

- minimalna 

 

20 mm 
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- maksymalna 150 mm 

Położenie platformy przystankowej: 

- wysokość platformy przystankowej mierzona od poziomu główki szyny 
(pgs) na torze prostym 

- wysokość platformy przystanków zintegrowanych z autobusowymi 

 

240 mm 

 

300 mm 

Prześwit tramwaju – minimalna odległość najniżej położonych 
elementów tramwaju od poziomu główek szyn przy maksymalnym 
obciążeniu pojazdu i maksymalnym zużyciu obręczy kół 

co najmniej 65 mm 

Źródło: opracowanie własne 

Warunki techniczne wynikające s systemu zasilania: 

Napięcie sieci jezdnej (napięcie znamionowe): 

• urządzeń stacyjnych: 600V 

• sieci trakcyjnej: 600V (-200V/+200V) 

Biegunowość zasilania: 

• sieć jezdna biegun dodatni(+) 

• szyny: biegun ujemny (-) 

Sieć jezdna napowietrzna: 

• Szerokośćślizgowa odbieraka nie może bocznikować przerwy na izolatorze sekcyjnym – 

0,5 m. 

• Rodzaje możliwych sieci trakcyjnych: 

o sieć płaska (rozjazdy, zajezdnia), 

o siećłańcuchowa półskompensowana, 

o siećłańcuchowa skompensowana. 

 

5.7. Opis wariantu realizacyjnego - ITS 

 

Jednym z elementów realizacji zadania jest rozbudowa systemu ITS, w ramach realizacji tego 

Projektu planuje się: 

• rozbudowę podsystemu sterowania ruchem ulicznym wraz z priorytetem dla pojazdów 

transportu publicznego  

• rozbudowę podsystemu monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach objętych systemem 

sterowania ruchem  

• rozbudowa podsystemu informacji pasażerskiej na przystankach i w pojazdach wraz 

z rozbudową systemu monitoringu  

• rozbudowa systemu Olsztyńskiej Karty Miejskiej o stanowiska personalizacji i doładowania 

kart  
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• rozbudowa dwupasmowej (2G+5G) sieci WiFi Mesh. 
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W ramach projektu planowana jest realizacji następujących zadań inwestycyjnych:  

• Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS; 

• Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego 

wraz z mostem św. Jakuba, budowa ul. Partyzantów); 

• Zakupu taboru tramwajowego; 

• Rozbudowa systemu ITS. 

Ze względu na istniejące powiązania technologiczne pomiędzy ww. zadaniami zostały one ujęte jako 

dwa przedsięwzięcia i dla każdego z nich przeprowadzono odpowiednią procedurę środowiskową, 

wynikającą z obowiązujących przepisów prawa: 

1) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. 

z 2000 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.), dalej: Ramowa Dyrektywa Wodna; 

2) Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), dalej UOOŚ; 

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. 

zm.); 

4) Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1446 z późn. zm., dalej: ustawa o ochronie zabytków; 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych 

i cząstek stałych przez te silniki. (Dz. U. poz. 588); 

8) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu;  

9) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800); 

6. OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 
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10) Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły (Monitor Polski 2011 nr 55 

poz. 566). 

 

Przeprowadzone procedury administracyjne 

Inwestycje objęte Projektem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (tj. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 71), posiadają status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco wpływać na 

środowisko.  

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm., dalej UOOŚ), dla przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 

Na obecnym etapie stosowne decyzje zostały uzyskane i mają status prawomocnych: 

• Decyzją WOOŚ.4210.1.2016.JC.11 z dnia 31 marca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Olsztynie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy 

Partyzantów: zadanie I – przebudowa ul. Partyzantów od ul. 1 maja do Pl. Bema w Olsztynie, 

zadanie II – budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w 

Olsztynie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10 lutego 2016 r. strony postępowania zostały 

powiadomione o jego wszczęciu w drodze obwieszczenia umieszczonego w BIP oraz na 

tablicy ogłoszeń RDOŚ. Decyzja została poprzedzona opinią Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (opinia z dnia 22 lutego 2016 r., znak 

ZNS.4083.12.2016.EW).  

Po uzyskaniu powyższej opinii organ prowadzący postępowanie postanowieniem z dnia 

3 marca 2016 r., WOOŚ.4210.1.2016.JC.7., stwierdził brak konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, o czym poinformował strony. W wyznaczonym terminie 

do RDOŚ nie wpłynęła żadna uwaga, ani nikt nie zapoznał się z aktami. 

• Decyzją SD 6220.3.2016.MJ z 26 lutego 2016 r. Prezydent Olsztyna wydał decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

„Budowie połączenia Parku Podzamcze, Placu Centralnego oraz Placu Jedności Słowiańskiej 

przy jednoczesnej przebudowie Mostu Św. Jakuba oraz ulic Pieniężnego i S. Staszica 

w Olsztynie (Zadanie I, II, II) Modernizacja ul. Pieniężnego na odcinku od zaprojektowanego 

skrzyżowania w ul. M. J. Piłsudskiego do projektowanego zakresu ul. Pieniężnego wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Plac Jedności Słowiańskiej” - bez przeprowadzenia postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami strony postępowania zostały powiadomione o jego 

wszczęciu w drodze obwieszczenia umieszczonego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału 

Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna. 

Wydanie powyższej decyzji zostało poprzedzone uzyskaniem wymaganych prawem 

stanowisk właściwych organów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 25 

stycznia 2016 r. wydał opinię, w której stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdził brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

w opinii z dnia 26 stycznia 2016 r.  

W związku z powyższym Prezydent Miasta Olsztyna, w dniu 2 lutego 2016 r. wydał 

postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. O wydaniu postanowienia strony 

postępowania zostały powiadomione poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń UM 

Olsztyna oraz poprzez umieszczenie ogłoszenia w BIP – nie zgłoszono żadnych uwag ani 

wniosków. 

 

Natura 2000 

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest poza formami podlegającymi ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), w tym 

poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliżej położony jest obszar 

specjalnej ochrony ptaków Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 w odległości ok. 7 km od 

przedsięwzięcia.  
 

Ze względu na rodzaj i charakter inwestycji oraz skalę i zasięg jego oddziaływania, przedsięwzięcie 

nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, jak 

również nie naruszy ich integralności. 

 

Przewidywane zanieczyszczenia w fazie budowy i eksploatacji 

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z dokumentacją środowiskową stanowić będzie źródło emisji 

substancji (np. zanieczyszczenia powietrza) i energii (np. hałas) do środowiska w zakresie: 

a) emisji hałasu (etap budowy i eksploatacji); 

b) emisji zanieczyszczeń do powietrza (etap budowy i eksploatacji); 

c) emisji ścieków: wód opadowo-roztopowych (etap budowy i eksploatacji); 

d) emisji odpadów (etap budowy i eksploatacji). 
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Szczegółowe dane na temat występowania zanieczyszczeń oraz zapobieganiu ich powstawaniu, 

zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji, zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 27: Występowanie zanieczyszczeń oraz zapobieganie ich powstawaniu 

L.p. 
Rodzaj 

zanieczyszczenia 
Występowanie zanieczyszczenia Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczenia 

1. Emisja hałasu 1. Etap budowy 

Źródłem hałasu w fazie budowy drogi będą 

urządzenia i maszyny budowlane. 

Przewidywane oddziaływanie będzie miało 

charakter tymczasowej emisji 

niezorganizowanej, zmieniającej się wraz z 

przemieszczaniem się poszczególnych maszyn i 

urządzeń budowlanych. W obszarze 

prowadzonych prac budowlanych należy 

spodziewać się zwiększonej emisji hałasu i 

drgań. Będą to uciążliwości okresowe, które 

ustaną po wykonaniu prac budowlanych 

 

2.etap eksploatacji 

Źródłem hałasu na etapie eksploatacji będzie 

ruch komunikacyjny. Przedmiotowa inwestycja 

znajduje się w strefie śródmiejskiej miasta 

powyżej 100 tys. mieszkańców. W otoczeniu 

analizowanej inwestycji znajdują się tereny 

wymagające ochrony akustycznej, zgodnie z 

obowiązującym rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zgodnie z mapą 

akustyczną Olsztyna, hałas drogowy w otoczeniu 

Projektu, w niektórych miejscach na wysokości 

zabudowy osiąga obecnie wartość: 71 dB w nocy 

i 75 dB za dnia, jednak na przewarzającej 

długości drogi poziom hałasu kształtuje się w 

granicach 66 dB (pora nocy) i 70 dB (pora dnia). 

1. Etap budowy 

Celem ograniczenia uciążliwości akustycznych, 

prace budowlane prowadzone będą tylko w porze 

dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00, a 

urządzenia emitujące hałas, w miarę możliwości, 

nie powinny pracować równocześnie. 

 

 

 

 

 

2.etap eksploatacji 

Nowa nawierzchnia spowoduje w pewnym stopniu 

wyciszenie ruchu kołowego, co wpłynie korzystnie 

na klimat akustyczny terenów zlokalizowanych 

wokół inwestycji. Ponadto, stosownie do założeń 

Zintegrowanego programu rozwoju 

przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, planowane 

są rozwiązania zmierzające do ograniczenia 

uciążliwości akustycznych w tej części miasta 

poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu, 

takich jak: redukcja prędkości ruchu do 30-50 

km/h, poprawa płynności ruchu, ograniczenie 

natężenia ruchu, a w szczególności ruchu pojazdów 

ciężkich. Planowane rozwiązania, zgodne z 

kierunkami współcześnie podejmowanych działań 

na rzecz walki z hałasem na terenach miast (gdzie 

stosowanie ekranów akustycznych jest niemożliwe 

lub ograniczone), przyczynią się do ograniczenia 

uciążliwości związanej z emisją hałasu. 

2. Emisja 

zanieczyszczeń do 

powietrza 

1. Etap budowy 

W fazie budowy wystąpi emisja substancji 

zanieczyszczających z procesu spalania paliw w 

silnikach spalinowych pojazdów i maszyn 

budowlanych oraz pylenie. Ze względu na 

charakter i rodzaj prac związanych z realizacją 

zadania, przewiduje się, że głównym 

zagrożeniem powietrza na etapie budowy 

będzie emisja pyłów. Podstawowym źródłem 

1. Etap budowy 

Podczas prowadzenia prac budowlanych 

zapewnione będzie stosowanie nowoczesnego i 

sprawnego technicznie sprzętu. Na etapie budowy 

należy ograniczyć oddziaływania związane z emisją 

pyłów poprzez odpowiednie składowanie, 

magazynowanie oraz transport substancji pylnych 

w obrębie placu budowy (w szczególności ich 

przykrycie folią, plandekami, okresowe zraszanie), 
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tego zanieczyszczenia będą: wykopy, 

przemieszczania i składowanie mas ziemnych, 

dowóz materiałów pylnych oraz układanie 

elementów betonowych. Układanie nawierzchni 

bitumicznych powodować będzie emisję lotnych 

składników mieszanek. Prace te będą 

krótkotrwałe, a zasięg ich oddziaływania będzie 

krótkoterminowy i ograniczy się do najbliższego 

otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających 

będzie niewielka i krótkotrwała, co nie 

spowoduje istotnych, bądź długotrwałych zmian 

w środowisku. 
 

 

2.Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem 

zanieczyszczeń gazowych i pyłów emitowanych 

do środowiska będą poruszające się w 

analizowanym obszarze pojazdy 

zwłaszcza w czasie suchej i wietrznej pogody. 

Ponadto, należy unikać prowadzenia prac 

budowlanych w okresach silnych wiatrów, a także 

prowadzić działania zapobiegające wtórnej emisji 

pyłu z dróg, którymi poruszać się będą pojazdy 

wyjeżdżające z placu budowy np. czyszczenie kół 

pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, 

zraszanie powierzchni dróg dojazdowych do 

miejsca budowy. Masy bitumiczne będą 

transportowane samochodami, których skrzynia 

ładunkowa wyposażona zostanie w opończę 

ograniczającą pylenie transportowanego 

materiału. 
 

2.Etap eksploatacji 

Przeprowadzona w KIP analiza wykazała brak 

przekroczeń standardów jakości środowiska w 

związku z emisją pyłów i gazowych zanieczyszczeń 

do powietrza. 

3. Emisja ścieków  1. Etap budowy 

Z etapem budowy wiąże się powstawanie 

ścieków bytowych pochodzących z sanitariatów 

dla pracowników.  

Na placu budowy woda będzie również 

wykorzystywana do celów technologicznych, tj. 

do zwilżania nawierzchni. W czasie prowadzenia 

robót, źródłem zanieczyszczeń mogą być także 

środki płynne stosowane do maszyn roboczych i 

pojazdów oraz masy bitumiczne. 
 

2.Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji źródłem emisji ścieków 

będą wody deszczowe i roztopowe z 

przebudowywanych nawierzchni 

1. Etap budowy 

Ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych 

zbiornikach bezodpływowych i wywożone do 

oczyszczalni ścieków nie powodując w ten sposób 

zagrożenia dla środowiska wodnego.  

Materiały i substancje podatne na wsiąkanie wody 

powinny być wyściełane materiałami izolacyjnymi 

np. geowłókniną z dodatkowym pokryciem 

separacyjnym. 

 
 

2.Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji drogi, wody deszczowe i 

roztopowe z przebudowywanych nawierzchni 

odbierane będą szczelnym systemem miejskiej sieci 

kanalizacji deszczowej i odprowadzane do 

odbiornika istniejącymi wlotami. Z 

przeprowadzonych obliczeń wynika, że zawartość 

węglowodorów ropopochodnych odprowadzanych 

w spływach deszczowych i roztopowych nie będzie 

przekraczała wartości dopuszczalnych. Natomiast 

wystąpią wartości powyżej dopuszczalnych w 

przypadku zawiesiny ogólnej. Redukcja zawiesiny 

następować będzie w urządzeniach 

podczyszczających - wpusty uliczne oraz studnie 

wyposażone będą w osadniki, gdzie następować 

będzie mechaniczne oddzielenie zawiesiny 

łatwoopadającej. Po podczyszczeniu ilość 

zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika nie 

będzie przekraczała wartości dopuszczalnych. 
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4. Emisja odpadów 1. Etap budowy 

Prace związane z realizacją inwestycji drogowej 

wiązać się będą z powstawaniem odpadów, 

których źródłem będzie: przebudowa 

istniejących sieci uzbrojenia terenu, rozbiórka 

fragmentów nawierzchni drogowych, 

chodników, ścieżki rowerowej, wycinka zieleni, a 

także odpady związane z eksploatacją maszyn i 

urządzeń budowlanych oraz funkcjonowaniem 

zaplecza budowlanego. W trakcie budowy 

powstawać mogą odpady zaliczane do 

niebezpiecznych (np.: sorbenty, materiały 

filtracyjne, smoła i produkty smołowe) 

 

2.Etap eksploatacji  

Na etapie eksploatacji drogi powstawać będą 

głównie odpady komunalne, a także odpady 

niebezpieczne, do których zaliczane są zużyte 

żarówki sodowe stosowane do oświetlania ulic.  

 

1. Etap budowy 

Prace budowlane będą zorganizowane w sposób 

zapobiegający i minimalizujący ilość powstających 

odpadów budowlanych. Odpady powstające na 

etapie budowy będą gromadzone selektywnie na 

wydzielonych do tego powierzchniach i pod 

zadaszeniem, a następnie zostaną przekazane 

podmiotom posiadającym uprawnienia do odzysku 

lub utylizacji odpadów. Destrukt asfaltowy z 

frezowania nawierzchni może być wykorzystywany 

do mieszanek mineralno-asfaltowych. Odpady 

niebezpieczne będą przechowywane w szczelnych 

pojemnikach. Masy ziemne nadające się do 

ponownego wykorzystania będą maksymalnie 

wykorzystane na terenie inwestycji. Wierzchnia 

warstwa gleby zdjęta z pasa robót zostanie 

odrębnie zdeponowana, a po zakończeniu prac 

budowlanych w całości wykorzystana na etapie 

prac wykończeniowych. Po zakończeniu inwestycji 

teren zostanie uporządkowany. 

 

2.Etap eksploatacji  

Odbiór i unieszkodliwianie tych odpadów zlecone 

będzie specjalistycznej firmie posiadającej 

wymagane zezwolenia na prowadzenie tego 

rodzaju działalności. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Elementy środowiska, na które może wpływać Projekt 

1. Oddziaływanie na faunę i florę: 

Zadanie I i II: Według Decyzji OOŚ inwestycja jest w większości prowadzona poszerzanym, starym 

śladem drogi, w związku z czym przewiduje się kolizje istniejącej roślinności z projektowaną 

infrastrukturą. Zinwentaryzowana omitofauna jest typowa dla obszarów zurbanizowanych oraz 

parkowych. Nie zaobserwowano tu bardzo rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem ptaków.Żadne 

ze wskazanych do wycinki drzew nie jest objęte ochroną gatunkową, ani nie stanowi pomnika 

przyrody. Na wskazanym drzewostanie nie stwierdzono też występowania gatunków chronionych 

mchów czy porostów. Wszystkie prace rozbiórkowe w obrębie drzew prowadzone będą ręcznie. 

2. Oddziaływanie na jednolite części wód 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoły w regionie wodnym Łyny 

i Węgorapy, w następujących jednolitych częściach wód: 

• powierzchniowych rzecznych Dopływ z jeziora Trackiego, kod: PLRW7000185844958, 
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• powierzchniowych rzecznych Łyna od dopływu z jez. Jełguń (Jełguńskiego) do Kanału Dywity, 

kod: PLRW700020584511, 

• podziemnych: JCWPd nr 20, kod: PLGW720020. 

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły opublikowanym w 

dniu 22 lutego 2011 r. (Monitor Polski 2011 nr 55 poz. 566), cele środowiskowe dla wód 

powierzchniowych zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników 

fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, określających stan ekologiczny wód 

powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych, świadczących o stanie chemicznym wody, 

odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu. Jednocześnie, bierze się pod 

uwagę aktualny stan tych wód i wymagany zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej warunek 

niepogarszania ich stanu. Z kolei cele środowiskowe dla wód podziemnych określono jako: 

zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

zapobieganie pogarszaniu się wszystkich części wód podziemnych i zapewnienie równowagi 

pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych. Stan ilościowy i chemiczny jednolitych części 

wód podziemnych JCWPd nr 20, kod: PLGW720020 oceniono jako dobry i niezagrożony ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. Jednolite części wód powierzchniowych Dopływ do Jeziora 

Trackiego mają status naturalnej części wód, ich stan ocenia się jako dobry, a osiągnięcie celów 

środowiskowych jako niezagrożone. Natomiast stan naturalnej JCW Łyna od dopływu z jez. Jełguń 

(Jełguńskiego) do Kanału Dywity jest zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone.  
 

Biorąc pod uwagę przyjęty sposób zbierania i podczyszczania wód opadowych z przedmiotowej 

drogi oraz środki minimalizujące oddziaływanie prac budowlanych stwierdzono, że realizacja 

i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wpływać na ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych i nie naruszy ustaleń zawartych w warunkach korzystania z wód regionu 

wodnego Łyny i Węgorapy. 

 

Olsztyn, z wyjątkiem południowo-zachodnich krańców znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych nr 213 Olsztyn, a dokładniej subzbiornika Warmia (GZWP 205). Obszary 

o zaostrzonych rygorach przeważają przestrzennie w zachodniej części miasta. Wody 

eksploatowane są z poziomu trzeciorzędowego i głównie czwartorzędowego. Inwestycja nie stanowi 

zagrożenia dla pierwszej warstwy wodonośnej. Realizacja przedsięwzięcia zagwarantuje prawidłowe 

rozwiązanie w zakresie gospodarki wodami opadowymi. Ścieki z nawierzchni uszczelnionych trafiać 

będą do odbiornika po podczyszczeniu w urządzeniach ochrony środowiska. 

Zmiany klimatu 

Zgodnie z opracowanąprzez ekspertów zewnętrznych na zlecenie Gminy Olsztyn analizą zmian 

klimatu, którą przeprowadzono na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych, charakterystyka 

zmian klimatu oraz kontekst adaptacji i odporności projektu przedstawia się następująco:  

WARUNKI KLIMATYCZNE W OBSZARZE PROJEKTU I SCENARIUSZE KLIMATYCZNE 
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Oprac. na podstawie ekspertyz projektu KLIMADA http://klimada.mos.gov.pl i  Strategicznego 

plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030 

 

Zauważa się: 

• dużą zmienność temperatury powietrza z roku na rok; 

• rosnący systematycznie od połowy XIX wieku trend temperatury (y = 0,007 x + 6,9771):  

seria doprowadzona jest do roku 2012, trend temperatury uzyskuje wartość 0,7°C/100 lat; 

jednak skracając serię do roku 2000 wartość przyrostu temperatury wyniosłaby 0,58°C/100 

lat  – czyli w ciągu 12 lat przyrost temperatury wzrósł aż 0,12°C; 

• ostatnie 40 lat ( zaznaczone na rys. 1. ramką) jest najcieplejszym okresem w historii 

obserwacji instrumentalnych w Polsce; 

Największy wpływ na warunki klimatyczne wywierają zjawiska ekstremalne, których obecny wzrost 

liczby  wystąpień zauważalnie zmienia dynamikę cech klimatu w Polsce. Do zjawisk termicznych 

niekorzystnych i uciążliwych dla środowiska i społeczeństwa należą fale upałów (ciągi dni z 

maksymalną temperaturą dobowa powietrza ≥30°C utrzymującą się przez co najmniej 3 dni) 

Na większości obszaru Polski obserwuje się tendencje spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo 

mroźnych (dni z temperaturą maksymalną dobową ≤0°C i dni z temperaturą maksymalną ≤-10°C, 

odpowiednio). Najdłuższe okresy bardzo mroźne wystąpiły w północno-wschodniej i wschodniej 

części kraju (10–20 takich epizodów w ciągu 40 lat) - gdzie przewiduje się lokalizację analizowanego 

projektu.  

Opady atmosferyczne wykazują dużą zależność od ukształtowania powierzchni. Średnia suma 

opadów w kraju wynosi blisko 600 mm. W analizowanym obszarze suma opadów kształtuje się nieco 

powyżej  wartości średniej ok. 650 mm.  Najwyższe sumy opadów przypadają na miesiące letnie i w 

tym okresie są 2–3- krotnie większe niż zimą. Deszcze nawalne (opady atmosferyczne o natężeniu > 

2 mm/min) zdarzają się od kwietnia do września, z największą częstotliwością w lipcu, i wiążą się 

często z burzami. 

Opady śniegu stanowią od 15 do 20% rocznej sumy opadów i występują od listopada do kwietnia. 

Liczba dni z pokrywą śnieżną wydłuża się z zachodu i południowego–zachodu ku północnemu –

wschodowi. W analizowanym obszarze jest to 80-90 dni. 

Obserwuje się przestrzenne, w skali kraju, zróżnicowanie tendencji opadów. Na większości 

obszaru Polski nastąpiła zmiana struktury opadów polegająca na zdecydowanym wzroście liczby dni 

z opadem dobowym o dużym natężeniu: opad dobowy ≥10 mm i ≥20 mm wzrósł do 10 dni na dekadę 

i 4 dni na dekadę, odpowiednio, prawie w całej Polsce; opad ≥30 mm – ponad 3 dni na dekadę, z 

wyjątkiem wybrzeża i północno-wschodniej Polski, opad 50 mm o 2 dni na dekadę – wyraźnie w 

Polsce południowej i centralnej i miejscami na północy. 

Zaznaczyła się tendencja wzrostowa sum opadów maksymalnych 5-cio dobowych (do 15 mm/5 dni 

na dekadę) na wybrzeżu (od Szczecina i Świnoujścia do Helu) oraz w południowej części Polski, oraz 

spadek wysokości maksymalnych opadów 5-dobowych przebiegający wzdłuż pasa od Słubic i 

Gorzowa Wlkp., poprzez Suwalszczyznę po południową część Podlasia. W latach 1990–2000 
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tendencja malejąca tego wskaźnika widoczna była na Mazurach i Suwalszczyźnie oraz prawie na 

całym wybrzeżu kraju, tendencja wzrostowa sum opadów maksymalnych 5-dobowych utrzymywała 

się natomiast w całej środkowej i południowej Polsce, miejscami przekraczając 100 mm/5 dni w 

dekadzie (tereny górskie i podgórskie). Najdłuższe ciągi opadowe w okresie 1961–2000 wahały się 

średnio od 11 do ponad 40 dni. Opady ulewne o natężeniach przekraczających 5 mm/min, z 

prawdopodobieństwem sezonowym (V–IX) ≥10%, występują najczęściej w całym pasie Podkarpacia, 

Gór Świętokrzyskich, południkowo ułożonego pasa od Opola i Częstochowy po rejon Olsztyna, 

zachodniej części Roztocza oraz obejmują fragment dorzecza Nysy Kłodzkiej (w okresie 1966–1985). 

Jako ewenement i zdarzenie pokazujące silną dynamikę zmian w strukturze opadów niech posłużą 

dane opadowe dla lipca 2011 roku, w którym miesięczne sumy opadów w całym kraju przekroczyły 

normy opadowe nawet o 400%. Tak deszczowego lipca nie obserwowano od roku  1997. 

Jednocześnie badania wykazują, że zanikają tzw. opady ciągłe i małe (< 1,0 mm), że wydłużyły się 

okresy bezopadowe (susze) – nawet  do 5 dni/dekadę, przy jednoczesnym wzroście liczby dni z 

opadem > 10 mm/dobę. 

Przyrost temperatury o około 0,7–0,9°C będący skutkiem ocieplenia, w jednostce natężenia 

promieniowania W/m2, daje wartość 1,6. Prowadzone w ostatnich latach prace dowodzą, że zmiany 

klimatu znajdują swoje odzwierciedlenie w zmienności warunków solarnych w Polsce. Roczne 

zróżnicowanie średnich sum usłonecznienia na obszarze Polski kształtuje się od około 1400 do 1700 

godzin w roku. Rejonami uprzywilejowanymi pod tym względem jest wybrzeże Bałtyku oraz 

środkowa część Polski wraz z Lubelszczyzną. 

Tendencje wzrostowe fal upałów będą kształtowane m.in.  warunkami solarnymi. Należy oczekiwać, 

że nastąpi wzrost usłonecznienia do 1800–1900 godzin w roku w rejonach przymorskich i ułożonym 

równoleżnikowo centralnym obszarze Polski. Analiza trendu rocznej liczby dni z niedoborem 

usłonecznienia wykazuje istotną statystycznie tendencję malejącą, na większości obszaru kraju. 

Spadek liczby dni z niedoborem dopływu promieniowania zaznacza się najwyraźniej w okresie od 

kwietnia do sierpnia. Także liczba dni całkowicie pozbawionych dopływu promieniowania 

bezpośredniego wykazuje na obszarze Polski tendencję malejącą w tym samym okresie. Natomiast 

roczna liczba dni bardzo słonecznych wykazuje tendencję rosnącą. Pod względem częstości 

występowania dni bardzo słonecznych uprzywilejowany jest maj, natomiast obniżenie frekwencji 

obserwowane w czerwcu jest wywołane czynnikami cyrkulacyjnymi. 

Skutki ocieplenia uwidoczniają się  również w zintensyfikowaniu występowania na obszarze Polski 

ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dla kilku wybranych groźnych zjawisk meteorologicznych, tj. 

susze,  wiatry huraganowe i trąby powietrzne oraz grad.  

Analiza długości okresów bezopadowych, (liczba dni bez opadu lub z opadem poniżej 1 mm) 

wskazuje, że w okresie 12 lat (1991–2002),  w Polsce wschodniej wydłużył się okres bezdeszczowy, 

nawet o 5 dni na dekadę. Jest to obszar, który w tym okresie był najczęściej nawiedzany klęską 

suszy. W ciągu ostatnich 60 lat obserwuje się rosnącą częstotliwość tego zjawiska, i tak w latach 

1951–1981 na terenie Polski susze wystąpiły 6 razy, a w latach od 1982 do 2011 – 18 razy. W tym 

okresie susze wystąpiły praktycznie biorąc nieprzerwanie w rożnych regionach kraju. Od początku 

XXI wieku tj. w latach 2001–2011, susze wystąpiły  9 razy w różnych okresach roku.  
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Bezpośrednie przyczyny występowania suszy w Polsce to utrzymujące się przez ponad 10 dni okresy 

bezopadowe z niską temperaturą powietrza w zimie – przy braku opadów i pokrywy śnieżnej, 

utrzymywanie się w okresie wiosenno–letnim wysokiej temperatury z silną insolacją słoneczną, 

brakiem opadów i bardzo słabym wiatrem oraz długimi okresami trwania  od 15 do 20 dni. 

Od 2005 r. wystąpiło w Polsce 11 huraganów (przede wszystkim w latach 2009, 2011 i 2012), w 

których  prędkości wiatru okresowo przekraczały 30–35 m/s.  

Pas Polski północnej zalicza się do obszarów  kraju najbardziej narażonych na wiatry huraganowe – 

tj. II strefa; prędkość wiatru 25-30m/s). Przedmiotowy projekt zlokalizowany poniżej tego pasa w  III 

strefie ryzyka wystąpienia wiatru o maksymalnych prędkościach (prędkość wiatru 20-25 m/s). 

W miesiącach od czerwca do sierpnia występują na obszarze kraju w godzinach około południowych 

trąby powietrzne  (najczęściej w sierpniu ) i zdarzają się średnio około 6 razy w roku, przy czym 

w  ostatnich trzech latach ich częstość wzrosła do 7–20 w roku. W trąbach powietrznych wiatr osiąga 

prędkości od 30 do 120 m/s powodując ogromne szkody w skali lokalnej. W skali kraju obserwuje 

się systematyczny wzrost częstości występowania tego zjawiska. 

Wyniki monitoringu trąb powietrznych wskazują, że najczęściej zjawiska te występują w rejonie 

Wyżyny Małopolskiej i Lubelskiej, sięgając szerokim pasem o kierunku SW – NE  przez obszar Wyżyny 

Kutnowskiej, Mazowsza aż po Podlasie i Pojezierze Mazurskie. 

Grad występuje najczęściej w maju i czerwcu i powoduje znaczne szkody zwłaszcza w uprawach 

rolnych.  W okresie 2000–2010 zauważyć można spadek liczby dni z gradem w porównaniu z 

okresem 1971–1980. Średnia roczna liczba dni z gradem na obszarze całej Polski w okresie 1960–

1978 wyniosła 0,14 na każde 100 km². Występowanie gradu jest związane burzami i ulewami. Biorąc 

pod uwagę, że spodziewany jest wzrost częstotliwości i natężenia tych zjawisk, trzeba się liczyć także 

ze wzrostem częstości występowania opadów gradu. 

 

Podsumowanie 

• Klimat Polski wykazuje od końca XIX wieku systematyczna tendencje do  wzrostu 

temperatury powietrza z  znaczącym wzrostem od roku 1989; 

• Opady nie wykazują jednokierunkowych tendencji i charakteryzują się okresami mniej lub 

bardziej wilgotnymi. Zmieniła się natomiast struktura opadów głównie w ciepłej porze 

roku; opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie powodujące coraz częściej 

gwałtowne powodzie. Jednocześnie  zanikają opady poniżej 1 mm/dobę; 

• Skutkami ocieplania się klimatu jest wzrost występowania groźnych zjawisk pogodowych. 

 

Scenariusze zmian klimatu do 2030 r. 

 

Opracowane na potrzeby projektu KLIMADA w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego scenariusze zmian klimatu dla 

Polski stanowią opisy prawdopodobnych przyszłych warunków klimatycznych. Oparte są na 

wynikach symulacji hydrodynamicznych modeli atmosfery i oceanu. Przy przygotowywaniu 

scenariuszy wykorzystano wyniki regionalnych symulacji z projektu EU ENSEMBLES oraz dane 
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obserwacyjne w siatce regularnej E-OBS. Scenariusze zostały wykonane przy zastosowaniu 

scenariusza globalnych zmian emisji gazów cieplarnianych opracowanego przez IPCC SRES A1B, 

który zakłada gwałtowny rozwój ekonomiczny świata, osiągnięcie maksimum populacji w połowie 

stulecia oraz uwzględnia zrównoważone wykorzystywanie różnych źródeł energii. 

 

Oczekiwane przestrzenne zróżnicowanie warunków klimatycznych Polski do roku 2030 

 

Przestrzenna analiza zmian wybranych elementów klimatycznych wskazuje na niewielkie zmiany 

uśrednionych warunków klimatycznych, z tendencją wzrostową temperatury powietrza. Pociągać 

może to za sobą wzrost zmienności i częstsze występowanie w badanym okresie zjawisk 

ekstremalnych. Analizę przestrzenną scenariuszy przedstawiają mapy Polski ilustrujące różnicę 

pomiędzy stanem danego elementu w okresie referencyjnym 1971-2000 i w okresie 2001-2030. 

Pozwala to na łatwiejszą ocenę oczekiwanych zmian. Do analizy przestrzennej zmian warunków 

klimatycznych wybrano liczbę dni z wartościami przekraczającymi określone progi mogące mieć 

znaczenie dla gospodarki.   

Z rysunku A i B wynika, że wzrost okresów upalnych (tmax >25oC) obejmuje cały kraj podobnie jak 

spadek liczby dni z okresami mroźnymi (tmin <-10oC), a największych zmian należy oczekiwać w 

Polsce pd-wsch. 

 

 
 

 

 

 

 

Konsekwencją tych zmian temperatury zwłaszcza maksymalnej jest trwałość okresów suchych 

Rysunek A. Przyrost liczby dni z 

temperaturą maksymalną większą niż 

25oC w odniesieniu do okresu 

referencyjnego. 

 Rysunek B. Spadek liczby dni z 

temperaturą maksymalną mniejsza niż -

10oC w odniesieniu do okresu 

referencyjnego. 
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(z sumą dobową opadu <1 mm) i mokrych (>10 mm/d). Okresy suche wydłużają się najbardziej 

we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce, podobnie jak i okresy mokre (Rysunek C  i D). 

 
 

Natomiast wydłużenia okresu wegetacyjnego należy oczekiwać w całej Polsce północnej i zachodniej 

ze szczególnym natężeniem w Wielkopolsce i na wybrzeżu. Skrócenie okresu grzewczego obejmuje 

cały kraj jednak najbardziej widoczne będzie w Polsce północno-wschodniej (Rysunek E i F). 

 
 

 

Podsumowanie 

• W całym badanym okresie średnia roczna temperatura powietrza wykazuje stopniowy 

wzrost jednak w latach 2010-2030 ten wzrost jest niewielki, będzie on nieco większy w 

przypadku okresów zimowych 

Rysunek C. Różnica między okresem 

2001-2030 a referencyjnym: długość 

okresów suchych (< 1mm/d) 

 Rysunek D. Różnica między okresem 2001-

2030 a referencyjnym: długość okresów 

mokrych ( >10 mm/d) 

Rysunek E. Różnica między okresem 

2001-2030 a referencyjnym: długość 

okresów suchych (< 1mm/d) 

 Rysunek F. Różnica w liczbie stopniodni 

(dla progu 17C) między okresem 2001- 

2030 a referencyjnym 
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• W omawianym okresie obserwowana jest wyraźna tendencja wydłużania się okresu z 

temperaturą wyższą niż 5oC. Należy się spodziewać, że okres ten wydłuży się średnio o ok. 

10-12 dni, 

• W omawianym okresie wykazują tendencję spadkową i do roku 2030 suma roczna 

stopniodni zmniejszy się o ok. 4,5%, co z kolei może wpłynąć na spadek zapotrzebowania 

na energię elektryczną i ciepło oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla. 

• W przeciwieństwie do temperatury powietrza przewidywane sumy roczne opadów nie 

wykazują żadnego wyraźnego trendu zmian do 2030 r. Należy się jednak liczyć ze 

wzrastającą częstością występowania opadów ulewnych, szczególnie w dwóch najbliższych 

dekadach . Tak duża niestabilność intensywnych opadów może przyczyniać się do 

wywołania podtopień, jak i lokalnych gwałtownych powodzi. 

• W latach 2010-2030 tendencje malejące liczby dni z pokrywą śnieżną są niewielkie 

natomiast trzeba się liczyć z dużymi wahaniami pomiędzy kolejnymi sezonami zimowymi. 

 

Scenariusze klimatyczne Polski 2021 – 2050 i 2070 - 2100 

 

Scenariusze zmian klimatu dla Polski są przygotowane w oparciu o symulacje przeprowadzone w 

projekcie UE ENSEMBLES (http://ensemblesrt3.dmi.dk), w którym powstał największy dostępny 

obecnie zestaw projekcji klimatu dla Europy dla 21. wieku. Wyniki projektu ENSEMBLES umożliwiają 

wzięcie pod uwagę różnych możliwości rozwoju systemu klimatycznego, są szeroko eksploatowane 

i stanowią podstawę wielu opracowań zmian klimatu w innych krajach europejskich. 

Dla oceny zmian klimatu w Polsce wykorzystano wyniki 8 modeli regionalnych z warunkami 

brzegowymi z 4 modeli globalnych (ARPEGE, ECHAM5, BCM, HadCM3Q0) 

Scenariusze dla okresów 2021-2050 i 2071-2100 wskazują na spodziewane ocieplenie dla obu 

okresów i dla obu sezonów, wyraźnie większe dla ostatniego trzydziestolecia. W przypadku zimy 

zdecydowanie większych przyrostów należy oczekiwać w zakresie temperatur niskich, 

najsilniejszych w Polsce północno-wschodniej, do 2, 5oC w pierwszym okresie i powyżej 4, 50C w 

drugim. Wzrosty wysokich wartości temperatury zimowej są bardziej jednorodne dla całego kraju i 

nieco mniejsze, około 1,50C w latach 2021–2050 i około 3, 50C w okresie 2071–2100 . W lecie  

wzrost niskich temperatur, dochodzi do około 1oC w latach 2021–2050 i do około 3oC w 2071–2100. 

Większy jest wzrost temperatur wysokich, zwłaszcza w Polsce południowo-wschodniej, od 2,5oC w 

pierwszym badanym okresie do ponad 4,5oC pod koniec stulecia. 

Rozkład przestrzenny względnych zmian opadu wskazuje na zwiększenie opadu zimowego 

dochodzące do około 15% w części północnej kraju w latach 2021–2050 i do ponad 20% w części 

wschodniej w latach 2071–2100. W lecie oczekiwane jest zmniejszenie opadu pod koniec stulecia. 

Opady wiosenne w pierwszym okresie nieznacznie maleją w zachodniej części kraju, natomiast w 

drugim okresie zauważalny jest ich około 10% wzrost w całej Polsce. Dla jesieni tendencje są 

najsłabsze, jedynie można spodziewać się niewielkiego spadku w północnych regionach kraju. 

Tendencja temperatury jest wyraźnie rosnąca. Dla opadu tendencje nie są wyraźne, jakkolwiek 

można zauważyć zmniejszenie opadu latem i niewielki wzrost zimą. 
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Modele wskazują na wydłużenie okresów z wysoką temperaturą, a skrócenie okresów niską. Zwraca 

uwagę fakt, że w okresie referencyjnym 1971–2000 występuje ponad dwa razy więcej dni mroźnych 

z temperaturą minimalną poniżej 0oC, niż dni z wysoką temperaturą, natomiast pod koniec stulecia 

ta tendencja się odwraca. Bardzo dobrze widoczne jest zarówno stopniowe wydłużenie okresu 

wegetacyjnego dla obu kryteriów w ciągu 21 stulecia, jak i wcześniejszy początek tych okresów. 

W przypadku liczby dni w roku z temperaturą minimalną mniejszą od -10oC  i -20oC wyraźnie 

zaznacza się zmniejszenie liczby takich dni. Zmiany mają układ południkowy z większą liczbą dni w 

regionie północno-wschodnim oraz w górach. Dni z temperaturą poniżej -200C częściej występować 

będą w regionach północno-wschodniej Polski. Na pozostałej części kraju (z wyjątkiem gór) takie 

temperatury będą występować sporadycznie. 

Natomiast rozkład liczby dni z temperaturą maksymalną przewyższającą 25oC wskazuje układ 

równoleżnikowy  i wzrasta ku południowi. Na południu i południowym-wschodzie liczba takich dni 

może się zwiększyć o 23 dni. 

Rozkład zmian długości okresu z liczbą stopniodni jest zróżnicowany regionalnie, liczba stopniodni 

ulega zmniejszeniu w kierunku północno-wschodnim, gdzie różnice pomiędzy porównywanymi 

okresami są najniższe 

W sumach rocznych opadów zróżnicowanie przestrzenne nie ulega zmianie w stosunku do 

obecnego. W przypadku okresów mokrych (najdłuższych okresów z opadem >1mm/dobę) brak jest 

wyraźnej tendencji zmian na obszarze kraju. Widoczne jest natomiast wydłużenie okresów 

bezopadowych (najdłuższych okresów z opadem <1 mm/dobę). Warto zwrócić uwagę na “suchą” 

strefę wzdłuż wschodniej granicy kraju, w której okresy z opadem skracają się a okresy bezopadowe 

są coraz dłuższe. 

W przypadku opadów intensywnych (>10 mm/dobę) należy liczyć się ze wzrostem ich 

częstotliwości we wschodniej Polsce. Liczba dni z opadami ulewnymi (>20mm/dobę) zwiększa się 

natomiast w Polsce południowej, zwłaszcza w regionie Bieszczadów a zmniejsza w Polsce środkowej, 

szczególnie w jej części zachodniej. 

 

Wyniki analizy scenariuszy klimatycznych wykazują, że: 

• temperatura wykazuje wyraźną tendencję wzrostową na obszarze całego kraju, większe 

ocieplenie jest spodziewane pod koniec stulecia, przyrosty temperatury są zróżnicowane 

regionalnie i sezonowo, największy wzrost temperatury powyżej 4,50C w ostatnim 

trzydziestoleciu 21. wieku w zakresach niskich wartości temperatury jest widoczny zimą w 

regionie północno-wschodnim kraju, a w przypadku wysokich wartości temperatury latem 

w Polsce południowo-wschodniej; 

• wzrost temperatury jest prawidłowo odzwierciedlony w przebiegu wszystkich wskaźników 

klimatycznych opartych na tej zmiennej, np. wyraźna jest tendencja wydłużenia 

termicznego okresu wegetacyjnego, zauważa się jego wcześniejszy początek, maleje liczba 

dni z temperaturą minimalną mniejszą od 0oC a rośnie liczba dni z temperaturą 

maksymalną wyższą od 25oC, oczywiście przebiegi indeksów są uwarunkowane regionalnie,  
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• w przypadku opadu tendencje są mniej wyraźne, symulacje wskazują na pewne 

zwiększenie opadów zimowych i zmniejszenie opadów letnich pod koniec stulecia; 

charakterystyki temperatury takie jak np. liczba dni odzwierciedlają wzrostowe tendencje zmiany 

temperatury. Charakterystyki opadowe wykazują wydłużenie okresów bezopadowych, wzrost sumy 

opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej  

 

WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA INFRASTRUKTURĘ  DROGOWĄ 

 

Zjawiska pogodowe mające wpływ na warunki realizacji i trwałość  projektów z zakresu 

infrastruktury drogowej  to w szczególności: 

• powódź  

• podtopienia  

• huragan  

• wyładowania atmosferyczne  

• gradobicie  

• osunięcia gruntu  

• szadź i opady śniegu  

• oblodzenie 

• ekstremalne temperatury  

• brak widoczności (mgła, smog) 

Sektor transportu jest szczególnie wrażliwy na kilka elementów klimatu, zwłaszcza na silne wiatry, 

ulewy, podtopienia i osuwiska, opady śniegu i zjawiska lodowe, burze, niską i wysoką temperaturę 

oraz brak widoczności (mgła, smog).  

Transport drogowy ze względu na przestrzenny charakter jest szczególnie wrażliwy na zmieniające 

się zjawiska klimatyczne. Silne wiatry powodujące m.in. tarasowanie dróg i zniszczenia 

infrastruktury drogowej i pojazdów mogą się w przyszłych latach nasilać. Analogiczne zmiany będzie 

można zaobserwować w przypadku gwałtownych opadów zarówno deszczu, jak i śniegu, których 

występowanie zaburza płynność ruchu. Problemy związane z nasilającym się występowaniem 

wysokich temperatur również oddziałują negatywnie zarówno na pojazdy jak i na elementy 

infrastruktury drogowej. Szczególnie uciążliwe są dla nich długotrwałe upały. W związku z częstszym 

występowaniem temperatur bliskich zeru w porze zimowej, nasilać się będzie występowanie mgły, 

która poprzez ograniczanie widoczności wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo ruchu, a 

wielokrotne przechodzenie przez punkt 0˚C przy braku pokrywy śnieżnej powoduje szybką 

degradację stanu nawierzchni.  

 

ANALIZA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATYCZNE. 

 

Moduł nr  Nazwa modułu  Wykonanie 

Moduł 1. Analiza wrażliwości (SA)  TAK 

Moduł 2. Ocena ekspozycji (EE). TAK 
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Moduł 3. Analiza podatności na zmiany (włączenie wyników modułów 

nr 1 i 2) (VA) 

TAK 

Moduł 4. Ocena ryzyka (RA) TAK 

Moduł 5. Identyfikacja opcji/wariantów przystosowawczych (IAO) TAK 

Moduł 6. Ocena opcji/wariantów przystosowawczych (AAO) Ewentualne 

uszczegółowienie  

etapie SW 

Moduł 7. Włączenie planu działań przystosowawczych do projektu 

(IAAP) 

Na etapie realizacji 

Źródło: opracowanie własne 

 

Moduł 1. Analiza wrażliwości (SA). 

Analiza wrażliwości przeprowadzona została z poziomu strategicznego (wersja ogólna) w 

początkowej fazie cyklu projektu tj. na etapie ubiegania się o decyzję środowiskową. Wersje 

szczegółowe mają zastosowanie w późniejszych etapach (gdy dostępnych będzie więcej informacji 

na temat projektu) o ile będzie istniała potrzeba wykonania analiz szczegółowych. Na obecnym 

etapie posiadane dane na temat projektu nie wskazują na konieczność  prowadzenia dalszych, 

szczegółowych analiz na późniejszych etapach.  

IDENTYFIKACJA OBSZARÓW/ELEMENTÓW PROJEKTU WRAŻLIWYCH NA KLIMAT: 

 

Kluczowe zmienne klimatyczne i zagrożenia związane z klimatem 

 

Główne czynniki/zmienne klimatyczne:  

1. Roczna / sezonowa / miesięczna / średnia temperatura (powietrza)  

2. Najwyższa/Najniższa temperatura (powietrza) (częstotliwość i siła)  

3. Roczne / sezonowe / miesięczne / średnie opady deszczu  

4. Ekstremalne/ulewne opady deszczu (częstotliwość, natężenie i suma opadów)  

5. Średnia prędkość wiatru  

6. Maksymalna prędkość wiatru  

7. Wilgotność  

8. Promieniowanie słoneczne  

 

Drugorzędne/Wtórne skutki / zagrożenia związane z klimatem:  

1. Wzrost poziomu morza (plus lokalne ruchy masowe/ziemi)  

2. Temperatura wody/ morza  

3. Dostępność wody  

4. Burze (trasy przejścia i intensywność), w tym wysokość fali sztormowej  

5. Sztormy (obszar oddziaływania, intensywność, wielkość falowania powierzchni morza)  

6. Powodzie  

7. Erozja wybrzeży  
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8. Erozja gleby  

9. Zasolenie gleby  

10. Pożary naturalne  

11. Jakość powietrza  

12. Niestabilność ziemi/osuwiska/lawiny  

13. Efekt miejskiej wyspy ciepła  

14. Długość sezonu wegetacyjnego  

 

Wrażliwość opcji/wariantów projektu na kluczowe zmienne klimatyczne i zagrożenia poddana 

została ocenie w kontekście czterech kluczowych zagadnień/tematów obejmujących główne 

komponenty łańcucha wartości, tj.:  

• Aktywa i proces na miejscu realizacji projektu  

• Środki produkcji/nakłady (woda, energia, siła robocza itp.).  

• Produkty (wyroby, rynki, popyt) / Rezultaty (użytkownicy i przychody) 

• Połączenia transportowe.  

 

Wynik „wysoki”, „średni” lub „brak”, podany został dla każdego wariantu projektu  w odniesieniu 

do każdej istotnej zmiennej klimatycznej Określono wrażliwość wariantów projektu na zmienne 

klimatyczne w odniesieniu do każdego z czterech kluczowych obszarów.  

• Wysoka wrażliwość [W]: Zmienna klimatyczna/zagrożenie może mieć znaczący wpływ na 

aktywa i procesy, środki produkcji/nakłady, produkty, rezultaty i połączenia transportowe.  

• Średnia wrażliwość [Ś]: Zmienna klimatyczna/zagrożenie może mieć niewielki wpływ na 

aktywa i procesy, środki produkcji, nakłady, produkty, rezultaty i połączenia transportowe.  

• Brak wrażliwości [B]: Zmienna klimatyczna/zagrożenie nie ma żadnego wpływu.  

 

Tabela 28: Kluczowe zmienne klimatyczne i zagrożenia związane z klimatem 
Typ projektu : Infrastruktura drogowa 

Obszar analizy wrażliwości 

Aktywa i 

proces na 

miejscu 

realizacji 

projektu 

Środki 

produkcji/nakłady 

(woda, energia, 

siła robocza itp.)* 

Rezultaty 

(użytkownicy 

i przychody) 

Połączenia 

transportowe 

Stopniowy wzrost temperatury 

powietrza 
B - B B 

Ekstremalny wzrost 

temperatury  
W - W W 

Stopniowe zmiany opadów  B - B B 

Ekstremalne opady deszczu W - W W 

Średnia prędkość wiatru B - B B 

Maksymalna prędkość wiatru W - W W 
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Wilgotność  Ś - Ś Ś 

Promieniowanie słoneczne B - B B 

Względny wzrost poziomu 

morza 
B - B B 

Temperatura wody morskiej B - B B 

Dostępność wody B - B B 

Burze, nagłe ataki mrozu 

połączone z obfitymi opadami 

śniegu, huragany 

W - W W 

Powodzie (przybrzeżne, rzeczne, 

miejskie) 
W - W W 

Wskaźnik pH oceanów B - B B 

Erozja wybrzeży B - B B 

Erozja gleby B - B B 

Zasolenie gleby B - Ś Ś 

Pożary W - W W 

Jakość powietrza Ś - Ś Ś 

Niestabilność ziemi/ osuwiska W - W W 

Miejska wyspa ciepła (w tym 

upały) 
W - W W 

*– nie dotyczy, nie występuje produkcja 
Źródło: opracowanie własne 

 

Moduł 2. Ocena ekspozycji (EE). 

W module 1 zidentyfikowana została wrażliwość projektu. Ważne zmienne klimatyczne (tj. te dla 

których stwierdzono wysoką lub średnią wrażliwości dla przynajmniej jednego z czterech 

kluczowych zagadnień oceny) to: 

1. Ekstremalny wzrost temperatury – wysoka wrażliwość; 

2. Ekstremalne opady deszczu – wysoka wrażliwość; 

3. Burze  – wysoka wrażliwość 

4. Miejska wyspa ciepła (w tym upały) - wysoka wrażliwość 

5. Powodzie (przybrzeżne, rzeczne, miejskie) - wysoka wrażliwość 

6. Maksymalna prędkość wiatru - wysoka wrażliwość 

7. Pożary - wysoka wrażliwość 

8. Niestabilność ziemi/ osuwiska - wysoka wrażliwość 

9. Zasolenie gleby - średnia wrażliwość 

10. Wilgotność - średnia wrażliwość 

11. Jakość powietrza - średnia wrażliwość 
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Tabela 29: Ocena ekspozycji na czynniki klimatyczne 
Obszar analizy 

wrażliwości/wrażliwość 

Ocena ekspozycji na czynniki klimatyczne – w oparciu o scenariusze 

klimatyczne Polski w XXI  

Ekstremalny wzrost 

temperatury /W 

Przewiduje się jej podwyższenie temperatury, nie przewiduje się wzrostu 

ekstremalnego. Największy wzrost temperatury powyżej 4,50C wystąpi w 

ostatnim trzydziestoleciu XXI, przy czym na terenie woj. warmińsko-

mazurskiego maksymalny wzrost temperatury nie jest prognozowany.  

Ekstremalne opady 

deszczu /W 

Przewiduje się zmianę struktury  opadów głównie w ciepłej porze roku; 

opady będą bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie 

powodujące coraz częściej gwałtowne powodzie.  Jednocześnie  zanikać 

będą opady poniżej 1 mm/dobę; 

W przypadku opadów intensywnych (>10 mm/dobę) należy liczyć się ze 

wzrostem ich częstotliwości we wschodniej Polsce. 

Burze, nagłe ataki mrozu 

połączone z obfitymi 

opadami śniegu, 

huragany /W 

Skutkami ocieplania się klimatu będzie  wzrost występowania groźnych 

zjawisk pogodowych. 

Miejska wyspa ciepła (w 

tym upały) /W 

Projekt leży w obszarze który już obecnie doświadcza wysokich 

temperatur (miejska wyspa Przewiduje się wydłużenie okresów 

bezopadowych ciepła). W przyszłości zmiany te będą się nasilały, jeżeli 

nie zostaną podjęte żadne środki łagodzące. 

Powodzie (przybrzeżne, 

rzeczne, miejskie) /W 

Charakterystyki opadowe wykazują wydłużenie okresów bezopadowych, 

wzrost sumy opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu zalegania 

pokrywy śnieżnej. Opady będą bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, 

niszczycielskie powodujące coraz częściej gwałtowne powodzie i 

podtopienia.  

Najniższy punkt Olsztyna położony jest na wysokości 88m n.p.m, stąd 

obszar projektu nie jest eksponowany na czynnik wiązany ze wzrostem 

poziomu wód w morzach (zagrożone są tereny położone do 2,5m n.p.m) 

Maksymalna prędkość 

wiatru /W 

Przewiduje się nasilenie zjawisk ekstremalnych (sztormy, huragany). 

Obszar projektu nie zalicza się do eksponowanych na ten czynniki. W 

miastach prędkość wiatru jest zmniejszona nawet do 50%, z uwagi na 

gęsta zabudowę.  

Pożary /W Przewiduje się nasilenie zjawisk ekstremalnych burze (wyładowania 

atmosferyczne, pożary. Obszar projektu nie zalicza się do eksponowanych 

na ten czynniki. 

Niestabilność ziemi/ 

osuwiska /W 

Widoczne jest wydłużenie okresów bezopadowych prowadzących do 

powstawania suszy, co powodować będzie obniżanie poziomu wód, 

osiadanie terenu, niestabilność ziemi. Roczna suma opadów w obszarze 

projektu kształtuje się powyżej średniej w kraju. Scenariusze pogodowe 

nie przewidują w tym rejonie szczególnego nasilenia okresów suchych. 

Jednocześnie charakterystyka geologiczna nie wskazuje na zagrożenie 

związane z niestabilnością ziemi. 
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Zasolenie gleby /Ś Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącej drogi, gdzie w trakcie 

eksploatacji nastąpiło zasolenie przyległych gleb. Stosowanie środków 

chemicznych na drogach reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 + zm.). Zgodnie z tą 

ustawą, na ulicach, placach oraz drogach publicznych środki chemiczne 

mogą być stosowane tylko w sposób nieszkodzący terenom zieleni oraz 

zadrzewieniom, przy czym wojewoda określa, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje środków, jakie mogą być używane oraz warunki ich stosowania. 

Związanym z ustawą aktem wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i 

warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach 

publicznych oraz ulicach i placach [Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960]).  

 

Wilgotność /Ś Wilgotność powietrza zależy m in. od oraz temperatury stąd prognoza 

zmian będzie analogiczna jak dla temperatury, co omówiono powyżej.  

Jakość powietrza /Ś W związku z tendencję spadkową, do roku 2030 suma roczna stopniodni 

zmniejszy się o ok. 4,5%, co z kolei może wpłynąć na spadek 

zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło oraz obniżenie emisji 

dwutlenku węgla. Tym samym jakość powietrza w obszarze projektu 

powinna ulec poprawie. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przedmiotowy projekt  zlokalizowany jest w ośrodku miejskim, w którym występuje zjawisko wyspy 

ciepła (masy upalnego powietrza (w okresie upalnych dni)  zalegającego nad miastem,  powodujące 

podniesienie temperatury). Ponadto funkcjonuje miejski system odprowadzania wody deszczowej. 

System ten jest sukcesywnie rozbudowywany w oparciu o program rozbudowy kanalizacji 

deszczowej dla miasta Olsztyna. Jego zadaniem jest przejęcie i odprowadzenie lub retencjonowanie) 

nadmiaru wody z ulewnych deszczy. W warunkach ekstremalnych istnieje ryzyko niewydolności 

systemu.  

Obszar ten zatem jest szczególnie eksponowany na następujące zagrożenia związane ze zmianami 

klimatycznymi: 

• Podwyższenie średnich rocznych temperatur oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia fal 

upałów. Zjawisko to staje się w mieście coraz bardziej odczuwalne i uciążliwe.    

• Zwiększona ilość sezonowych opadów i szybsze topnienie śniegu prowadzące do 

zwiększonego ryzyka powodzi.  

• Częściej występujące intensywne opady/ulewy prowadzące do zwiększenia ryzyka 

wystąpienia gwałtownych powodzi miejskich spowodowanych ulewami oraz erozji gleby.  

• Możliwe zwiększenie intensywności i częstotliwości opadów nawalnych, ulew i burz. 

Obserwuje się  zmniejszenie ilości sezonowych odpadów oraz wzrost zjawisk ekstremalnych 

– opady nawalne. 
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Wymienione zagrożenia zaliczają się do najważniejszych dla projektu zmiennych klimatycznych, 

jakkolwiek w przypadku temperatury przewiduje się jej podwyższenie a nie wzrost ekstremalny, na 

co byłby wrażliwy projekt. Jednocześnie obszar projektu nie jest eksponowany na pozostałe ważne 

zmienne takie jak maksymalna prędkość wiatru, pożary i niestabilność ziemi.  

W miastach prędkość wiatru jest zmniejszona nawet do 50%, nie występują też obszary podatne na 

osiadanie bądź grunty niestabilne. Nie występuje tu też zwiększone ryzyko wyładowań 

atmosferycznych i pożarów. Także prognozy klimatyczne nie wskazują na możliwość nasilania się 

tych zjawisk w ośrodkach miejskich. 

Dalsze zmienne, dla których stwierdzono średnią wrażliwość, są eksponowane w analizowanym 

obszarze. Ośrodki miejskie charakteryzują się pogorszoną jakością powietrza, głownie w związku z 

występowaniem niskiej emisji (w sezonie grzewczym) – choć przewidywane jest ograniczenie tego 

zjawiska, większym zasoleniem gleb w otoczeniu drogi – w skutek stosowania środków zimowego 

utrzymania. Wilgotność powietrza również nie jest korzystna, zarówno w okresach upału jak i mrozu 

wilgotność jest niska, dodatkowo, gęsta zabudowa utrudnia warunki przemieszczani się mas 

powietrza. 

 

Moduł 3. Analiza podatności na zmiany (włączenie wyników modułów nr 1 i 2) (VA)  

 

Ocena podatności w odniesieniu do aktualnego klimatu 

 

 NARAŻENIE/EKSPOZYCJA 

W
R

A
ŻL

IW
O

ŚĆ
 

 Brak Średnie Wysokie 

Brak 

Względny wzrost poziomu 

morza; 

Temperatura wody morskiej; 

Dostępność wody; 

Wskaźnik pH oceanów; 

Erozja wybrzeży; 

Erozja gleby 

Średnia prędkość wiatru; 

 

Stopniowy wzrost 

temperatury 

powietrza; 

Stopniowe zmiany 

opadów; 

Promieniowanie 

słoneczne; 

 

Poziom 

średni 
 

Wilgotność; 

Zasolenie gleby 

Jakość powietrza 

 

Poziom 

wysoki 

Ekstremalny wzrost 

temperatury; 

Maksymalna prędkość wiatru; 

Niestabilność ziemi/ osuwiska 

Pożary 

Ekstremalne opady 

deszczu; 

Burze, nagłe ataki mrozu 

połączone z obfitymi 

opadami śniegu, huragany, 

Powodzie (przybrzeżne, 

rzeczne, miejskie); 

Miejska wyspa 

ciepła (w tym upały) 
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Oznaczenia: 

 Brak 

 Średni 

 Wysoki 

 

Ocena przyszłej podatności na czynniki klimatyczne 

 

 Narażenie/ekspozycja 

w
ra

żl
iw

o
ść

 

 Brak Średnie Wysokie 

Brak Względny wzrost poziomu morza; 

Temperatura wody morskiej; 

Dostępność wody; 

Wskaźnik pH oceanów; 

Erozja wybrzeży; 

Erozja gleby 

Średnia 

prędkość 

wiatru; 

 

Stopniowy wzrost temperatury 

powietrza; 

Stopniowe zmiany opadów; 

Promieniowanie słoneczne; 

 

 

Poziom 

średni 

 Wilgotność; 

Zasolenie 

gleby 

Jakość 

powietrza 

 

Poziom 

wysoki 

Ekstremalny wzrost temperatury; 

Maksymalna prędkość wiatru; 

Niestabilność ziemi/ osuwiska 

Pożary 

 

 

Miejska wyspa ciepła (w tym 

upały) 

Ekstremalne opady deszczu; 

Burze, nagłe ataki mrozu 

połączone z obfitymi opadami 

śniegu, huragany, Powodzie 

(przybrzeżne, rzeczne, 

miejskie); 

 

Oznaczenia: 

 Brak 

 Średni 

 Wysoki 

 

Moduł 4. Ocena ryzyka (RA)  

W ocenie ryzyka wykorzystano ocenę podatności przedstawioną w modułach 1-3, w odniesieniu 

do zidentyfikowanie zagrożeń i szans związanych z obszarami o największej podatności na zmienny 

klimatyczne i zmiany klimatu, tj.: 

• Miejska wyspa ciepła (w tym upały) 

• Ekstremalne opady deszczu; 

• Burze, nagłe ataki mrozu połączone z obfitymi opadami śniegu, huragany,  

• Powodzie (przybrzeżne, rzeczne, miejskie); 
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Tabela 30: Ocena ryzyka czynników środowiskowych 

Zagrożenia 
Ocena skutków 

i skali ryzyka 
Konsekwencje 

Miejska wyspa 

ciepła (w tym 

upały) 

umiarkowane / 

prawdopodobne 

 

Oddziaływanie okresowe 

Deformacja nawierzchni  - niszczenie środków trwałych, 

konieczność częstych napraw oraz ponoszenia 

dodatkowych nakładów finansowych na działania 

interwencyjne z zachowaniem ich ciągłości; 

Pogorszenie warunków bezpieczeństwa i zdrowia 

użytkowników, możliwość wystąpienia poważnych 

problemów zdrowotnych; 

Pogorszenie warunków środowiskowych (utrudnione 

warunki wegetacji), wpływ na powstawanie zjawisk 

ekstremalnych i lokalne podnoszenie temperatury,  

Powstające zniszczenia w obszarze infrastruktury i środków 

transportu przekładają się na zaburzenia w 

funkcjonowaniu drogi, tj. wyłączenie z funkcjonowania, 

opóźnienia lub przerwy w ruchu. 

Ekstremalne opady 

deszczu 

duże/ 

prawdopodobne 

Zniszczenie środków trwałych, konieczność poniesienia 

wysokich nakładów finansowych na odtworzenie / 

naprawę środków trwałych, działania interwencyjne 

nadzwyczajne; 

Długotrwałe negatywne skutki dla społeczeństwa, 

zniszczenie mienia, utrata zdrowie, życia; 

Znaczące w większości trwałe szkody w środowisku, 

długotrwałe działania naprawcze,  

Powstające zniszczenia w obszarze infrastruktury i środków 

transportu przekładają się na zaburzenia w 

funkcjonowaniu drogi, tj. wyłączenie z funkcjonowania, 

opóźnienia lub przerwy w ruchu. 

Burze, nagłe ataki 

mrozu połączone z 

obfitymi opadami 

śniegu, huragany 

Powodzie 

(przybrzeżne, 

rzeczne, miejskie) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Moduł 5. Identyfikacja opcji/wariantów przystosowawczych (IAO)  

Działania przystosowawcze przewidziane są w celu zmniejszenia podatności i ryzyka związanych z 

klimatem, które określono w ramach modułów 1-4.  W ramach analizy przyjęto zastosowanie opcji 

elastycznych i otwartych tj. pozwalających na źniejsze dostosowanie oraz stopniowe zmiany, gdy 

wraz z czasem dostępnych będzie więcej informacji i technologii. Ponadto zaproponowane opcje 

przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju orasz oszczędnego gospodarowania zasobami, nie 

wywierają negatywnego wpływu na inne obszary są możliwe do wdrożenia w obecnych warunkach 

i umożliwiają realizacje ogólnego celu przystosowania się do zmian klimatu. 
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Tabela 31: Warianty przystosowawcze 

Opcje/warianty przystosowawcze 

Stosowanie materiałów 

odpornych na czynniki 

klimatyczne. 

Wdrożenie 

- etap projektowania 

- etap wykonawstwa 

Zastosowanie nawierzchni SMA - duża trwałość i odporność na 

czynniki klimatyczne (w tym dużej amplitudy temperatur), duża 

odporność na deformacje, dzięki dużej zawartości grubych ziaren 

oraz silnemu szkieletowi sklinowanych ziaren, zwiększona odporność 

na zmęczenie dzięki zwiększonej zawartości asfaltu, zwiększona 

odporność na zużycie pod ruchem dzięki obecności twardych ziaren 

grysowych, dobra makrotekstura powierzchni warstwy i zmniejszenie 

mgły wodnej generowanej przez ruch pojazdów po mokrej 

nawierzchni oraz dobre właściwości przeciwhałasowe. Możliwość 

recyklingu materiału. Nawierzchnie SMA są  powszechnie stosowana 

w analogicznych warunkach ruchowych. Przewiduje się, że przyszłe 

zmiany technologiczne ukierunkowane będą na doskonalenie 

rozwiązań powszechnie stosowanych na terenie kraju, stąd opcja ta 

będzie elastyczna i otwarta. 

Stosowanie rozwiązań 

służących ograniczeniu 

natężenia ruchu, 

Wdrożenie 

- etap planowania 

strategicznego 

- etap projektowania 

Zgodnie z dokumentami strategicznymi w zakresie rozwoju miasta 

(Strategia rozwoju Olsztyna do 2020r.), szczególnie ważnym 

działaniem jest ograniczenie natężenia ruchu komunikacyjnego na 

ulicach miasta. Oprócz budowy obwodnicy, która wyeliminuje ruch 

tranzytowy, wprowadzanie są rozwiązania, które eliminować mają 

(szczególnie w centralnej części miasta, gdzie zlokalizowane jest 

przedmiotowe przedsięwzięcie), przejazdy indywidualne na korzyść 

transportu zbiorowego. Problemy komunikacyjne Olsztyna wynikają 

m.in. z rosnącego natężenia ruchu pojazdów przy ograniczonych 

możliwościach technicznych i ekonomicznych dalszej rozbudowy 

infrastruktury drogowej oraz urządzeń ograniczających negatywne 

oddziaływanie zanieczyszczeń komunikacyjnych. Dlatego też 

podejmowane są działania skłaniające do korzystania z transportu 

zbiorowego w szczególności poprzez: 

- rozwój transportu podmiejskiego, budowę bus-pasów, budowę linii 

tramwajowej, przebudowę dworca PKP – PKS, zintegrowanie 

transportu kolejowego, autobusowego, a także miejskiej i 

podmiejskiej komunikacji zbiorowej – tak aby maksymalnie 

ograniczyć przejazdy indywidualne.  

Jednocześnie celem obniżenia ruchu w centrum prowadzona jest 

specjalna polityka parkingowa i wprowadzane są ograniczenia 

dostępności centralnych obszarów (np. płatne 

parkowanie,  zamknięcie lub ograniczenie niektórych obszarów dla 

ruchu, zmniejszanie przepustowości ulic). Bardzo istotnym 

czynnikiem jest także uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej, 

zapewnienie dobrych warunków ruchu pieszym oraz promowanie 

wykorzystania roweru (budowa ścieżek rowerowych).  



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

 

DS CONSULTING 219 
 

Działania te w istotny sposób wpływają na zmniejszenie ruchu 

pojazdów w centrum miasta. Ma to bezpośredni wpływ na emisję 

zanieczyszczeń gazowych - gazów cieplarnianych, powodujących 

negatywne skutki klimatycznych w tym przypadku w szczególności: 

„miejska wyspa ciepła”, zjawiska ekstremalne (ekstremalne opady 

deszczu, Burze, nagłe ataki mrozu połączone z obfitymi opadami 

śniegu, huragany, powodzie). 

Wprowadzenie maksymalnego 

zagospodarowania zielenią 

Wdrożenie 

- etap projektowania 

- etap wykonawstwa 

Zastosowanie rozwiązań  technicznych ułatwiających wzrost i rozwój 

roślin w tym nowoczesnych nawierzchni przyjaznych drzewom, oraz 

prowadzenie prac w sposób zapewniający ochronę istniejącej zieleni. 

Zastosowanie materiału roślinnego wysokiej jakości, gwarantującego 

wzrost w trudnych warunkach środowiskowych (bezpośrednie 

sąsiedztwo ulicy, znaczne przestrzenie utwardzone, podwyższona 

temperatura, ograniczona wilgotność, dostępność wody, zwiększone 

zanieczyszczenie powietrza). Zabudowa biologiczna powinna także 

charakteryzować się zwiększoną odpornością na susze oraz 

stosowane środki zimowego utrzymania (w warunkach 

ekstremalnych opadów śniegu środki te mogą być stosowane w 

zwiększonych ilościach) 

Zabudowa roślinna na ogromny wpływ na kształtowanie 

mikroklimatu otoczenia i łagodzenie negatywnego wpływu 

komunikacji na klimat, w szczególności:  

- redukuje poziom CO2 w powietrzu, absorbuje zanieczyszczenia, 

reguluje wilgotność gleby i powietrza,  

- zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia w razie pożaru, 

- zmniejsza prędkość wiatru. 

Lokowanie infrastruktur poza 

terenami będącymi własnością 

prywatną 

Wdrożenie 

- etap projektowania 

Celem ograniczenia negatywnych skutków społecznych, które mogą 

wystąpić w następstwie zjawisk ekstremalnych  – infrastruktura 

powinna być lokalizowana z możliwie najmniejszą ingerencją we 

własność prywatną, przy czym przewidziano wykup tych 

nieruchomości. 

Odpowiednia gospodarka 

wodami opadowymi  

Wdrożenie 

- etap planowania 

strategicznego 

- etap projektowania 

W związku z przewidywaną zmianą struktury  opadów głównie w 

ciepłej porze roku (opady będą bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, 

niszczycielskie, mogą powodować powodzie miejskie w przypadku 

niewydolności systemu kanalizacji deszczowej). 

Miasto Olsztyn posiada kompleksowo opracowany program 

gospodarowania wodami opadowymi, który zapewnić ma odbiór wód 

opadowych również z obszaru przedmiotowej ulicy – na niezbędnym 

poziomie. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Moduł 6. Ocena opcji/wariantów przystosowawczych (AAO)  
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Szczegółowa ocena i analiza ryzyka może być przeprowadzona na etapie studium wykonalności. 

Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres projektu na tym obecnym szczegółowa ocena opcji nie jest 

konieczna. Zaproponowane działania służą adaptacji do zmian klimatu i zgodne są z zapisami 

Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (zwanym też dalej: „SPA 2020”) 

oraz zapisami następujących dokumentów:  

• Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010)  

• Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski (2014).  

• Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa 

narodowego (2013)  

• Polityki energetycznej Polski do 2030 roku (2009) 

• Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 

(2003)  

• Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (2014)  

• Założenia do Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011) 

 

ŚLAD WĘGLOWY 

 

Wielkość emisji CO2 dla Olsztyna określona została w dokumencie: 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA [PGN], przyjętym Uchwałą Nr 

X/110/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2015 r. 

W ww. dokumencie dla określenia wielkości emisji przyjęto dla paliw: 

• standardowe wskaźniki emisji wykorzystywane przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji 

Emisji do sporządzania Krajowych Inwentaryzacji Emisji Gazów Cieplarnianych, 

• wskaźniki emisji zalecane przez wytyczne Porozumienia Burmistrzów, 

• krajowe i lokalne wskaźniki emisji dla energii elektrycznej i ciepła. 

Bilans emisji z obszaru Miasta dla komunikacji: 

ROK 2010 

Samorząd – pojazdy 9 588 [Mg CO2] 

Społeczeństwo – sektor transportowy 274 039 [Mg CO2] 

ROK 2013 

Samorząd – pojazdy 9 918 [Mg CO2] 

Społeczeństwo – sektor transportowy 247 156 [Mg CO2] 

W 2013 emisje z całego miasta w porównaniu do roku 2010 spadły o ok. 6%. Największy spadek 

procentowy emisji CO2 odnotowano w sektorze transportowym. Tak duży spadek emisji wynikał 

z odnotowanych spadków natężenia ruchu na terenie miasta. 

 

W PGN dla Olsztyna wyszczególnione zostały zadania, których realizacji wpłynie na dalszą redukcję 

emisji CO2. W planie ujęte zostało  m.in.  Zadanie Nr 2 objęte niniejsza kartą. Zadania Nr 1 nie jest 

planowane do dofinansowania z POIŚ, dlatego nie jest ujęte w PGN. D 
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Zgodnie z PGN: 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie (PGN - Zadanie 

4.2.1.) 

Oczekiwana redukcja emisji [Mg/rok] 16 000 

Oszczędność energii [MWh/rok] 44 550 

Wprowadzenie transportu tramwajowego na terenie miasta Olsztyna (PGN – Zadanie 4.2.3) 

Oczekiwana redukcja emisji [Mg/rok] 1 493,34 

Oszczędność energii [MWh/rok] 4 158 

 

PODSUMOWANIE WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT: 

Po przeanalizowaniu przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu 

stwierdzono, że  

1)  W zakresie stanu klimatu: 

• klimat Polski wykazuje od końca XIX wieku systematyczna tendencje do  wzrostu 

temperatury powietrza z  znaczącym wzrostem od roku 1989; 

• opady nie wykazują jednokierunkowych tendencji i charakteryzują się okresami mniej lub 

bardziej wilgotnymi. Zmieniła się natomiast struktura opadów głównie w ciepłej porze 

roku; opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie powodujące coraz częściej 

gwałtowne powodzie. Jednocześnie  zanikają opady poniżej 1 mm/dobę; 

• skutkami ocieplania się klimatu jest wzrost występowania groźnych zjawisk pogodowych. 

2) W zakresie przyszłego stanu klimatu (scenariusze klimatyczne): 

• temperatura wykazuje wyraźną tendencję wzrostową na obszarze całego kraju, większe 

ocieplenie jest spodziewane pod koniec stulecia, przyrosty temperatury są zróżnicowane 

regionalnie i sezonowo, największy wzrost temperatury powyżej 4,50C w ostatnim 

trzydziestoleciu 21. wieku w zakresach niskich wartości temperatury jest widoczny zimą w 

regionie północno-wschodnim kraju, a w przypadku wysokich wartości temperatury latem 

w Polsce południowo-wschodniej; 

• wzrost temperatury jest prawidłowo odzwierciedlony w przebiegu wszystkich wskaźników 

klimatycznych opartych na tej zmiennej, np. wyraźna jest tendencja wydłużenia 

termicznego okresu wegetacyjnego, zauważa się jego wcześniejszy początek, maleje liczba 

dni z temperaturą minimalną mniejszą od 0oC a rośnie liczba dni z temperaturą 

maksymalną wyższą od 25oC, oczywiście przebiegi indeksów są uwarunkowane regionalnie,  

• w przypadku opadu tendencje są mniej wyraźne, symulacje wskazują na pewne 

zwiększenie opadów zimowych i zmniejszenie opadów letnich pod koniec stulecia; 

• charakterystyki temperatury takie jak np. liczba dni odzwierciedlają wzrostowe tendencje 

zmiany temperatury. Charakterystyki opadowe wykazują wydłużenie okresów 

bezopadowych, wzrost sumy opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu zalegania 

pokrywy śnieżnej  

3) Ważne zmienne klimatyczne (tj. te dla których stwierdzono wysoką lub średnią wrażliwości dla 

przynajmniej jednego z czterech kluczowych zagadnień oceny) to: 
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• Ekstremalny wzrost temperatury – wysoka wrażliwość; 

• Ekstremalne opady deszczu – wysoka wrażliwość; 

• Burze  – wysoka wrażliwość 

• Miejska wyspa ciepła (w tym upały) - wysoka wrażliwość 

• Powodzie (przybrzeżne, rzeczne, miejskie) - wysoka wrażliwość 

• Maksymalna prędkość wiatru - wysoka wrażliwość 

• Pożary - wysoka wrażliwość 

• Niestabilność ziemi/ osuwiska - wysoka wrażliwość 

• Zasolenie gleby - średnia wrażliwość 

• Wilgotność - średnia wrażliwość 

• Jakość powietrza - średnia wrażliwość 

4) Obszar projektu jest szczególnie eksponowany na następujące zagrożenia związane ze zmianami 

klimatycznymi: 

• Podwyższenie średnich rocznych temperatur oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia fal 

upałów. Zjawisko to staje się w mieście coraz bardziej odczuwalne i uciążliwe.    

• Zwiększona ilość sezonowych opadów i szybsze topnienie śniegu prowadzące do 

zwiększonego ryzyka powodzi.  

• Częściej występujące intensywne opady/ulewy prowadzące do zwiększenia ryzyka 

wystąpienia gwałtownych powodzi miejskich spowodowanych ulewami oraz erozji gleby.  

• Możliwe zwiększenie intensywności i częstotliwości opadów nawalnych, ulew i burz. 

Obserwuje się  zmniejszenie ilości sezonowych odpadów oraz wzrost zjawisk ekstremalnych 

– opady nawalne. 

5) Ocena skutków / skali ryzyka w odniesieniu do zidentyfikowanie zagrożeń i szans związanych z 

obszarami o największej podatności na zmienny klimatyczne i zmiany klimatu, przedstawia się 

następująco 

• Miejska wyspa ciepła (w tym upały) – umiarkowane/prawdopodobne 

• Ekstremalne opady deszczu – duże/prawdopodobne 

• Burze, nagłe ataki mrozu połączone z obfitymi opadami śniegu, huragany  – 

duże/prawdopodobne 

• Powodzie (przybrzeżne, rzeczne, miejskie) -– duże/prawdopodobne 

6) Działania przystosowawcze przewidziane zostały w celu zmniejszenia podatności i ryzyka 

związanych z klimatem.  Przyjęto zastosowanie opcji elastycznych i otwartych tj. pozwalających na 

późniejsze dostosowanie oraz stopniowe zmiany, gdy wraz z czasem dostępnych będzie więcej 

informacji i technologii. Ponadto zaproponowane opcje przyczyniają się do zrównoważonego 

rozwoju oraz oszczędnego gospodarowania zasobami, nie wywierają negatywnego wpływu na inne 

obszary są możliwe do wdrożenia w obecnych warunkach i umożliwiają realizacje ogólnego celu 

przystosowania się do zmian klimatu, tj.: 

• Stosowanie materiałów odpornych na czynniki klimatyczne. 

• Stosowanie rozwiązań służących ograniczeniu natężenia ruchu, 

• Wprowadzenie maksymalnego zagospodarowanie zielenią 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

 

DS CONSULTING 223 
 

• Lokowanie infrastruktur poza terenami będącymi własnością prywatną 

• Odpowiednia gospodarka wodami opadowymi  

7) Inwestycja będzie związana z niewielką emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących 

ze spalin poruszających się pojazdów (ok.0,6% emisji bazowej dla miasta, sektor transportowy). 

Ukierunkowana jest na poprawę warunków środowiskowych w centralnej części miasta i przyczyniać 

się będzie do zmniejszenia emisji. Zadanie ujęte w PGN dla miasta Olsztyna. 
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Proces konsultacji społecznych związany był z dwoma zadaniami inwestycyjnymi analizowanymi w 

niniejszym Studium Wykonalności: 

• Zadanie 1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym 

w Olsztynie. 

• Zadanie 3. Przebudowa ul. Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema w Olsztynie; 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 24 sierpnia do 5 października 2015 

roku a głównym ich celem było poznanie opinii mieszkańców Olsztyna o przygotowywanych 

zadaniach. 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. (tj. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 z późn. zm.), w sprawach ważnych dla gminy, mogą być przeprowadzane na jej 

terytorium konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. Zasady oraz tryb przeprowadzania 

konsultacji określa w uchwale Rada Gminy. W celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Olsztyn 

bezpośredniego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organy gminy w sprawach ważnych 

dla Gminy, Radni Miasta Olsztyn w dniu 27 marca 2013 r. podjęli uchwałę Nr 

XXXIV/605/13w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Olsztyn. 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 załącznika ww. uchwały, Prezydent wydał decyzje zlecające 

przeprowadzenie konsultacji: 

• Zarządzenie nr 381 z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w 

sprawie „Przebudowy ulicy Partyzantów wraz z budową zintegrowanego węzła 

przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie”. 

WZarządzeniu wskazano, iż celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców 

o przygotowywanej koncepcji. Wykonanie zarządzeń zostało powierzone Kierownikowi Jednostki 

Realizującej Projekt I. 

W ramach konsultacji społecznych odbyły się cztery spotkania w Ośrodku Badań Naukowych im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego pryz ul. Partyzantów 87 

1. spotkanie: 7 września 2015 r. o godz. 17:00 - I spotkanie otwarte 

2. spotkanie 8 września 2015 r. o godz.17:00 - I warsztaty 

3. spotkanie: 18 września 2015 r. o godz. 17:00 - II warsztaty 

4. spotkanie 29 września 2015 r. o godz.17:00 - II spotkanie otwarte  

Zgodnie z § 2 art. 5 Uchwały, informacja o spotkaniu była podawana do wiadomości publicznej co 

najmniej 2 tygodnie przed terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje 

o spotkaniach zostały zamieszczone na Platformie Konsultacji Społecznych, w Gazecie Olsztyńskiej 

7. KONSULTACJE SPOŁECZNE 
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na portalu internetowym www.olsztyn.eu oraz w miejskim Newsletterze Informacyjnym a w holu 

Urzędu Miasta Olsztyna zostały umieszczone wizualizacje wariantów dla Zadania 1 i Zadania 3. 

Informacje o spotkaniach oraz ich przebiegu ukazywały się na portalach internetowych 

www.olsztyn24.com, www.gazetaolsztynska.pl, www.olsztyn.gazeta.pl. 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie konsultacji bezpośrednich, pośrednich 

oraz badania jakościowego i ilościowego (w tym reprezentatywne badanie opinii publicznej). 

Konsultacje bezpośrednie odbyły się za pomocą czterech spotkań konsultacyjnych, dwóch spotkań 

otwartych umożliwiających wyrażenie opinii nt. przedmiotowych zadań i dwóch spotkań 

warsztatowych umożliwiających zdobycie wiedzy na temat przedsięwzięć i wypracowania 

rozwiązań. Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość zgłaszania wniosków. 

Konsultacje pośredniebyły prowadzone za pomocą strony internetowej. Dnia 24 sierpnia 2015 

roku na Platformie Konsultacji Społecznych zostały umieszczone podstawowe informacje na temat 

planowanej inwestycji. Dodatkowo przez okres wskazany przez Prezydenta Miasta istniała 

możliwość zgłaszania uwag, zadawania pytań oraz wypowiedzi w wątku platformy. 

Badania jakościowe odbyły się podczas pierwszego spotkania otwartego, uczestnicy zostali 

podzielenie na dwie grupy: Zadanie 1 i Zadanie 3. W ramach grup prowadzona była dyskusja oraz 

zbieranie opinii i uwag dotyczących przedstawianych wariantów rozwiązań zadań. Po godzinie 

nastąpiło stworzenie nowych grup (poprzez rotację pomiędzy grupami), które podczas dyskusji 

przedstawiły swoje opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące prezentowanych wariantów. 

Badania ilościowe odbyły się w dniach od 26 sierpnia 2015 do 11 września 2015 poprzez 

przeprowadzenie wśród mieszkańców Olsztyna i okolic ankiety. Ankieta została przeprowadzona 

na grupie badawczej 300 osób, w ramach której zadano następujące pytania: 

• Czy mieszka Pan/Pani przy ul. Partyzantów? 

• Z jakich środków transportu korzysta Pan/Pani najczęściej? 

• Jak ocenia Pan/Pan obecny stan techniczny ul. Partyzantów? 

• Jak ocenia Pan/Pani obecne zagospodarowanie ul. Partyzantów? 

• Czy zauważa Pan/Pani potrzebę dokonania przebudowy/remontu ul. Partyzantów? 

• Z jakim typem ulicy kojarzy się Pani/Panu obecnie ul. Partyzantów? 

• Jaką funkcję ruchową powinna mieć ul. Partyzantów? 

• Jaki priorytet ruchu powinien być prowadzony na ul. Partyzantów? 

• Ul. Partyzantów po przebudowie oprócz ruchu pojazdów samochodowych powinna 

posiadać ciągi ruchu? 

• Jakie dodatkowe elementy pasa drogowego powinny się pojawić na ul. Partyzantów? 

• Jaki podstawowy efekt powinna dać przebudowa ul. Partyzantów? 

• Czy korzysta Pan/Pani z komunikacji zbiorowej udając się poza Olsztyn? 

• Czy prowadzi Pan/Pani działalność na ul. Partyzantów lub w bezpośrednim sąsiedztwie? 

• Który z przedstawionych wariantów uważa Pan/Pani za optymalny dla ul. Partyzantów - 

zadanie 1 
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• Który z przedstawionych wariantów uważa Pan/Pani za optymalny dla ul. Partyzantów - 

zadanie 2 

Badania ilościowe zostały przeprowadzone na ulicy Partyzantów, Dąbrowszczaków, Kopernika 

i Warmińskiej, zestawienie odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania znajdują się 

dokumencie "Raport z konsultacji społecznych". 

Podczas konsultacji wprowadzono znaczną ilość wnioskowanych zmian, do głównych wniosków 

i propozycji należą: 

Dla Zadania 1: 

• Alejowy charakter ulicy; 

• Dodatkowe przejście dla pieszych (za CH Dekada); 

• Poszerzenie przejść dla pieszych; 

• Przejazd przez wyspę dzielącą na parking przy dworcu; 

• Dodatkowa przestrzeń pod zatoki postojowe i ciągi piesze poprzez zredukowanie 

szerokości pasów ruchu; 

• Zachowanie ciągłości ruchu rowerowego, wprowadzenie dodatkowych przejazdów dla 

rowerzystów; 

• Zwiększenie liczby miejsc przystankowych dla prywatnych przewoźników. 

Dla zadania 3: 

• Alejowy charakter ulicy; 

• Połączenie pieszo-rowerowe do planowanego przejścia na Zatorze; 

•  Wprowadzenie 3 par przystanków, zgodnie z proponowanymi przez mieszkańców 

lokalizacjami; 

• Wprowadzenie dodatkowych miejsc postojowych; 

• Ul. 1-go Maja (odcinek do przejścia pod torami) wprowadzenie strefy zamieszkania; 

• Wybór lokalizacji parkingu; 

• Zachowanie ciągłości ruchu rowerowego. 

Podsumowanie konsultacji 

Przeprowadzone konsultacje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony interesariuszy 

Projektu. W ramach konsultacji społecznych zgłoszono 136 wniosków: 91 wniosków dla zadania 3 

i 45 wniosków dla zadania 1. Uwagi i propozycje zgłaszane były w formie pisemnej, ustnej 

i elektronicznej. W konsultacjach społecznych uczestniczyło ponad 80 osób, byli wśród nich 

mieszkańcy ul. Partyzantów, mieszkańcy pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, 

przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji państwowych, Gminy Olsztyn oraz Jednostki Projektowej 

Po przeanalizowaniu wyników dyskusji, spotkań konsultacyjnych, badań jakościowych 

i ilościowych oraz analizy wielokryterialnej (w której brane pod uwagę były kryteria środowiskowe, 

przestrzenne, ekonomiczne, techniczne, ruchowe oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego) 

optymalnym wariantem wyboru do dalszych prac projektowych dla Zadania 3 jest Wariant I a dla 

Zadania 1 - Wariant II. 



Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności 

 

DS CONSULTING 227 
 

Na stronie internetowej 

http://www.konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje/opis/przebudowa-ul-partyzantow-wraz-z-

budowa-wezla-przesiadkowego-przy-dworcu-glownym dostępne są materiały z 

przeprowadzonych konsultacji w postaci protokołu, raportu, a także dokumentów projektowych. 

W ramach tego rozdziału należy również zwrócić uwagę na konsultacje społeczne prowadzone w 

ramach opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategii Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Olsztyna, w których to zostało wskazane niniejsze Przedsięwzięcie  

Konsultacje do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odbywały się w dniach 17-31 marca 2015 roku. 

Informacje na temat przeprowadzanych konsultacji społecznych zostały opublikowane na stronach 

internetowych Urzędu Miasta, MPEC i Kuriera Olsztyńskiego. Uwagi do dokumentu można było 

zgłaszać drogą elektroniczną: poprzez stronę internetową i drogą mailową oraz ustnie i pisemnie 

w trakcie spotkań z mieszkańcami. Mieszkańcy Olsztyna wzięli aktywny udział w 

przeprowadzonych konsultacjach, szereg zgłaszanych uwag dotyczył inwestycji związanych z 

transportem publicznym i prywatnym, a do wszystkich z tych uwag przedstawiono wyjaśnienia. 

Konsultacje do Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna odbyły sie 16 kwietnia 2014 

roku (spotkanie z Mieszkańcami, Radnymi Rady Miasta oraz Radami Osiedli). Informacja na temat 

dokumentu została umieszczona na Platformie dnia 24 marca 2014 roku a informacja o 

przeprowadzeniu konsultacji pojawiła się 1 kwietnia 2014 roku poprzez umieszczenie plakatów 

informujących o terminie spotkania i możliwości zgłaszania uwag na formularzu, drogą 

elektroniczną. Informacje o konsultacjach pojawiły się również w prasie i na portalach 

internetowych. 8 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie z Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

podczas którego omówiono projekt dokumentu.  

Konsultacje na terenie gminy Barczewo w dniach 4-18 kwietnia 2014 roku odbyły się poprzez 

wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu. W ramach konsultacji nie złożono żadnych 

wniosków ani uwag.Na terenie gminy Dywity 29 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjno-

konsultacyjne z mieszkańcami podczas którego przedstawiono szczegóły poszczególnych 

inwestycji planowanych do realizacji na terenie gminy.Konsultacje na terenie gminy Gierzwałd 

zostały przeprowadzone w formie zebrań z mieszkańcami w dniach od 27 marca do 25 kwietnia. 

W ramach konsultacji nie złożono żadnych wniosków ani uwag.Gmina Jonkowo przeprowadziła 

konsultacje w dniu 24 kwietnia 2014 roku, a informacje o spotkaniu została umieszczona na stronie 

internetowej gminy oraz tablicach ogłoszeniowych. W ramach konsultacji nie złożono żadnych 

wniosków ani uwag. Konsultacje na terenie Gminy Purda odbyły się poprzez wyłożenie do 

publicznej wiadomości projektu dokumentu w Urzędzie Gminy oraz umieszczenie go na stronie 

internetowej biuletynu informacji publicznej gminy. W ramach przeprowadzonych konsultacji 

złożono 2 wnioski.Gmina Stawiguda w ramach konsultacji przeprowadziła zebranie w dniu 23 

kwietnia 2014 roku, podczas zebrania wnioskowano o uwzględnienie dwóch uwag.Konsultacje 

społeczne Starostwa Powiatowego w Olsztynie odbyły się w dniach od 3 do 25 kwietnia 2014 roku 

poprzez zamieszczenie projektu dokumentu na stronach internetowych oraz tablicy informacyjnej 

i w siedzibach gmin Barczewo, Purda, Stawiguda, Jonkowo i Dywity. W ramach konsultacji nie 

złożono żadnych wniosków ani uwag. 
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8.1. Koszty inwestycji 
 

Całkowite nakłady na realizacje projektu wynoszą blisko 104,922 mln zł brutto. Planuje się 

realizację inwestycji w latach 2016 - 2018, przy czym w roku 2022 zaplanowane są jeszcze płatności 

wynikające z umów podpisanych z autorami dokumentacji projektowej w wysokości 140 610,90 

mln zł brutto. Ponadto, na całkowity koszt inwestycji składa się umowa na wykonanie części 

dokumentacji budowlanej dot. ul. Pieniężnego w kwocie 125 644,50 mln zł brutto. Kwoty te są 

uwzględniane w analizach finansowych, natomiast nie są one ujęte w kosztach kwalifikowanych 

i całkowitych we wniosku aplikacyjnym.  

Nakłady inwestycyjne określone zostały odrębnie dla każdego z 3 zadań inwestycyjnych na 

podstawie dokumentacji projektowej: 

• Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS  

• Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego 

wraz z mostem św. Jakuba 

• Budowa ulicy Partyzantów od 1-go Maja do Pl. Bema 

Dodatkowo, planowane są działania inwestycyjne: 

• Zakup 2 jednostek taboru tramwajowego  

• Rozbudowa systemu ITS. 

Dodatkowo oszacowano koszty promocji (w oparciu o dostępne dane rynkowe), natomiast koszty 

obsługi inwestorskiej w postaci inżyniera kontraktu przyjęto na poziomie 4% nakładów na 

infrastrukturę. 

W projekcie planowane jest ponadto pozyskanie prawa do działek, wynikające z dokumentacji 

projektowej i potwierdzone decyzją ZRID. Koszty tych wykupów przyjęto zgodnie z szacunkami UM 

Olsztyn. Dodatkowo planowane są opłaty administracyjne w niezbędnym wymiarze oraz obsługa 

prawna oraz badania archeologiczne w miarę występowania potrzeb. 

Tabela 32: Struktura nakładów na Projekt w układzie Niebieskiej Księgi 

Lp. Kategoria kosztów Ogółem 

    netto brutto 

I Planowanie/ projektowanie, pomoc techniczna 1 143 178,01 1 406 108,95 

II 
Wykup gruntów i nieruchomości (w tym koszty 
przesiedleń, jeżeli ma zastosowanie) 

669 200,00 669 200,00 

III Infrastruktura 57 957 011,27 71 287 123,88 

  Roboty ziemne 4 716 854,90 5 801 731,53 

8. KOSZT REALIZACJI I SPOSÓB JEJ FINANSOWANIA 
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  Roślinność 3 621 333,50 4 454 240,21 

  Nawierzchnia drogi 17 695 046,03 21 764 906,62 

  Odwodnienie 10 679 070,27 13 135 256,43 

  Obiekty mostowe 4 208 407,00 5 176 340,61 

  Tunele 0,00 0,00 

  Ściany oporowe 332 182,00 408 583,86 

  
Wyposażenie BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) 
w tym sygnalizacja świetlna 

1 167 219,39 1 435 679,85 

  Działania w zakresie ochrony środowiska 9 747,19 11 989,05 

  Obiekty użyteczności publicznej 0,00 0,00 

  Budynki 169 400,00 208 362,00 

  Tory / pasy 0,00 0,00 

  Sieci trakcyjne 0,00 0,00 

  Podstacje 0,00 0,00 

  Terminale pasażerskie / przystanki 79 743,99 98 085,11 

  
Zajezdnie / warsztaty (określić, czy obejmują 
wyposażenie) 

0,00 0,00 

  Środki uzupełniające dotyczące dostępu dla pasażerów 0,00 0,00 

  
Inne - Monitoring i transmisja danych, kamery 
monitoringu sygnalizacji 

204 911,00 252 040,53 

 
Inny osprzęt miejski - mała architektura (ławki, kosze 
stojaki na rowery etc.) + schody terenowe 

145 012,00 178 364,76 

  Inne - rozbiórki, tyczenia, wycinki 1 258 653,00 1 548 143,19 

  Inne - przebudowa kolizji uzbrojenia 12 876 697,00 15 838 337,31 

  Oświetlenie 792 734,00 975 062,82 

IV Tabor 13 008 130,08 16 000 000,00 

  Autobusy 0,00 0,00 

  Trolejbusy 0,00 0,00 

  Tramwaje 13 008 130,08 16 000 000,00 

  Metro 0,00 0,00 

  Pociągi podmiejskie 0,00 0,00 

  Inne (określić) 0,00 0,00 

V Wyposażenie 9 820 060,61 12 078 674,55 

  Systemy dyspozytorskie 0,00 0,00 

  Systemy zarządzania ruchem 0,00 0,00 

  System informacji pasażerskiej 1 197 285,55 1 472 661,23 

  
Wystawianie biletów (automaty do sprzedaży, 
kasowniki) 

1 305 701,89 1 606 013,32 

  Inne - Rozbudowa systemu ITS 7 317 073,17 9 000 000,00 

VI Promocja 112 000,00 137 760,00 

VII Nadzór 2 720 365,51 3 343 220,57 

 
Inżynier kontraktu (roboty budowlane, tabor, ITS) z 
nadzorem budowlanym 

2 318 280,45 2 851 484,95 

 Badania archeologiczne 289 785,06 356 435,62 

 Obsługa prawna 100 000,00 123 000,00 

 Opłaty administracyjne 12 300,00 12 300,00 

VIII Łączny koszt inwestycji, bez rezerwy 85 429 945,48 104 922 087,95 

IX Rezerwa techniczna     

X Rezerwa cenowa     

XI Łączny koszt inwestycji, w tym rezerwa     
Źródło:opracowanie własne 
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Poniżej zaprezentowano również harmonogram dla całego projektu. W załączniku do niniejszego 

dokumentu zaprezentowano również harmonogramy poszczególnych zadań w ramach 

realizowanego projektu. 

Tabela 33: Harmonogram nakładów na Projekt (PLN brutto) 

Cały projekt 2016 2017 2018 2022 

Dokumentacja 1 159 419,40 106 078,65 0,00 140 610,90 

Wykup gruntów i nieruchomości (w tym 
koszty przesiedleń, jeżeli ma 
zastosowanie) 

0,00 669 200,00 0,00   

Infrastruktura 0,00 37 865 556,95 33 421 566,93   

Roboty ziemne 0,00 5 801 731,53 0,00   

Roślinność 0,00 0,00 4 454 240,21   

Nawierzchnia drogi 0,00 13 058 943,97 8 705 962,65   

Odwodnienie 0,00 6 304 885,44 6 830 370,99   

Obiekty mostowe 0,00 1 294 085,15 3 882 255,46   

Ściany oporowe 0,00 408 583,86 0,00   

Wyposażenie BRD (Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego) w tym sygnalizacja 
świetlna 0,00 574 271,94 861 407,91   

Działania w zakresie ochrony środowiska 0,00 0,00 11 989,05   

Budynki 0,00 0,00 208 362,00   

Terminale pasażerskie / przystanki 0,00 0,00 98 085,11   

Inne - Monitoring i transmisja danych, 
kamery monitoringu sygnalizacji 0,00 163 826,34 88 214,19   

Inny osprzęt miejski - mała architektura 
(ławki, kosze stojaki na rowery etc.) + 
schody terenowe 0,00 0,00 178 364,76   

Inne - rozbiórki, tyczenia, wycinki 0,00 1 548 143,19 0,00   

Inne - przebudowa kolizji uzbrojenia 0,00 8 711 085,52 7 127 251,79   

Oświetlenie 0,00 0,00 975 062,82   

Tabor 0,00 0,00 16 000 000,00   

Tramwaje 0,00 0,00 16 000 000,00   

Wyposażenie 0,00 1 000 000,00 11 078 674,55   

System informacji pasażerskiej 0,00 0,00 1 472 661,23   

Wystawianie biletów (automaty do 
sprzedaży, kasowniki) 0,00 0,00 1 606 013,32   

Inne - ITS 0,00 1 000 000,00 8 000 000,00   

Promocja 0,00 36 285,00 101 475,00   

Nadzór 0,00 1 671 610,29 1 671 610,29   

Łączny koszt inwestycji, bez rezerwy 1 159 419,40 41 348 730,88 62 273 326,77 140 610,90 
Źródło:opracowanie własne 
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8.2. Źródła finansowania 

 

8.2.1. Kwalifikowalność VAT 

Zasadniczym komponentem projektu jest budowa infrastruktury transportu publicznego 

przeznaczonej do obsługi mieszkańców i turystów przez przewoźników prywatnych i przewoźnika 

komunalnego. W związku  z powstałą infrastrukturą nie ma możliwości prowadzenia odpłatnej 

działalności, gdyż infrastruktura ta będzie ogólnie dostępna dla wielu podmiotów. Z uwagi na to, 

podatek VAT w zakresie tych zadań inwestycyjnych nie będzie mógł zostać odzyskany, co jest 

przesłanką do uznania go za kwalifikowany. Podobne podejście należy zastosować również do 

dokumentacji technicznej (projekty budowlane) sporządzonej na potrzeby tej infrastruktury jak 

również usług związanych z realizacją procesu inwestycyjnego. Podobną decyzję podjęto 

w przypadku promocji projektu oraz wyposażenia dotyczącego Inteligentnych Systemów 

Transportowych, gdyż nie można go jednoznacznie przypisać do działalności, w związku z którą 

prowadzona jest sprzedaż opodatkowana. 

Odmienna sytuacja występuje w odniesieniu do taboru tramwajowego planowanego do zakupu 

w ramach niniejszego projektu. W związku z faktem, iż tabor ten będzie wykorzystywany do 

świadczenia odpłatnych usług w transporcie publicznym z przychodami pobieranymi przez 

Beneficjenta istnieje możliwość rozliczenia naliczonego podatku VAT.  

Jednocześnie Gmina Olsztyn wystąpiła o wydanie interpretacji podatkowej. W przypadku 

uzyskania informacji o możliwości odliczenia VAT z innych kategorii wydatku, zostanie ten składnik 

ceny zaliczony jako koszt niekwalifikowalny. 

 

8.2.2. Struktura finansowania 

Przyjęto, iż zasadnicza większość kosztów w ramach niniejszego projektu spełnia warunki 

kwalifikowalności określone w dokumentach programowych. Za niekwalifikowalne przyjęto 

jedynie: 

• dodatkową umowę na projektowanie zadania przebudowy ul. Pieniężnego, w związku 

z trybem wyboru wykonawcy w kwocie 125 644,50 zł brutto, 

• końcowe płatności kontraktów na projektowanie, z uwagi na fakt, iż dokonywane będą one 

po zakończeniu okresu gwarancji na prace budowlane, czyli w okresie po zakończeniu 

kwalifikowalności w kwocie 140 610,90 zł brutto, 

• podatek VAT od kupowanego taboru tramwajowego, w związku z możliwością jego 

rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie 2 991 869,92 zł. 

Wszelkie pozostałe koszty będą wypełniały warunki określone w Wytycznych 

dotyczących kwalifikowalności, zapisów SZOOP POPW i służyły będą celom poprawy warunków dla 

transportu publicznego i wspierania niskoemisyjnych środków transportu. 
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Zgodnie z wytycznymi w ramach inwestycji w zakresie mobilności miejskiej wydatki na drogi 

lokalne powinny stanowić mniejszość wydatków w danym Priorytecie Inwestycyjnym. 

Zintegrowane i kompleksowe projekty mogą zawierać m.in elementy takie jak infrastruktura 

drogowa, ale poprawiająca jakość funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego. 

Wytyczne zawierają warunek, iż jeżeli projekt obejmuje inwestycje w taką infrastrukturę, wydatki 

zostaną wliczone w limit mniejszości wydatków. Przyjmuje się, iż mniejszość oznacza <50 % 

wydatków kwalifikowalnych. 

W celu weryfikacji tego warunku dokonano sprawdzenia projektowych parametrów dróg pod 

kątem ich kwalifikacji. Jako infrastrukturę transportu publicznego przyjęto: buspasy, ścieżki 

rowerowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe. Dla każdej z analizowanych dróg sprawdzono jaki 

procent powierzchni, bądź szerokości stanowią elementy związane z transportem publicznym, 

a jaki stanowi infrastrukturę drogową. Kalkulacji dokonano dla 4 elementów:  

• ulicy Partyzantów, 

• inwestycji wokół węzła przesiadkowego w ciągu ulicy Partyzantów 

• ulica Pieniężnego 

• Most Św. Jakuba 

Dla inwestycji związanych z ul. Partyzantów punktem wyjścia były powierzchniezaplanowanych 

zadań inwestycyjnych, w podziale na elementy infrastruktury. Dodatkowo dokonano rozdziału 

powierzchni jezdni według klucza szerokości pasów ruchu i buspasa. Na tej podstawie określono 

powierzchnie jezdni i buspasa. Odniesienie powierzchni jezdni do powierzchni ogółem inwestycji 

pozwolił określić udział drogi, co posłużyło za klucze do podziału kosztów zadań inwestycyjnych 

1 i 3. 

Tabela 34: Wyznaczenie udziału kosztów związanych z infrastrukturą drogową dla Zadań 1 i 3 

Infrastruktura Ulica Partyzantów 

Szerokość pasów ruchu 2,75 m 

Powierzchnia ogółem 

Szerokość buspasa 3 m 

  

Pow. Jezdni 14 584,93 m2 

W tym buspas 7 609,53 m2 24 234,93 m2 

W tym pasy ruchu 6 975,40 m2  

Pow. Ścieżek 1 814,52 m2 Udział drogi 

Pow. Chodników 7 835,48 m2 28,78% 

Infrastruktura Partyzantów - Węzeł 

Pow. Jezdni 20 539,35 m2 Powierzchnia ogółem 

W tym buspas 10 716,18 m2 

W tym pasy ruchu 9 823,17 m2 31 671,56 m2 
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Powierzchnia ścieżki rowerowej 2 278,33 m2 Udział drogi 
Powierzchnia chodników i ciągu 

pieszo-rowerowego 
8 853,88 m2 31,02% 

Źródło:opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej zadań 1 i 3 

 

W przypadku zadania 2 do określenia udziału kosztów infrastruktury drogowej posłużono się 

projektowymi informacjami na temat przekrojów drogowych.  

Tabela 35: Wyznaczenie udziału kosztów związanych z infrastrukturą drogową dla Zadania 2 

Infrastruktura Most Św. Jakuba 

Szerokość ścieżki rowerowej 2,6 m Liczba 1 

Szerokość pasów drogowych 3,5 m Liczba 2 

Szerokość buspasa 3,5 m Liczba 1 

Szerokość chodników 2,0 m Liczba 2 

Udział drogi 40,94% 

Infrastruktura ul. Pieniężnego 

Szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m Liczba 1 

Szerokość pasów drogowych 3,5 m Liczba 2 

Szerokość buspasa 3,5 m Liczba 1 

Szerokość chodników 2,0 m Liczba 2 

Udział drogi 41,18% 

Źródło:opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej zadania 2 

 

Powyższe klucze przyporządkowano odpowiednim elementom infrastruktury we wszystkich 

pozycjach kosztowych z wyjątkiem wyposażenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

oraz elementów małej infrastruktury, które służą poprawie bezpieczeństwa w ruchu i wspierają 

funkcje realizowane przez publiczny transport zbiorowy.  
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Tabela 36: Określenie kosztów związanych z infrastrukturą drogową dla Zadania 1 

Infrastruktura 

Zadanie Węzeł 

Udział kosztów 
drogowych 

Razem Brutto 
Brutto koszty 

transport publ. 

Roboty ziemne 31,02% 1 167 465,56 2 596 641,67 

Roślinność 31,02% 439 946,80 978 516,40 

Nawierzchnia drogi 31,02% 3 489 900,58 7 762 131,61 

Odwodnienie 31,02% 575 524,47 1 280 064,16 

Obiekty mostowe 31,02% 0,00 0,00 

Tunele 31,02% 0,00 0,00 

Ściany oporowe 31,02% 0,00 0,00 

Wyposażenie BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) 
w tym sygnalizacja świetlna 

0,00% 0,00 284 382,88 

Działania w zakresie ochrony środowiska 31,02% 1 967,44 4 375,93 

Obiekty użyteczności publicznej 31,02% 0,00 0,00 

Budynki 31,02% 64 625,01 143 736,99 

Tory / pasy 31,02% 0,00 0,00 

Sieci trakcyjne 31,02% 0,00 0,00 

Podstacje 31,02% 0,00 0,00 

Terminale pasażerskie / przystanki 31,02% 13 479,16 29 979,95 

Zajezdnie / warsztaty (określić, czy obejmują 
wyposażenie) 

31,02% 0,00 0,00 

Środki uzupełniające dotyczące dostępu dla pasażerów 31,02% 0,00 0,00 

Inne - Monitoring i transmisja danych, kamery 
monitoringu sygnalizacji 

31,02% 0,00 0,00 

Inny osprzęt miejski - mała architektura (ławki, kosze 
stojaki na rowery etc.) + schody terenowe 

0,00% 0,00 0,00 

Inne - rozbiórki, tyczenia, wycinki 31,02% 0,00 0,00 

Inne - przebudowa kolizji uzbrojenia 31,02% 1 531 612,68 3 406 566,72 

Oświetlenie 31,02% 0,00 0,00 

Ogółem 30,64% 7 284 521,70 16 486 396,31 
Źródło:opracowanie własne   

 

Tabela 37: Określenie kosztów związanych z infrastrukturą drogową dla Zadania 2 

Infrastruktura 

Zadanie Pieniężnego 

Udział kosztów 
drogowych 

Brutto koszty 
drogowe 

Brutto koszty 
transport publ. 

Roboty ziemne 41,18% 287 388,63 410 555,19 

Roślinność 41,18% 509 679,59 728 113,69 

Nawierzchnia drogi 41,18% 1 603 114,64 2 290 163,77 

Odwodnienie 41,18% 1 081 623,65 1 545 176,65 

Obiekty mostowe 40,94% 2 118 969,84 3 057 370,77 

Tunele 41,18% 0,00 0,00 

Ściany oporowe 41,18% 149 150,52 213 072,18 
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Wyposażenie BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) 
w tym sygnalizacja świetlna 

0,00% 0,00 984 693,72 

Działania w zakresie ochrony środowiska 41,18% 0,00 0,00 

Obiekty użyteczności publicznej 41,18% 0,00 0,00 

Budynki 41,18% 0,00 0,00 

Tory / pasy 41,18% 0,00 0,00 

Sieci trakcyjne 41,18% 0,00 0,00 

Podstacje 41,18% 0,00 0,00 

Terminale pasażerskie / przystanki 41,18% 12 661,76 18 088,24 

Zajezdnie / warsztaty (określić, czy obejmują 
wyposażenie) 

41,18% 0,00 0,00 

Środki uzupełniające dotyczące dostępu dla pasażerów 41,18% 0,00 0,00 

Inne - Monitoring i transmisja danych, kamery 
monitoringu sygnalizacji 

41,18% 103 781,39 148 259,14 

Inny osprzęt miejski - mała architektura (ławki, kosze 
stojaki na rowery etc.) + schody terenowe 

0,00% 0,00 178 364,76 

Inne - rozbiórki, tyczenia, wycinki 41,18% 637 470,73 910 672,46 

Inne - przebudowa kolizji uzbrojenia 41,18% 2 396 896,88 3 424 138,39 

Oświetlenie 41,18% 401 496,46 573 566,36 

Ogółem 39,11% 9 302 234,09 14 482 235,32 
Źródło:opracowanie własne   

 

Tabela 38: Określenie kosztów związanych z infrastrukturą drogową dla Zadania 3 

Infrastruktura 

Zadanie Partyzantów 

Udział kosztów 
drogowych 

Razem Brutto 
Brutto koszty 

transport publ. 

Roboty ziemne 28,78% 385 592,57 954 087,91 

Roślinność 28,78% 517 503,37 1 280 480,36 

Nawierzchnia drogi 28,78% 1 905 280,47 4 714 315,55 

Odwodnienie 28,78% 2 490 505,37 6 162 362,13 

Obiekty mostowe 28,78% 0,00 0,00 

Tunele 28,78% 0,00 0,00 

Ściany oporowe 28,78% 13 343,87 33 017,29 

Wyposażenie BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) 
w tym sygnalizacja świetlna 

0,00% 0,00 166 603,25 

Działania w zakresie ochrony środowiska 28,78% 1 624,96 4 020,72 

Obiekty użyteczności publicznej 28,78% 0,00 0,00 

Budynki 28,78% 0,00 0,00 

Tory / pasy 28,78% 0,00 0,00 

Sieci trakcyjne 28,78% 0,00 0,00 

Podstacje 28,78% 0,00 0,00 

Terminale pasażerskie / przystanki 28,78% 6 872,09 17 003,91 

Zajezdnie / warsztaty (określić, czy obejmują 
wyposażenie) 

28,78% 0,00 0,00 

Środki uzupełniające dotyczące dostępu dla pasażerów 28,78% 0,00 0,00 

Inne - Monitoring i transmisja danych, kamery 
monitoringu sygnalizacji 

28,78% 0,00 0,00 
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Inny osprzęt miejski - mała architektura (ławki, kosze 
stojaki na rowery etc.) + schody terenowe 

0,00% 0,00 0,00 

Inne - rozbiórki, tyczenia, wycinki 28,78% 0,00 0,00 

Inne - przebudowa kolizji uzbrojenia 28,78% 1 461 894,82 3 617 227,82 

Oświetlenie 28,78% 0,00 0,00 

Ogółem 28,58% 6 782 617,52 16 949 118,94 
Źródło:opracowanie własne 

 

Dla każdego z elementów inwestycji określono średni udział kosztów infrastruktury drogowej w 

kosztach ogółem, poprzez odniesienie zsumowanych wartości obliczonych kosztów drogowych do 

całkowitych kosztów. Koszty tak określone każdorazowo nie przekraczają 50% kosztów 

kwalifikowanych, w związku z czym należy uznać je za kwalifikowane. 

 

Tabela 39: Ustalenie wielkości kosztów kwalifikowanych 

Kwalifikowanlność 2016 2017 2018 ... 2022 Łącznie 

Koszty kwalifikowane 1 040 755,15 41 341 750,63 59 281 456,85   0,00 101 663 962,63 

w tym VAT 194 612,75 7 604 286,30 8 651 585,89      16 450 484,94 

Koszty niekwalifikowane 118 664,25 6 980,25 2 991 869,92   140 610,90 3 258 125,32 

w tym VAT 22 189,25 1 305,25 2 991 869,92   26 293,10 3 041 657,52 

Całkowite koszty 1 159 419,40 41 348 730,88 62 273 326,77 0,00 140 610,90 104 922 087,95 

Źródło:opracowanie własne 

 

Przyjęto założenie, iż zgodnie z ustaloną na etapie analizy luką w finansowaniu możliwe będzie 

ubieganie się o maksymalną kwotę dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to 

wsparcie dla projektu na poziomie ponad 86,41mln zł. Pozostałe środki, w kwocie ok. 18,5 mln zł 

zapewnione zostaną przez Beneficjenta w ramach Wieloletniego Planu Finansowego. 

Tabela 40: Źródła finansowania projektu 

Kwalifikowanlność 2016 2017 2018 ... 2022 Łącznie 

Gmina Olsztyn 274 777,54 6 208 242,87 11 884 088,48   140 610,90 18 507 719,79 

POPW 884 641,86 35 140 488,01 50 389 238,29     86 414 368,16 

Suma 1 159 419,40 41 348 730,88 62 273 326,77   140 610,90 104 922 087,95 
Źródło:opracowanie własne   
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Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 poniższa 

analiza przeprowadzona została w oparciu o metodologię zaprezentowaną w Niebieskiej Księdze 

Sektor transportu publicznego autorstwa przedstawicieli inicjatywy Jaspers oraz Vademecum 

Beneficjenta: Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej wydanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

 

9.1. Przygotowanie danych wejściowych 
 

 

Analizę finansową przeprowadzono z punktu widzenia Beneficjenta tj. Gminy Olsztyn, właściciela 

infrastruktury na której realizowana będzie inwestycja oraz organizatora transportu zbiorowego, 

który finansuje i czerpie przychody z tytułu realizowania przewozów pasażerskich w ramach 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Olsztyn.  

W analizie dokonano określenia rentowności finansowej inwestycji i wkładu krajowego kalkulując 

wskaźniki NPV/C i NPV/K. Ponadto, z wykorzystaniem metodologii luki w finansowaniu dokonano 

określenia wysokości wkładu finansowego z funduszy UE oraz przeprowadzono analizę finansowej 

trwałości projektu analizując zapisy Wieloletniego Planu Finansowego Beneficjenta.  

Główne założenia przyjęte w ramach prowadzonych prac: 

• Analizę finansową przeprowadzono dla wybranego wariantu inwestycyjnego projektu;, 

• Analizę oparto o rzeczywiste przepływy finansowe; 

• Analiza wykonana jest w cenach stałych; 

• Przyjęto stopę dyskontową w wysokości 4%; 

• Analizę finansową sporządzono w oparciu o różnicowy model finansowy, dokonując 

zestawienia przychodów i kosztów istotnych z punktu widzenia projektu w wariancie 

bezinwestycyjnymi i inwestycyjnym, celem wskazania efektów projektu. 

• Analiza przeprowadzona jest w cenach netto, z zastrzeżeniem, że dla zakresu dotyczącego 

budowy buspasów oraz węzła przesiadkowego i dodatkowych kosztów z tym związanych, 

jak również kosztów utrzymania tej infrastruktury na etapie operacyjnym, z uwagi na brak 

możliwości odzyskania podatku VAT, do kosztów włączono ten koszt. 

• Przyjęto 25 letni okres odniesienia, ustalony zgodnie z zaleceniami NK Transport publiczny. 

Pierwszym rokiem analizy jest rok 2016, będący rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie 

oraz rozpoczęcia prac robót budowlanych przy ulicy Pieniężnego. 

 

9. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (AKK) 
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9.1.1. Określenie przepływów finansowych projektu dla okresu odniesienia 

 

Kalkulacji przepływów finansowych dokonano oddzielnie zarządcy infrastruktury oraz organizatora 

transportu, z uwagi na oddzielne metody szacunku oraz różne ujęcie kwestii podatku VAT. 

 

Eksploatacja i utrzymania infrastruktury 

Projekt uwzględnia modyfikacje odcinków dróg miejskich, poprzez modernizację i budowę 

buspasa. W celu określenia kosztów eksploatacji wykorzystano metodologię i koszty jednostkowe 

z Niebieskiej Księgi dotyczącej sektora drogowego. Koszty te różnią się w zależności od klasy drogi, 

jednak dla tej samej kategorii drogi będą identyczne dla wariantów inwestycyjnego 

i bezinwestycyjnego. 

Podobnie będzie w przypadku kosztów jednostkowych i okresowych prac remontowych. 

Różnicowanie odbywa się poprzez harmonogram wykonywania poszczególnych typów robót. 

W przypadku wariantu bezinwestycyjnego, z uwagi na postępujący proces degradacji, przyjęto 

iż utrzymanie okresowe będzie odbywało się co 7 lat, natomiast dla wariantu inwestycyjnego 

założono 10 letni horyzont czasowy. 

Podstawowe założenia przyjęta do analizy: 

• długość odcinka w wariancie inwestycyjnymi i bezinwestycyjnym: 2,35 km, 

• jednostkowe koszty brutto eksploatacji i utrzymania bieżącego 73 800 zł / km, 

• jednostkowe koszty eksploatacji okresowej 738 000 zł / km. 
 

Poniżej zaprezentowano wyniki kalkulacji kosztów dla wariantu bezinwestycyjnego 

i inwestycyjnego. Jak zostało to zaznaczone wcześniej, w przypadku inwestycji na takich samych 

odcinkach i klasach dróg koszty eksploatacji bieżącej pozostają na takim samym poziomie. 
 

Tabela 41: Koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury w wariancie W0 w latach 2016-2040 
(PLN brutto) 

W0 Koszty eksploatacji Utrzymanie okresowe Suma 

2016 173 430,00   173 430,00 

2017 173 430,00   173 430,00 

2018 173 430,00   173 430,00 

2019 173 430,00   173 430,00 

2020 173 430,00   173 430,00 

2021 173 430,00   173 430,00 

2022 173 430,00 1 734 300,00 1 907 730,00 

2023 173 430,00   173 430,00 

2024 173 430,00   173 430,00 

2025 173 430,00   173 430,00 

2026 173 430,00   173 430,00 

2027 173 430,00   173 430,00 

2028 173 430,00   173 430,00 
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2029 173 430,00 1 734 300,00 1 907 730,00 

2030 173 430,00   173 430,00 

2031 173 430,00   173 430,00 

2032 173 430,00   173 430,00 

2033 173 430,00   173 430,00 

2034 173 430,00   173 430,00 

2035 173 430,00   173 430,00 

2036 173 430,00 1 734 300,00 1 907 730,00 

2037 173 430,00   173 430,00 

2038 173 430,00   173 430,00 

2039 173 430,00   173 430,00 

2040 173 430,00   173 430,00 
Źródło:opracowanie własne 
 

 

Wariant inwestycyjny różnicowany jest poprze mniejszą liczbę okresowych remontów 

w zakładanym horyzoncie czasowym. W przyjętym okresie odniesienia przekłada się na 

oszczędność ok. 1,73 mln zł. Dodatkowo, do utrzymania okresowego dodano w roku 2034 nakłady 

odtworzeniowe związane z całkowitym umorzeniem środków trwałych przeznaczonych do obsługi 

systemy ITS i koniecznością ich odtworzenia. 
 

Tabela 42: Koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury w wariancie W1 w latach 2016-2040 
(PLN brutto) 

W1 Koszty eksploatacji 
Utrzymanie 
okresowe 

Suma W1-W0 

2016 173 430,00   173 430,00 0,00 

2017 173 430,00   173 430,00 0,00 

2018 173 430,00   173 430,00 0,00 

2019 173 430,00   173 430,00 0,00 

2020 173 430,00   173 430,00 0,00 

2021 173 430,00   173 430,00 0,00 

2022 173 430,00   173 430,00 -1 734 300,00 

2023 173 430,00   173 430,00 0,00 

2024 173 430,00   173 430,00 0,00 

2025 173 430,00   173 430,00 0,00 

2026 173 430,00   173 430,00 0,00 

2027 173 430,00   173 430,00 0,00 

2028 173 430,00 1 734 300,00 1 907 730,00 1 734 300,00 

2029 173 430,00   173 430,00 -1 734 300,00 

2030 173 430,00   173 430,00 0,00 

2031 173 430,00   173 430,00 0,00 

2032 173 430,00   173 430,00 0,00 

2033 173 430,00 9 000 000,00 9 173 430,00 9 000 000,00 

2034 173 430,00   173 430,00 0,00 

2035 173 430,00   173 430,00 0,00 

2036 173 430,00   173 430,00 -1 734 300,00 

2037 173 430,00   173 430,00 0,00 

2038 173 430,00 1 734 300,00 1 907 730,00 1 734 300,00 

2039 173 430,00   173 430,00 0,00 

2040 173 430,00   173 430,00 0,00 
Źródło:opracowanie własne 

Eksploatacja i utrzymania systemu transportu zbiorowego 
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Zakup 2 tramwajów umożliwi zwiększenie częstotliwości kursowania i poprawienie oferty 

pasażerów komunikacji zbiorowej w Olsztynie. Na skutek realizacji zadań infrastrukturalnych 

zmieni się ponadto podaż oferty autobusowej z uwagi na dostosowanie linii do nowych warunków 

drogowych. Zmiany te znajdują swoje odzwierciedlenie w projekcji wozokilometrów i pociągokm.  

Usługi publicznego transportu zbiorowego powierzone zostały spółce MPK Olsztyn, która za 

wynagrodzenie kalkulowane w odniesieniu do wykonanej pracy eksploatacyjnej świadczy usługi 

przewozowe. Dodatkowo, część przewozów pasażerskich realizowana jest przez 2 operatorów 

prywatnych wyłonionych w drodze przetargu na obsługę linii autobusowych. 

W celu określenia przyszłych kosztów realizacji przewozów zestawiono wielkości planowanej pracy 

eksploatacyjnej z kosztami wykonywania pracy eksploatacyjnej przez MPK na rzecz Miasta Olsztyn. 

Przyjęte stawki kosztów kształtowały się następująco: 

• koszt wykonania przewozów autobusowych 9,12 zł / wozom,  

• koszt wykonania przewozów tramwajowych 12,74 zł/pockm. 

Stawki te oszacowane zostały w oparciu o materiały pozyskane przez UM Olsztyn z ZDZiT oraz MPK. 

Szczegóły kalkulacji zaprezentowane zostały w załączniku tabelarycznym do niniejszego 

opracowania oraz modelu finansowym. 

Z uwagi na sporządzenie analiz w cenach realnych kosztów tych nie indeksowano w kolejnych 

latach analizy. 

 

Tabela 43: Koszty realizacji przewozów w wariancie W0 w latach 2016-2040 (PLN netto) 

W0 
Wozokm 

(mln) 
Pockm 
(mln) 

Koszty realizacji 
przewozów 

2016 7,68 0,86 80 943 385,85 

2017 7,70 0,86 81 153 450,25 

2018 7,72 0,86 81 364 144,84 

2019 7,68 0,86 80 941 491,49 

2020 7,29 1,30 83 022 676,19 

2021 7,31 1,30 83 222 265,48 

2022 7,34 1,30 83 422 453,53 

2023 7,36 1,30 83 623 242,15 

2024 7,38 1,30 83 824 633,14 

2025 7,40 1,30 84 026 628,30 

2026 7,43 1,30 84 229 229,44 

2027 7,45 1,30 84 432 438,39 

2028 7,47 1,30 84 636 256,96 

2029 7,49 1,30 84 840 686,99 

2030 7,51 1,30 85 045 730,32 

2031 7,54 1,30 85 251 388,77 

2032 7,56 1,30 85 457 664,19 
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2033 7,58 1,30 85 664 558,44 

2034 7,61 1,30 85 872 073,38 

2035 7,63 1,30 86 080 210,86 

2036 7,65 1,30 86 288 972,75 

2037 7,67 1,30 86 498 360,93 

2038 7,70 1,30 86 708 377,27 

2039 7,72 1,30 86 919 023,66 

2040 7,74 1,30 87 130 301,99 
Źródło:opracowanie własne 

Na skutek realizacji projektu wzrośnie przede wszystkim wielkość wykonywanej pracy 

eksploatacyjnej taborem tramwajowym (o ok. 80 tys.). Przekłada sie to na zwiększenie kosztów 

realizacji przewozów o ok. 1 mln zł rocznie. 

Tabela 44: Koszty realizacji przewozów w wariancie W1 w latach 2016-2040 (PLN netto) 

W1 
Wozokm 

(mln) 
Pockm 
(mln) 

Koszty realizacji 
przewozów 

W1-W0 

2016 7,68 0,86 80 943 385,85 0,00 

2017 7,70 0,86 81 153 450,25 0,00 

2018 7,72 0,86 81 364 144,84 0,00 

2019 7,68 0,94 82 033 683,44 1 092 191,95 

2020 7,29 1,38 84 114 868,15 1 092 191,95 

2021 7,31 1,38 84 314 457,43 1 092 191,95 

2022 7,34 1,38 84 514 645,49 1 092 191,95 

2023 7,36 1,38 84 715 434,11 1 092 191,95 

2024 7,38 1,38 84 916 825,09 1 092 191,95 

2025 7,40 1,38 85 118 820,25 1 092 191,95 

2026 7,43 1,38 85 321 421,40 1 092 191,95 

2027 7,45 1,38 85 524 630,34 1 092 191,95 

2028 7,47 1,38 85 728 448,92 1 092 191,95 

2029 7,49 1,38 85 932 878,95 1 092 191,95 

2030 7,51 1,38 86 137 922,27 1 092 191,95 

2031 7,54 1,38 86 343 580,72 1 092 191,95 

2032 7,56 1,38 86 549 856,15 1 092 191,95 

2033 7,58 1,38 86 756 750,40 1 092 191,95 

2034 7,61 1,38 86 964 265,33 1 092 191,95 

2035 7,63 1,38 87 172 402,81 1 092 191,95 

2036 7,65 1,38 87 381 164,70 1 092 191,95 

2037 7,67 1,38 87 590 552,88 1 092 191,95 

2038 7,70 1,38 87 800 569,22 1 092 191,95 

2039 7,72 1,38 88 011 215,61 1 092 191,95 

2040 7,74 1,38 88 222 493,94 1 092 191,95 
Źródło:opracowanie własne 
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Jednym z efektów projektu będzie zwiększenie liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej, dzięki 

poprawieniu oferty transportu publicznego przy jednoczesnym pogorszeniu warunków ruchu dla 

transportu indywidualnego.  

W oparciu o wielkości pasażerokiloemtrów w trakcji tramwajowej i autobusowej oraz wskaźnik 

średniego przychodu na pasażerokm (0,2323 zł/pasażerokm) ustalonego w oparciu o dane 

Olsztyna z sierpnia 2016 dokonano kalkulacji potencjalnych przychodów z biletów zarówno 

w wariancie bezinwestycyjnym oraz inwestycyjnym. 

 

Tabela 45: Przychody z biletów w wariancie W0 w latach 2016-2040 (PLN netto) 

W0 
Pasażerokm aut. 

(mln) 
Pasażerokm 
tram. (mln) 

Przychód 

2016 108,92 38,06 34 145 095,97 

2017 110,32 38,38 34 542 353,01 

2018 111,71 38,70 34 939 610,06 

2019 113,10 39,01 35 336 867,10 

2020 102,89 58,01 37 377 384,12 

2021 103,28 58,24 37 521 314,13 

2022 103,67 58,47 37 665 244,15 

2023 104,06 58,70 37 809 174,16 

2024 104,45 58,93 37 953 104,18 

2025 104,84 59,16 38 097 034,19 

2026 106,40 60,08 38 672 754,25 

2027 107,97 60,99 39 248 474,31 

2028 109,53 61,91 39 824 194,36 

2029 111,09 62,82 40 399 914,42 

2030 112,65 63,74 40 975 634,48 

2031 112,93 63,90 41 076 527,81 

2032 113,20 64,06 41 177 421,15 

2033 113,47 64,22 41 278 314,48 

2034 113,74 64,38 41 379 207,82 

2035 114,02 64,55 41 480 101,15 

2036 115,11 65,19 41 883 674,49 

2037 116,20 65,84 42 287 247,83 

2038 117,29 66,48 42 690 821,17 

2039 118,38 67,13 43 094 394,51 

2040 119,47 67,78 43 497 967,85 
Źródło:opracowanie własne 

 

W roku 2020, w związku z rozbudową sieci tramwajowej nastąpi ograniczenie wielkości 

wykonywanych przewozów komunikacją autobusową. Dodatkowi pasażerowie w komunikacji 

zbiorowej generują przychód ok. 600 tys. zł rocznie. Jest to mniejszy przychód aniżeli koszty 

związane z uruchomieniem dodatkowych połączeń, jednak miejska komunikacja charakteryzuje się 

konieczności dopłat przez organizatorów. 
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Tabela 46: Przychody z biletów w wariancie W1 w latach 2016-2040 (PLN netto) 

W1 
Pasażerokm aut. 

(mln) 
Pasażerokm 
tram. (mln) 

Przychód W1-W0 

2016 108,92 38,06 34 145 095,97 0,00 

2017 110,32 38,38 34 542 353,01 0,00 

2018 111,71 38,70 34 939 610,06 0,00 

2019 116,53 39,24 36 185 526,78 848 659,68 

2020 105,17 58,34 37 983 777,96 606 393,84 

2021 105,57 58,57 38 130 146,69 608 832,56 

2022 105,97 58,80 38 276 515,43 611 271,29 

2023 106,37 59,03 38 422 884,17 613 710,01 

2024 106,77 59,26 38 569 252,91 616 148,73 

2025 107,17 59,49 38 715 621,65 618 587,46 

2026 108,77 60,41 39 301 096,60 628 342,35 

2027 110,37 61,33 39 886 571,56 638 097,25 

2028 111,97 62,25 40 472 046,51 647 852,15 

2029 113,57 63,17 41 057 521,47 657 607,04 

2030 115,17 64,10 41 642 996,42 667 361,94 

2031 115,45 64,26 41 745 437,75 668 909,94 

2032 115,72 64,42 41 847 879,09 670 457,94 

2033 116,00 64,58 41 950 320,42 672 005,94 

2034 116,28 64,75 42 052 761,75 673 553,93 

2035 116,56 64,91 42 155 203,08 675 101,93 

2036 117,67 65,56 42 564 968,42 681 293,93 

2037 118,79 66,21 42 974 733,75 687 485,92 

2038 119,90 66,86 43 384 499,08 693 677,91 

2039 121,02 67,51 43 794 264,41 699 869,91 

2040 122,13 68,16 44 204 029,75 706 061,90 
Źródło:opracowanie własne 

 

Na etapie projektu rozważano możliwość wykorzystania materiałów odzyskanych. W przypadku 

niniejszego projektu jedyne materiały użyteczne jakie mogą wystąpić na etapie rozbiórek to 

urobek, drewno i bruk z podbudowy drogi. Z uwagi na stan drzewostanu nie przewiduje się jego 

sprzedaży, natomiast urobek wykorzystany zostanie do zagęszczenia podłoża w miejscach, gdzie 

będzie to wymagane, a kostka brukowa zostanie ponownie wykorzystana przez wnioskodawcę, m. 

in. do przygotowania nawierzchni zatok autobusowych. 

 

Wartość rezydualna 

Z uwago na fakt, iż niniejszy projekt, w myśl przewodnika DG REGIO, przywołanego w Niebieskiej 

Księdze, jest projektem niedochodowym (generuje przychody, które są stale niższe niż koszty 

operacyjne w całym okresie odniesienia) wartość rezydualną, zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w NK, określono na podstawie metody odpisów amortyzacyjnych. 
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W tym celu skalkulowano prognozę amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach 

niniejszego projektu. Środki trwałe przyporządkowano do trzech kategorii: Infrastruktura - 

wydzielone pasy ruchu, Tabor - tramwaje, Wyposażenie - inteligentne systemy transportowe. 

Do kategorii tych przypisano okresy ekonomicznej eksploatacji, które przyjęto na podstawie NK, 

a wynoszą 25 lat dla infrastruktury, 30 lat dla taboru i 15 dla wyposażenia. 

W wyniku naliczanej amortyzacji w roku 2040 pozostało ok. 9,5 mln nie umorzonej infrastruktury, 

ok. 3,5 mln zł wartości początkowej taboru oraz ok. 5,4 mln odtworzonego wyposażenia. Do tego 

należy doliczyć wartość gruntu, który nie podlega amortyzacji. Sumarycznie wielkość wartości 

rezydualnej w projekcie określono na poziomie 19,048 mln zł. 

 

9.1.2. Określenie wysokości wkładu finansowego z funduszy UE 

 

Dla określenia właściwego dofinansowania ze środków UE wykorzystano metodę w luki 

w finansowaniu, polegającą na określeniu dochodowości projektu i ograniczaniu wysokości 

dofinansowania do poziomu niezbędnego z punktu przepływów finansowych inwestycji. 

 

Tabela 47: Ustalenie wysokości luki w finansowaniu 

Główne elementy i parametry 
Wartość 

niezdyskont. 
Wartość 

dyskontowana 

Okres odniesienia (lata) 25   

Finansowa stopa dyskontowa (%) 4%   

Łączny koszt inwestycji (w PLN, Niedyskontowany) 101 629 907    

Łączny koszt inwestycji (w PLN, dyskontowany)   95 574 202  

Wartość rezydualna (w PLN, niedyskontowana) 19 048 381    

Wartość rezydualna (w PLN, dyskontowana)   7 431 183  

Dochody (w PLN, dyskontowane)   8 823 489  

Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane)   17 824 298  

Dochód netto = dochody - kosztyoperacyjne + wartość rezydualna   -1 569 626  

Wydatki kwalifikowane   95 574 202  

Luka w finansowaniu (%) 100%  

Źródło:opracowanie własne 
 

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż rozpatrywany projekt nie ma potencjału do generowania 

dochodu netto, z uwagi na to, iż w całym okresie analizy koszty przewyższają przychody 

operacyjne. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości kalkulacji luki w finansowaniu, a projekt może 

aplikować o maksymalne dopuszczalne dokumentacją programową wsparcie. 
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9.1.3. Obliczenie wskaźników finansowych 

 

Dla wnioskowanej inwestycji dokonano kalkulacji wskaźników rentowności finansowej: 

• wartość bieżąca netto (NPV/C)  

• wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR/C), 

• wartość bieżąca netto kapitału zainwestowanego (NPV/K) 

• wewnętrzna stopa zwrotu zainwestowanego kapitału (IRR/K) 

Do kalkulacji zastosowano różnicowe przepływy pieniężne określone zgodnie z opisaną powyżej 

metodologią. 
 

Tabela 48: Ustalenie wysokości wskaźników finansowej rentowności inwestycji 

W1 Przychody 
Nakłady 

inwestycyjne 
Koszty 

Wartość 
rezydualna 

Suma 

2016 0,00 -1 159 419,40 0,00 0,00 -1 159 419,40 

2017 0,00 -41 348 730,88 0,00 0,00 -41 348 730,88 

2018 0,00 -58 981 145,41 0,00 0,00 -58 981 145,41 

2019 848 659,68   -1 092 191,95 0,00 -243 532,27 

2020 606 393,84   -1 092 191,95 0,00 -485 798,12 

2021 608 832,56   -1 092 191,95 0,00 -483 359,39 

2022 611 271,29 -140 610,90 642 108,05 0,00 1 112 768,43 

2023 613 710,01   -1 092 191,95 0,00 -478 481,95 

2024 616 148,73   -1 092 191,95 0,00 -476 043,22 

2025 618 587,46   -1 092 191,95 0,00 -473 604,50 

2026 628 342,35   -1 092 191,95 0,00 -463 849,60 

2027 638 097,25   -1 092 191,95 0,00 -454 094,70 

2028 647 852,15   -2 826 491,95 0,00 -2 178 639,81 

2029 657 607,04   642 108,05 0,00 1 299 715,09 

2030 667 361,94   -1 092 191,95 0,00 -424 830,01 

2031 668 909,94   -1 092 191,95 0,00 -423 282,02 

2032 670 457,94   -1 092 191,95 0,00 -421 734,02 

2033 672 005,94   -10 092 191,95 0,00 -9 420 186,02 

2034 673 553,93   -1 092 191,95 0,00 -418 638,02 

2035 675 101,93   -1 092 191,95 0,00 -417 090,02 

2036 681 293,93   642 108,05 0,00 1 323 401,97 

2037 687 485,92   -1 092 191,95 0,00 -404 706,04 

2038 693 677,91   -2 826 491,95 0,00 -2 132 814,04 

2039 699 869,91   -1 092 191,95 0,00 -392 322,05 

2040 706 061,90   -1 092 191,95 19 048 381,24 18 662 251,19 

NPV/C 8 823 489,08 -95 574 201,50 -17 824 298,15 7 431 182,57 -97 129 952,26 

IRR/C     -9,53% 
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Źródło:opracowanie własne 

 

W przypadku wskaźników rentowności kapitału zastosowano przepływy pieniężne tożsame jak 

podczas kalkulowania rentowności projektu, z zastrzeżeniem iż nakłady inwestycyjne 

pomniejszone są o wysokość wnioskowanej dotacji, odzwierciedlając tym samym wielkość 

zainwestowanego kapitału krajowego. 

Tabela 49: Ustalenie wysokości wskaźników finansowej rentowności zainwestowanego kapitału 

W1 Przychody Wkład inwestora Koszty 
Wartość 

rezydualna 
Suma 

2016 0,00 -274 777,54 0,00 0,00 -274 777,54 

2017 0,00 -6 208 242,87 0,00 0,00 -6 208 242,87 

2018 0,00 -8 591 907,12 0,00 0,00 -8 591 907,12 

2019 848 659,68   -1 092 191,95 0,00 -243 532,27 

2020 606 393,84   -1 092 191,95 0,00 -485 798,12 

2021 608 832,56   -1 092 191,95 0,00 -483 359,39 

2022 611 271,29 -140 610,90 642 108,05 0,00 1 112 768,43 

2023 613 710,01   -1 092 191,95 0,00 -478 481,95 

2024 616 148,73   -1 092 191,95 0,00 -476 043,22 

2025 618 587,46   -1 092 191,95 0,00 -473 604,50 

2026 628 342,35   -1 092 191,95 0,00 -463 849,60 

2027 638 097,25   -1 092 191,95 0,00 -454 094,70 

2028 647 852,15   -2 826 491,95 0,00 -2 178 639,81 

2029 657 607,04   642 108,05 0,00 1 299 715,09 

2030 667 361,94   -1 092 191,95 0,00 -424 830,01 

2031 668 909,94   -1 092 191,95 0,00 -423 282,02 

2032 670 457,94   -1 092 191,95 0,00 -421 734,02 

2033 672 005,94   -10 092 191,95 0,00 -9 420 186,02 

2034 673 553,93   -1 092 191,95 0,00 -418 638,02 

2035 675 101,93   -1 092 191,95 0,00 -417 090,02 

2036 681 293,93   642 108,05 0,00 1 323 401,97 

2037 687 485,92   -1 092 191,95 0,00 -404 706,04 

2038 693 677,91   -2 826 491,95 0,00 -2 132 814,04 

2039 699 869,91   -1 092 191,95 0,00 -392 322,05 

2040 706 061,90   -1 092 191,95 19 048 381,24 18 662 251,19 

NPV/K 8 823 489,08 -14 312 945,53 -17 824 298,15 7 431 182,57 -15 868 696,29 

IRR/K     -3,73% 
Źródło:opracowanie własne 

 

Obliczone wskaźniki rentowności wskazują, iż projekt ten, podobnie jak większość z obszaru 

transportu publicznego nie jest w stanie sam się sfinansować. Zarówno wskaźniki dla całej 

inwestycji, jak i dla zainwestowanego kapitału wykazują negatywne salda, co oznacza, iż projekt 

może ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE. 
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9.1.4. Trwałość finansowa 

 

Za utrzymanie trwałości projektu odpowiedzialny będzie beneficjent, czyli Gmina Olsztyn, który 

zabezpieczy fundusze na utrzymanie efektów projektu w przyszłych budżetach. Po zakończeniu 

realizacji inwestycji konieczne będzie coroczne finansowanie planowanego przedsięwzięcia. 

W okresie prognozy łączne wydatki na jego realizację sięgną ok. 31,3 mln zł, co oznacza średnie 

wydatki roczne na poziomie ok. 1,2 mln zł. 

Budżet miasta Olsztyna na rok 2016 zakłada dochody budżetowe w kwocie 984 458 787,11 zł 

(z czego 917 014 806,66 zł to dochody bieżące). Zaplanowane wydatki to 956 864 950,11 zł (z czego 

865 798 381,76 zł to wydatki bieżące). Wynik budżetu na poziomie 27 593 837,00 zł świadczy 

o dobrej kondycji finansowej Miasta i pozwalają na zgromadzenie funduszy niezbędnych do 

realizacji i utrzymania inwestycji. 

Całkowite wydatki inwestycyjne związane z projektem to kwota nie przekraczająca 1,5% 

dochodów, natomiast średnie roczne wydatki na utrzymanie to nieco ponad 2,5% zaplanowanej 

na rok 2016 nadwyżki 

Deficyt finansowy generowany przez projekt określony w okresie operacyjnym na średnio ok. 

800 zł tys. rocznie a w okresie inwestycyjnym na kwotę całkowitą na poziomie 15,3 mln zł 

pokrywany będzie każdorazowo ze środków budżetu Miasta Olsztyn. Analiza Wieloletniej Prognozy 

Finansowej wskazuje, iż sytuacja finansowa do roku 2033 będzie stabilna. Wskaźniku długu dla 

każdego roku będą zachowane, a Gmina, mimo realizacji projektu, będzie zdolna do generowania 

nadwyżek budżetowych. 

 

9.2. Analiza społeczno-ekonomiczna 

 

Analizę społeczno-ekonomiczną przeprowadzono dla wybranego wariantu technicznego realizacji 

Projektu. Poniższe opracowanie przedstawia wpływ społeczny projektu za pomocą powstałych 

w wyniku realizacji inwestycji efektów zewnętrznych. 

Analiza ekonomiczna uwzględnia następujące założenia: 

• analiza odzwierciedla zmianę wartości pieniądza w czasie opierając się na współczynniku 

dyskontowym. Zgodnie z wytycznymi, poziom stopy dyskonta dla analizy ekonomicznej 

przyjęto na poziomie 4,5%, 

• analiza sporządzona jest przy użyciu różnicowego modelu finansowego, 

• analiza została sporządzona w cenach stałych (bez uwzględnienia inflacji),  

• projekcja projektu obejmuje lata 2016-2040, 
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• okres referencyjny analizy obejmuje 25 lat, a wszystkie przepływy dyskontowane są na rok 

2017, 

• dla celów korekty transferów fiskalnych, przepływy finansowe generowane przez projekt 

zostały skorygowane o zagregowany i uśredniony współczynnik odrębny dla nakładów 

inwestycyjnych (współczynnik 0,83 dla infrastruktury oraz 0,87 dla taboru) oraz kosztów 

operacyjnych (współczynnik 0,78), 

• zgodnie z wytycznymi, jeżeli w analizie finansowej wartość rezydualna projektu określona 

jest na podstawie wartości księgowej środków trwałych na koniec okresu referencyjnego, 

w analizie ekonomicznej przyjmuję się wartość tożsamą, poddawaną korektom fiskalnym 

dla nakładów inwestycyjnych. 

 
9.2.1. Zidentyfikowane oddziaływanie ekonomiczne 

Przyjęte w analizie efekty ekonomiczne kalkulowane są zgodnie z metodologią wskazaną 

w Niebieskiej Księdze sektor transportu publicznego i bazują na stawkach jednostkowych 

opisanych w dokumencie: "Aktualizacja tablic kosztów jednostkowych do wykorzystania 

w analizach kosztów i korzyści" opublikowanym przez Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, będących aktualizacja stawek w NK. 

W projekcie zidentyfikowano występowanie poniższych efektów zewnętrznych: 

• koszty czasu podróży użytkowników (transport publiczny i indywidualny), 

• koszty eksploatacji pojazdów (transport indywidualny), 

• koszty wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych, 

• koszty związane z emisją zanieczyszczeń, 

• koszty zmian klimatycznych, 

• koszty hałasu. 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano szczegółowe wyliczenia dotyczące korzyści o najwyższym 

stopniu istotności (ponad 85% całkowitych korzyści). W przypadku pozostałych korzyści dokonano 

krótkiego podsumowania, natomiast szczegółowe wyliczenia zaprezentowano w załączniku 

tabelarycznym do niniejszego opracowania. 

Oddziaływania na czas podróży użytkowników transportu 

Zmiany kosztów ekonomicznych czasu dla użytkowników projektu transportowego są najczęściej 

występującymi w podobnych analizach. Celem ich wyznaczenia dokonano osobnej kalkulacji 

kosztów dla całego systemu transportowego w wariancie bezinwestycyjnym oraz wariantu 

inwestycyjnego oddzielnie, dla każdego roku analizy oraz według środka transportu i motywacji 

podróży. 
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Na podstawie badań preferencji dokonano określenia motywacji podróży, które kształtują się 

następująco: 

• praca - 11,5%, 

• dojazdy - 42,8%, 

• pozostałe - 45,8%. 

Przyjęto tożsame motywacje dla transportu indywidualnego i zbiorowego. Z modelu ruchu 

wygenerowano dane w zakresie łącznej liczby pasażerogodzin. Zgodnie z powyższą strukturą 

rozkładu motywacji rozdzielono wskaźnik pasażerogodzin. Na tej podstawie obliczono łączny koszt 

czasu dla wariantu bazowego i pozostałych wariantów inwestycyjnych wg wskaźników 

jednostkowego kosztu czasu wskazanych w NK. 

Różnica kosztów wariantu inwestycyjnego i bazowego stanowi oszczędność czasu podróży 

w wyniku realizacji projektu. 

 

Tabela 50: Koszty czasu podróży w transporcie zbiorowym w wariancie W0 w latach 2016-2040 

Rok 
Praca przewozowa W0 

Koszty W0 łącznie 
Służbowe Dojazdy Inne 

2016 937 887,62 3 490 573,07 3 735 239,41 281 093 629,47 

2017 953 254,71 3 547 765,36 3 796 440,50 291 479 318,61 

2018 968 621,80 3 604 957,65 3 857 641,60 302 326 866,76 

2019 983 988,88 3 662 149,94 3 918 842,69 313 358 494,41 

2020 1 027 637,17 3 824 597,48 4 092 676,75 333 755 975,77 

2021 1 031 803,06 3 840 101,83 4 109 267,85 341 616 515,12 

2022 1 035 968,95 3 855 606,18 4 125 858,95 349 338 784,14 

2023 1 040 134,84 3 871 110,53 4 142 450,05 356 907 461,85 

2024 1 044 300,73 3 886 614,88 4 159 041,16 364 307 459,30 

2025 1 048 466,61 3 902 119,23 4 175 632,26 371 705 564,38 

2026 1 065 130,17 3 964 136,62 4 241 996,67 383 785 903,41 

2027 1 081 793,72 4 026 154,02 4 308 361,08 396 198 494,05 

2028 1 098 457,27 4 088 171,42 4 374 725,49 408 953 045,53 

2029 1 115 120,83 4 150 188,81 4 441 089,90 421 642 448,69 

2030 1 131 784,38 4 212 206,21 4 507 454,31 434 666 265,06 

2031 1 134 790,64 4 223 394,75 4 519 427,09 442 710 887,46 

2032 1 137 796,91 4 234 583,29 4 531 399,87 450 719 807,24 

2033 1 140 803,18 4 245 771,82 4 543 372,65 458 909 397,85 

2034 1 143 809,44 4 256 960,36 4 555 345,43 467 049 667,87 

2035 1 146 815,71 4 268 148,90 4 567 318,22 475 128 040,83 

2036 1 158 840,77 4 312 903,05 4 615 209,34 486 925 575,86 

2037 1 170 865,84 4 357 657,21 4 663 100,47 498 991 758,90 

2038 1 182 890,90 4 402 411,36 4 710 991,59 511 329 278,17 

2039 1 194 915,97 4 447 165,51 4 758 882,72 523 680 912,37 

2040 1 206 941,03 4 491 919,66 4 806 773,85 536 297 768,02 
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Źródło:opracowanie własne 

 

Koszty czasu, w związku z poprawą warunków transportu zbiorowego związanymi z wydzielonymi 

pasami dla komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą węzła przesiadkowego przyczyniają się do 

skrócenia czasu podróży pasażerów w całym okresie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

 

Tabela 51: Koszty czasu podróży w transporcie zbiorowym w wariancie W1 w latach 2016-2040 

Rok 
Praca przewozowa W1 

Koszty W1 łącznie W1-W0 
Służbowe Dojazdy Inne 

2016 937 887,62 3 490 573,07 3 735 239,41 281 093 629,47 0,00 

2017 953 254,71 3 547 765,36 3 796 440,50 291 479 318,61 0,00 

2018 968 621,80 3 604 957,65 3 857 641,60 302 326 866,76 0,00 

2019 995 591,75 3 705 332,79 3 965 052,38 317 053 513,34 3 695 018,93 

2020 1 016 475,71 3 783 057,42 4 048 225,00 330 130 955,74 -3 625 020,02 

2021 1 020 600,07 3 798 407,21 4 064 650,71 337 907 350,24 -3 709 164,87 

2022 1 024 724,43 3 813 757,00 4 081 076,41 345 547 021,73 -3 791 762,41 

2023 1 028 848,79 3 829 106,78 4 097 502,12 353 034 813,43 -3 872 648,42 

2024 1 032 973,14 3 844 456,57 4 113 927,83 360 355 797,91 -3 951 661,39 

2025 1 037 097,50 3 859 806,36 4 130 353,53 367 674 952,20 -4 030 612,19 

2026 1 053 594,94 3 921 205,50 4 196 056,36 379 629 548,47 -4 156 354,93 

2027 1 070 092,37 3 982 604,65 4 261 759,18 391 912 966,24 -4 285 527,80 

2028 1 086 589,81 4 044 003,80 4 327 462,01 404 534 815,20 -4 418 230,33 

2029 1 103 087,24 4 105 402,94 4 393 164,83 417 092 384,82 -4 550 063,88 

2030 1 119 584,67 4 166 802,09 4 458 867,66 429 980 919,98 -4 685 345,08 

2031 1 122 556,43 4 177 862,19 4 470 703,00 437 938 007,01 -4 772 880,45 

2032 1 125 528,19 4 188 922,29 4 482 538,34 445 859 750,97 -4 860 056,27 

2033 1 128 499,94 4 199 982,40 4 494 373,69 453 960 192,19 -4 949 205,66 

2034 1 131 471,70 4 211 042,50 4 506 209,03 462 011 819,28 -5 037 848,59 

2035 1 134 443,46 4 222 102,60 4 518 044,38 470 002 191,89 -5 125 848,93 

2036 1 146 330,48 4 266 343,02 4 565 385,75 481 668 960,47 -5 256 615,39 

2037 1 158 217,51 4 310 583,43 4 612 727,13 493 601 379,26 -5 390 379,63 

2038 1 170 104,54 4 354 823,84 4 660 068,50 505 802 104,83 -5 527 173,34 

2039 1 181 991,56 4 399 064,25 4 707 409,88 518 016 695,42 -5 664 216,95 

2040 1 193 878,59 4 443 304,67 4 754 751,26 530 493 542,52 -5 804 225,50 

Źródło:opracowanie własne 

 

Również w przypadku transportu indywidualnego pojawi się poprawa warunków ruchu, z uwagi 

na decyzję części kierowców o zmianie środka transportu. Pozwoli to na obniżenie kongestii na 

drogach co przełoży się na wyższe średnie prędkości przejazdu i krótsze czasy przejazdu. 
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Tabela 52: Koszty czasu podróży w transporcie indywidualnym w W0 w latach 2016-2040 

Rok 
Praca przewozowa W0 

Koszty W0 łącznie 
Służbowe Dojazdy Inne 

2016 1 583 289,14 5 892 589,15 6 305 621,10 474 526 456,60 

2017 1 619 475,53 6 027 265,47 6 449 737,35 495 191 494,76 

2018 1 655 661,93 6 161 941,78 6 593 853,59 516 766 279,94 

2019 1 691 848,32 6 296 618,10 6 737 969,84 538 781 536,24 

2020 1 542 862,50 5 742 131,74 6 144 617,61 501 090 844,76 

2021 1 546 090,41 5 754 145,16 6 157 473,09 511 890 336,10 

2022 1 549 318,31 5 766 158,58 6 170 328,57 522 445 169,95 

2023 1 552 546,21 5 778 171,99 6 183 184,05 532 734 129,96 

2024 1 555 774,12 5 790 185,41 6 196 039,53 542 736 494,58 

2025 1 559 002,02 5 802 198,82 6 208 895,00 552 702 124,88 

2026 1 571 913,64 5 850 252,49 6 260 316,92 566 389 266,91 

2027 1 584 825,25 5 898 306,15 6 311 738,83 580 429 860,17 

2028 1 597 736,87 5 946 359,82 6 363 160,74 594 833 657,63 

2029 1 610 648,48 5 994 413,48 6 414 582,65 609 008 238,51 

2030 1 623 560,10 6 042 467,14 6 466 004,56 623 534 674,00 

2031 1 627 780,43 6 058 174,13 6 482 812,51 635 038 826,96 

2032 1 632 000,77 6 073 881,12 6 499 620,45 646 490 656,18 

2033 1 636 221,10 6 089 588,11 6 516 428,39 658 200 517,27 

2034 1 640 441,44 6 105 295,09 6 533 236,34 669 838 523,90 

2035 1 644 661,77 6 121 002,08 6 550 044,28 681 386 660,56 

2036 1 661 543,11 6 183 830,03 6 617 276,06 698 152 719,88 

2037 1 678 424,46 6 246 657,98 6 684 507,83 715 299 690,41 

2038 1 695 305,80 6 309 485,92 6 751 739,61 732 831 309,89 

2039 1 712 187,14 6 372 313,87 6 818 971,39 750 378 894,88 

2040 1 729 068,48 6 435 141,82 6 886 203,16 768 302 296,61 

Źródło:opracowanie własne 
 

Tabela 53: Koszty czasu podróży w transporcie indywidualnym w W1 w latach 2016-2040 

Rok 
Praca przewozowa W1 

Koszty W1 łącznie W1-W0 
Służbowe Dojazdy Inne 

2016 1 583 289,14 5 892 589,15 6 305 621,10 474 526 456,60 0,00 

2017 1 619 475,53 6 027 265,47 6 449 737,35 495 191 494,76 0,00 

2018 1 655 661,93 6 161 941,78 6 593 853,59 516 766 279,94 0,00 

2019 1 680 357,25 6 253 851,32 6 692 205,39 535 122 119,38 -3 659 416,86 

2020 1 534 509,82 5 711 045,24 6 111 352,15 498 378 060,83 -2 712 783,93 

2021 1 537 712,01 5 722 962,97 6 124 105,23 509 116 359,65 -2 773 976,45 

2022 1 540 914,21 5 734 880,70 6 136 858,31 519 611 224,65 -2 833 945,30 

2023 1 544 116,40 5 746 798,42 6 149 611,40 529 841 559,20 -2 892 570,76 

2024 1 547 318,59 5 758 716,15 6 162 364,48 539 786 759,19 -2 949 735,39 

2025 1 550 520,78 5 770 633,88 6 175 117,56 549 695 331,49 -3 006 793,38 

2026 1 563 329,56 5 818 304,79 6 226 129,89 563 296 266,30 -3 093 000,61 

2027 1 576 138,33 5 865 975,70 6 277 142,22 577 248 343,24 -3 181 516,93 

2028 1 588 947,10 5 913 646,61 6 328 154,55 591 561 249,37 -3 272 408,27 
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2029 1 601 755,88 5 961 317,52 6 379 166,88 605 645 822,28 -3 362 416,23 

2030 1 614 564,65 6 008 988,43 6 430 179,21 620 079 936,18 -3 454 737,82 

2031 1 618 769,68 6 024 638,46 6 446 926,21 631 523 501,82 -3 515 325,14 

2032 1 622 974,71 6 040 288,50 6 463 673,20 642 915 130,72 -3 575 525,46 

2033 1 627 179,75 6 055 938,53 6 480 420,20 654 563 462,01 -3 637 055,26 

2034 1 631 384,78 6 071 588,56 6 497 167,20 666 140 433,66 -3 698 090,25 

2035 1 635 589,81 6 087 238,60 6 513 914,20 677 628 127,73 -3 758 532,84 

2036 1 652 409,94 6 149 838,73 6 580 902,19 694 315 111,60 -3 837 608,28 

2037 1 669 230,07 6 212 438,86 6 647 890,18 711 381 287,80 -3 918 402,60 

2038 1 686 050,20 6 275 039,00 6 714 878,18 728 830 383,77 -4 000 926,12 

2039 1 702 870,33 6 337 639,13 6 781 866,17 746 295 732,11 -4 083 162,77 

2040 1 719 690,46 6 400 239,26 6 848 854,16 764 135 222,23 -4 167 074,39 

Źródło:opracowanie własne 

 

Koszty czasu w transporcie ulegną istotnemu obniżeniu na skutek realizacji projektu. Oszczędność 

ta w całym okresie projekcji w wielkości zdyskontowanej wynosi blisko 87,3 mln zł. 

Oddziaływania na koszty eksploatacji pojazdów 

W wyniku realizacji Projektu zmieni się praca przewozowa wyrażona liczbą pojazdokilometrów 

samochodów osobowych. Koszty te traktowane są jako efekt zewnętrzny wywołany realizacją 

projektu. Obliczenia kosztów dokonano na bazie prognoz ruchu, średniej prędkości ruchu 

samochodowego oraz dla interpolowanego dla tej prędkości kosztu jednostkowego 

wg wskaźników z Niebieskiej Księgi. 

 

Tabela 54: Koszty eksploatacji pojazdów w W0 w latach 2016-2040 

W0 praca eksploatacyjna SO Średnia prędkość 
Koszt 

jednostkowy 
Koszt 

2016 323 930 855,09 32,00 0,90 290 695 549,36 

2017 329 456 620,88 31,78 0,90 295 838 867,28 

2018 334 982 386,66 31,56 0,90 300 988 374,06 

2019 340 508 152,45 31,36 0,90 306 144 069,70 

2020 375 091 401,56 37,74 0,88 330 620 564,99 

2021 376 059 793,38 37,74 0,88 331 474 144,28 

2022 377 028 185,21 37,73 0,88 332 327 723,57 

2023 377 996 577,04 37,73 0,88 333 181 302,86 

2024 378 964 968,86 37,72 0,88 334 034 882,15 

2025 379 933 360,69 37,72 0,88 334 888 461,45 

2026 383 806 927,99 37,70 0,88 338 302 778,61 

2027 387 680 495,30 37,68 0,88 341 717 095,77 

2028 391 554 062,60 37,66 0,88 345 131 412,94 

2029 395 427 629,90 37,64 0,88 348 656 449,84 

2030 399 301 197,21 37,62 0,88 352 071 851,60 

2031 399 983 181,03 37,56 0,88 352 673 170,38 

2032 400 665 164,85 37,50 0,88 353 386 675,40 
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2033 401 347 148,67 37,45 0,88 354 100 562,33 

2034 402 029 132,49 37,39 0,88 354 702 263,01 

2035 402 711 116,31 37,33 0,88 355 416 722,81 

2036 405 439 051,59 37,11 0,88 358 051 335,24 

2037 408 166 986,87 36,90 0,88 360 689 002,96 

2038 410 894 922,15 36,69 0,88 363 329 725,96 

2039 413 622 857,43 36,48 0,88 365 973 504,25 

2040 416 350 792,71 36,28 0,89 368 620 337,83 

Źródło:opracowanie własne 

 

W wyniku realizacji Projektu zmieni się również praca przewozowa transportu publicznego. 

Zgodnie z Niebieską Księgą, zmiana przychodów z biletów została ujęta jako element kosztu 

podróży i koryguje ona wartości kosztów eksploatacyjnych pojazdów. 

 

Tabela 55: Koszty eksploatacji pojazdów w W1 w latach 2016-2040 

W0 
praca 

eksploatacyjna SO 
Średnia prędkość 

Koszt 
jednostkowy 

Koszt 
W1-W0 

skorygowane o 
bilety 

2016 323 930 855,09 32,00 0,90 290 695 549,36 0,00 

2017 329 456 620,88 31,78 0,90 295 838 867,28 0,00 

2018 334 982 386,66 31,56 0,90 300 988 374,06 0,00 

2019 334 272 525,90 31,00 0,90 300 912 127,81 -4 383 282,21 

2020 369 832 618,68 37,42 0,88 326 295 922,81 -3 718 248,34 

2021 370 783 319,56 37,41 0,88 327 134 707,18 -3 730 604,54 

2022 371 734 020,43 37,41 0,88 327 973 491,55 -3 742 960,74 

2023 372 684 721,31 37,40 0,88 328 812 275,92 -3 755 316,94 

2024 373 635 422,19 37,40 0,88 329 651 060,29 -3 767 673,13 

2025 374 586 123,06 37,39 0,88 330 489 844,66 -3 780 029,33 

2026 378 388 926,57 37,37 0,88 333 844 982,13 -3 829 454,12 

2027 382 191 730,08 37,35 0,88 337 307 133,30 -3 771 865,23 

2028 385 994 533,59 37,33 0,88 340 663 335,56 -3 820 225,23 

2029 389 797 337,09 37,31 0,88 344 019 537,83 -3 979 304,97 

2030 393 600 140,60 37,29 0,88 347 375 740,09 -4 028 749,57 

2031 394 273 724,11 37,23 0,88 348 080 614,59 -3 923 645,85 

2032 394 947 307,61 37,17 0,88 348 675 281,05 -4 040 936,41 

2033 395 620 891,12 37,12 0,88 349 380 721,36 -4 047 835,03 

2034 396 294 474,62 37,06 0,88 349 975 576,43 -4 053 132,65 

2035 396 968 058,13 37,01 0,88 350 681 582,55 -4 060 038,33 

2036 399 662 392,15 36,79 0,88 353 285 568,16 -4 084 473,15 

2037 402 356 726,17 36,57 0,88 355 892 571,43 -4 108 945,61 

2038 405 051 060,19 36,36 0,89 358 502 592,35 -4 133 455,70 

2039 407 745 394,21 36,16 0,89 361 115 630,93 -4 158 003,42 

2040 410 439 728,23 35,96 0,89 363 731 687,15 -4 182 588,78 

Źródło:opracowanie własne 
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Oszczędność kosztów eksploatacji pojazdów w całym okresie projekcji w wielkości zdyskontowanej 

wynosi blisko 47,5 mln zł. 

Wartość wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych 

Łączne koszty wypadków, obliczone wg wskaźników NK, bazują na danych liczbowych dotyczących 

pracy przewozowej samochodów osobowych i wskaźnikach prawdopodobieństwa zdarzeń 

drogowych obliczonych na podstawie danych historycznych dla układu komunikacyjnego. 

W przypadku Olsztyna zebrano dane dotyczące liczby wypadków oraz wielkości pracy 

eksploatacyjnej za ostatnie 3 lata. Średnie prawdopodobieństwo na poziomie 0,7947208 

wypadków na 1 mln pojazdokm przyjęto w całym horyzoncie analizy. 

 

Tabela 56: Prawdopodobieństwo wypadku w Olsztynie w latach 2013-2015 

Rok 
Wypadki w ruchu 

drogowym 

Pojazdokm  

(mln) 

Prawdopodobieństwo wypadku 
na 1 mln pojazdokm 

2013 234 307,353558 0,76133819 

2014 267 312,879324 0,85336416 

2015 245 318,405089 0,76946006 

Średnie   0,7947208 

Źródło:opracowanie własne 

 

Metodologia uzależnia ilość wypadków od wielkości wykonywanej pracy eksploatacyjnej na 

drogach. Przejęcie części ruchu przez transport zbiorowy obniża wielkość wykonywanej pracy, 

przez co następuje spadek liczby wypadków. 

Poza prawdopodobieństwem wypadków, na podstawie danych historycznych dokonano również 

oceny ich dotkliwości celem przypisania do odpowiednich kosztów jednostkowych. Określone 

prawdopodobieństwo dotkliwości wypadków kształtuje się następująco: 

• zabici na 1 wypadek: 0,02458485, 

• ranni na 1 wypadek: 1,135457967. 

Korzyści ekonomiczne wynikające z oszczędności wypadków są obliczane jako różnica pomiędzy 

całkowitymi kosztami skutków wypadków pomiędzy wariantami inwestycyjnymi a wariantami 

bezinwestycyjnymi. 

Tabela 57: Koszty wypadków w W0 w latach 2016-2040 

W0 liczba wypadków liczba rannych liczba zabitych Koszty W0 łącznie 

2016 257,43 292,31 6,33 213 121 850,91 

2017 261,83 297,29 6,44 223 773 792,69 

2018 266,22 302,28 6,54 235 084 610,32 

2019 270,61 307,27 6,65 246 724 792,46 
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2020 298,09 338,47 7,33 280 416 591,55 

2021 298,86 339,35 7,35 289 875 788,42 

2022 299,63 340,22 7,37 299 221 379,85 

2023 300,40 341,09 7,39 308 425 070,21 

2024 301,17 341,97 7,40 317 458 549,70 

2025 301,94 342,84 7,42 326 546 469,66 

2026 305,02 346,34 7,50 338 503 539,54 

2027 308,10 349,83 7,57 350 914 106,19 

2028 311,18 353,33 7,65 363 796 299,63 

2029 314,25 356,82 7,73 376 578 413,58 

2030 317,33 360,32 7,80 389 825 894,70 

2031 317,87 360,93 7,81 400 369 181,28 

2032 318,42 361,55 7,83 410 934 158,35 

2033 318,96 362,16 7,84 421 833 523,80 

2034 319,50 362,78 7,85 432 734 376,61 

2035 320,04 363,40 7,87 443 614 979,19 

2036 322,21 365,86 7,92 456 764 170,26 

2037 324,38 368,32 7,97 470 325 860,73 

2038 326,55 370,78 8,03 484 308 051,41 

72039 328,71 373,24 8,08 498 326 359,34 

2040 330,88 375,70 8,13 512 760 250,16 

Źródło:opracowanie własne 

 

Przeniesienie części ruchu do transportu publicznego skutkuje obniżeniem liczby zabitych 

i rannych.  Zdyskontowana korzyść w całym okresie projekcji wynosi 62,9 mln zł. 

 

Tabela 58: Koszty wypadków w W0 w latach 2016-2040 

W1 liczba wypadków liczba rannych liczba zabitych Koszty W0 łącznie W1-W0 

2016 257,43 292,31 6,33 213 121 850,91 0,00 

2017 261,83 297,29 6,44 223 773 792,69 0,00 

2018 266,22 302,28 6,54 235 084 610,32 0,00 

2019 265,65 301,64 6,53 242 206 593,25 -4 518 199,21 

2020 293,91 333,73 7,23 276 485 149,87 -3 931 441,68 

2021 294,67 334,58 7,24 285 808 557,52 -4 067 230,90 

2022 295,42 335,44 7,26 295 019 764,82 -4 201 615,03 

2023 296,18 336,30 7,28 304 090 878,91 -4 334 191,30 

2024 296,94 337,16 7,30 312 993 994,14 -4 464 555,56 

2025 297,69 338,02 7,32 321 950 606,94 -4 595 862,72 

2026 300,71 341,45 7,39 333 725 062,33 -4 778 477,21 

2027 303,74 344,88 7,47 345 945 878,07 -4 968 228,13 

2028 306,76 348,31 7,54 358 630 892,66 -5 165 406,97 

2029 309,78 351,74 7,62 371 216 505,17 -5 361 908,41 

2030 312,80 355,17 7,69 384 260 122,52 -5 565 772,17 
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2031 313,34 355,78 7,70 394 654 214,50 -5 714 966,78 

2032 313,87 356,39 7,72 405 069 753,21 -5 864 405,14 

2033 314,41 357,00 7,73 415 814 975,00 -6 018 548,80 

2034 314,94 357,61 7,74 426 561 730,41 -6 172 646,20 

2035 315,48 358,21 7,76 437 288 591,53 -6 326 387,66 

2036 317,62 360,64 7,81 450 256 235,10 -6 507 935,16 

2037 319,76 363,08 7,86 463 630 767,90 -6 695 092,83 

2038 321,90 365,51 7,91 477 420 087,49 -6 887 963,92 

2039 324,04 367,94 7,97 491 245 283,43 -7 081 075,91 

2040 326,18 370,37 8,02 505 480 429,98 -7 279 820,18 

Źródło:opracowanie własne 

 
Oddziaływania zanieczyszczenia powietrza 

W związku ze zmianą pracy przewozowej samochodów osobowych zmieni się również globalny 

koszt zewnętrzny w postaci emisji zanieczyszczeń. Obliczeń dokonano analogicznie do kosztów 

eksploatacji, z zastosowaniem odpowiednich wskaźników z NK. 

Wartości jednostkowe przytoczone w Niebieskiej Księdze określają wycenę zanieczyszczeń 

powietrza związanych z transportem w postaci pyłów (PM10, PM2.5), tlenków azotu (NOx), 

dwutlenku siarki (SO2), lotnych związków organicznych (VOCs) oraz ozonu (O3) jako 

zanieczyszczenie pośrednie. 

Zidentyfikowane koszty ekonomiczne zależą od prędkości i kategorii pojazdów, jak również 

ukształtowania terenu, lokalizacji oraz stanu technicznego drogi. Do analizy przyjęto wskaźniku 

odpowiadające płaskiemu ukształtowaniu terenu w obszarze miejskim po nawierzchni 

zdegradowanej. 

Kalkulacji dokonano w oparciu o wielkości pojazdokm wygenerowane z modelu ruchy, przy 

zastrzeżeniu że 3% transportu drogowego (z wyłączeniem transportu zbiorowego) stanowią 

samochody ciężkie, wobec 97% pojazdów lekkich (osobowych i dostawczych). Kalkulację w/w 

kosztów przeprowadzono oddzielnie dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantu inwestycyjnego, 

osobno dla ruchu lekkiego i ciężkiego.  

Ograniczenie ruchu pojazdów na drogach pozytywnie wpływa na koszty zanieczyszczenia 

powietrza. Zdyskontowana wielkość korzyści w całym okresie prognozy wynosi 16,4 mln zł. 

Szczegółowe wyliczenia zaprezentowano w załączniku do niniejszego opracowania. 

Oddziaływania zmian klimatycznych 

W związku ze zmianą pracy przewozowej samochodów osobowych i autobusowych zmieni się 

również globalny koszt zewnętrzny zmian klimatycznych. Obliczeń dokonano analogicznie do 

kosztów zanieczyszczenia powietrza zachowując tożsamy rozkład ruchu oraz dobór wskaźników  

z NK bazujący na identycznych danych dotyczących obszaru, ukształtowania, czy stanu 

technicznego nawierzchni. Bazą do określenia redukcji pojazdokm na drogach były dane z modelu 

ruchu. 
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Ograniczenie ruchu pojazdów na drogach pozytywnie wpływa na koszty oddziaływania zmian 

klimatycznych. Zdyskontowana wielość korzyści w całym okresie prognozy wynosi 3,94mln zł. 

Szczegółowe wyliczenia zaprezentowano w załączniku do niniejszego opracowania. 

Oddziaływania hałasu 

Zgodnie z NK obliczenie kosztów oddziaływań hałasu należy przeprowadzić dla wszystkich 

projektów na obszarach miejskich. Dokonana w niniejszym dokumencie kalkulacja bazuje na 

metodzie opartej o tzw. krańcowe koszty oddziaływania hałasu, z wykorzystaniem wartości 

jednostkowych zaprezentowanych w Niebieskiej Księdze. Metoda obliczania kosztów hałasu jest 

podobna do metody obliczania kosztów oddziaływania zanieczyszczenia powietrza i sporządzona 

jest w oparciu o dane wygenerowane z modelu ruchu. 

Realizacja projektu pozytywnie wpływa na koszty oddziaływania hałasu. Zdyskontowana wielkość 

korzyści w całym okresie prognozy wynosi 4,82 mln zł. Szczegółowe wyliczenia zaprezentowano 

w załączniku do niniejszego opracowania. 

 

9.3. Podsumowanie i wnioski z analizy kosztów i korzyści 

 

Łączne korzyści z realizacji Projektu po korektach fiskalnych wynoszą ponad 223,5 mln zł. Jak 

zwykle przy projektach związanych z transportem jedną z głównych korzyści społeczno-

ekonomicznych są oszczędności czasu podróży, koszty wypadków i ich następstw oraz 

oszczędności kosztów eksploatacji pojazdów. Pozostałe korzyści łącznie nie przekraczają 15% 

całości. 

 

Tabela 59: Rozkład korzyści ekonomicznych projektu 

Rozkład korzyści ekonomicznych Korzyść w tys. PLN Udział % 

Koszty czasu 87 283,00 38,08% 

Eksploatacja pojazdów 47 499,39 20,73% 

Koszty wypadków 62 860,88 27,43% 

Koszty zanieczyszczeń 16 438,09 7,17% 

Koszty zmian klimatu 3 941,70 1,72% 

Koszty hałasu 4 826,32 2,11% 

Wartość rezydualna 6 337,98 2,77% 

Suma 229 187,35 100,00% 
Źródło:opracowanie własne 

 

Na podstawie oszacowanych korzyści oraz wyników analizy finansowej dokonano kalkulacji 

wskaźników efektywności ekonomicznej projektu. Jak zostało to wskazane wcześniej, dla 

przepływów z analizy finansowej, tj. nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i wartości 
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rezydualnej dokonano korekt fiskalnych, oczyszczając je z transferów i uzyskując wielkości 

ekonomiczne umożliwiające wyznaczenie efektywności projektu. 

Zgodnie z wytycznymi dokonano kalkulacji wskaźników ekonomicznej wartości bieżącej netto 

projektu (ENPV), ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (ERR) oraz wskaźnika B/C.  

Tabela 60: Kalkulacja efektywności ekonomicznej projektu 

W1 
Nakłady 

inwestycyjne 
Koszty 

operacyjne 
Korzyści 

ekonomiczne 
Wartość rezydualna Suma 

2016 -788 122,41 0,00 0,00 0,00 -788 122,41 

2017 -28 212 638,80 0,00 0,00 0,00 -28 212 638,80 

2018 -42 331 635,11 0,00 0,00 0,00 -42 331 635,11 

2019   -851 909,72 10 748 577,20 0,00 9 896 667,47 

2020   -851 909,72 15 556 234,34 0,00 14 704 324,62 

2021   -851 909,72 15 883 959,41 0,00 15 032 049,69 

2022 -117 564,77 247 890,28 16 276 317,93 0,00 16 406 643,43 

2023   -851 909,72 16 589 661,59 0,00 15 737 751,86 

2024   -851 909,72 16 928 242,08 0,00 16 076 332,36 

2025   -851 909,72 17 265 539,17 0,00 16 413 629,44 

2026   -851 909,72 17 784 612,58 0,00 16 932 702,86 

2027   -851 909,72 18 142 248,90 0,00 17 290 339,18 

2028   -1 951 709,72 18 685 162,92 0,00 16 733 453,20 

2029   247 890,28 19 413 893,05 0,00 19 661 783,33 

2030   -851 909,72 19 977 094,07 0,00 19 125 184,35 

2031   -851 909,72 20 149 246,28 0,00 19 297 336,55 

2032   -851 909,72 20 701 743,96 0,00 19 849 834,24 

2033   -6 559 226,80 21 074 062,23 0,00 14 514 835,43 

2034   -851 909,72 21 442 086,82 0,00 20 590 177,09 

2035   -851 909,72 21 812 465,55 0,00 20 960 555,83 

2036   247 890,28 22 303 525,44 0,00 22 551 415,71 

2037   -851 909,72 22 807 103,63 0,00 21 955 193,90 

2038   -1 951 709,72 23 321 121,41 0,00 21 369 411,68 

2039   -851 909,72 23 837 928,41 0,00 22 986 018,68 

2040   -851 909,72 24 364 815,33 19 048 381,24 42 561 286,85 

ENPV -63 782 995,84 -12 056 486,34 222 849 375,21 6 337 979,26 153 360 067,62 

IRR     19,67% 

BCR     3,02 
Źródło:opracowanie własne 

 

W związku przedstawionymi wyliczeniami należy stwierdzić, iż Projekt kwalifikuje się do wsparcia 

finansowego ze środków UE. Wskaźnik B/C powyżej wartości „1” jest zgodny z wyliczonymi 

wartościami ENPV i ERR, które są odpowiednio wyższe od 0 i przekraczające przyjętą stopę 

dyskontową, co dowodzi zasadności przyznania wsparcia niniejszemu Projektowi 

 

 

9.4. Analiza wrażliwości i ryzyka 
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9.4.1. Analiza wrażliwości 

 

Analizę wrażliwości przeprowadzono w oparciu o metodologię zaprezentowaną w Niebieskiej 

Księdze sektor transportu publicznego. Analizę przeprowadzono poprzez zmianę pojedynczego 

parametru (zmiennej badanej), przy pozostałych parametrach niezmienionych. To pozwoliło 

każdorazowo określić wpływ tej zmiany na wskaźniki IRR i NPV (odpowiednio dla analizy 

ekonomicznej i finansowej). Zmiany procentowe stosowane były wobec wartości bezwzględnych 

(nie przyrostowych) danych parametrów wariantu inwestycyjnego oraz odpowiednich wartości 

bezwzględnych dla wariantu bezinwestycyjnego.  

Analiza wrażliwości w pierwszym etapie posłużyła identyfikacji tzw. zmiennych krytycznych, tj. tych 

zmiennych, których zmiany, których zmiana wartości o ±1% powoduje zmianę wartości ENPV czy 

FNPV o więcej, niż ±1%; 

 

Tabela 61: Analiza zmiennych krytycznych 

Wyszczególnienie FNPV/C FRR/C ENPV ERR 

wartość bazowa -97 129 952 -9,53% 153 360 068 19,67% 
zmiana poziomu ruchu pas. 
o -1% -97 218 187 -9,55% 153 439 809 19,67% 

odchylenie po zmianie -0,09% 0,02% 0,05% -0,01% 

wartość bazowa -97 129 952 -9,53% 153 360 068 19,67% 
zmiana nakładów 
inwestycyjnych o +1% -98 115 994 -9,57% 152 577 085 19,46% 

odchylenie po zmianie -1,02% 0,03% 0,51% 0,21% 

wartość bazowa -97 129 952 -9,53% 153 360 068 19,67% 
zmiana kosztów 
operacyjnych o +1% -97 261 992 -9,56% 153 265 346 19,66% 

odchylenie po zmianie -0,14% 0,03% 0,06% 0,01% 

wartość bazowa -97 129 952 -9,53% 153 360 068 19,67% 
zmiana wartości jedn. czasu 
o -1% -97 129 952 -9,53% 152 487 238 19,60% 

odchylenie po zmianie 0,00% 0,00% 0,57% 0,07% 
Źródło:opracowanie własne 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż wśród badanych zmiennych nakłady inwestycyjne stanowią 

czynnik krytyczny ze względu na wskaźnik NPV/C. Odchylenie zanotowano na poziomie 1,02%. 

 

W kolejnym kroku określono progowe zmiany analizowanych czynników, przy których wartości 

NPV osiągają wartość zero. Badanie zmian progowych dokonano dla tych samych czynników, dla 

których przeprowadzono badanie zmiennych krytycznych. Jego wyniki przedstawiają się 

następująco: 

• Poziom ruchu pasażerskiego - przy wzroście o 1201% NPV/C osiąga wartość zero, 
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• Nakłady inwestycyjne - przy wzroście o 296% ENPV osiąga wartość zero, 

• Koszty operacyjne i utrzymania - przy spadku o 636% NPV/C osiąga wartość zero, 

• Dochody projektu - przy spadku o 76% ENPV osiąga wartość zero. 

 

Powyższe wskaźniku wskazują, iż wartości progowe są bardzo wysokie, co sprawia, iż ryzyka dla 

wskazanych czynników należy uznać za niewielkie. 

W kolejnym kroku dokonano badania wrażliwości na skokowe zmiany jednego wskaźnika. 

Szczegółowe wyniki niniejszej analizy znajdują się w załączniku. Poniżej zaprezentowano dane 

krańcowe z przy maksymalnych odchyleniach. Badania czynników dokonano osobno dla analizy 

ekonomicznej oraz finansowej. 

 

Analiza ekonomiczna 

• Ruch pasażerski (pasażerowie/pasażero-km) ±25% ENPV w przedziale 

od 151 366 533 zł do 155 353 601 zł; ERR od 19,48% do 19,85% 

• Nakłady inwestycyjne ±25% ENPV w przedziale od 133 785 504 zł do 172 934 630 zł; 

ERR od 15,42% do 26,84% 

• Koszty operacyjne i utrzymania ±25% ENPV w przedziale od 150 992 014 zł 

do 155 728 120 zł; ERR od 19,46% do 19,88% 

• Jednostkowe koszty czasu (koszt 1 godz.) ±25% ENPV w przedziale od 131 539 318 

zł do 175 180 816 zł; ERR od 17,98% do 21,27% 

 

Analiza finansowa 

• Ruch pasażerski (pasażerowie/pasażero-km) ±25% NPV/C w przedziale 

od -94 924 080 zł do -99 335 825 zł; FRR/C od -9,05% do -10,03% 

• Dochody projektu (związane z biletami i inne) ±25% NPV/C w przedziale 

od -94 924 080 zł do -99 335 825 zł; FRR/C od -9,05% do -10,03% 

• Nakłady inwestycyjne ±25% NPV/C w przedziale od -72 478 920 zł 

do -121 780 986 zł; FRR/C od -8,55% do -10,3% 

• Koszty operacyjne i utrzymania ±25% NPV/C w przedziale od -93 828 968 zł do -100 

430 937 zł; FRR/C od -8,77% do -10,34%. 

 Powyższe dane wskazują, że wskazane czynniki, nawet przy istotnych odchylenia nie zmieniają 

decyzyjnych poziomów wskaźników efektywności. 

 

 

9.4.2. Analiza scenariuszy 
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Poza wrażliwością poszczególnych wskaźników, w ramach prac nad projektem przygotowano 

również scenariuszową analizę wskaźników zakładającą jednoczesną zmianę kilku wskaźników. 

Doboru zmiennych i odchyleń dokonano w oparciu o wskazanie Niebieskiej Księgi. 

 

Tabela 62: Wyniki analizy scenariuszy 

Wyszczególnienie FNPV/C FRR/C ENPV ERR 

wartość bazowa -97 129 952 -9,53% 153 360 068 19,67% 

Ruch pasażerski -15% i 
nakłady inwestycyjne +15% 

-113 244 095 -10,29% 142 811 450 17,00% 

odchylenie po zmianie -16,59% -7,98% 6,88% 13,56% 

wartość bazowa -97 129 952 -9,53% 153 360 068 19,67% 

Ruch pasażerski -15% i 
koszty operacyjne i 
utrzymania +15% 

-100 434 066 -10,31% 153 135 356 19,65% 

odchylenie po zmianie -3,40% -8,19% 0,15% 0,07% 

wartość bazowa -97 129 952 -9,53% 153 360 068 19,67% 

OPEX +15% and CAPEX 
+15% 

-113 901 163 -10,47% 140 194 498 16,79% 

odchylenie po zmianie -17,27% -9,81% 8,58% 14,61% 

wartość bazowa -97 129 952 -9,53% 153 360 068 19,67% 

 Ruch pasażerski -15%, 
nakłady inwestycyjne +15% 
i koszty operacyjne i 
utrzymania +15%  

-115 224 686 -10,76% 141 390 619 16,89% 

odchylenie po zmianie -18,63% -12,84% 7,80% 14,12% 

wartość bazowa -97 129 952 -9,53% 153 360 068 19,67% 

 Dochody projektu -15% i 
nakłady inwestycyjne +15% 

-113 244 095 -10,29% 142 811 450 17,00% 

odchylenie po zmianie -16,59% -7,98% 6,88% 13,56% 

wartość bazowa -97 129 952 -9,53% 153 360 068 19,67% 

Dochody projektu -15% i 
koszty operacyjne i 
utrzymania +15% 

-100 434 066 -10,31% 153 135 356 19,65% 

odchylenie po zmianie -3,40% -8,19% 0,15% 0,07% 

Źródło:opracowanie własne 

 

Przeprowadzona analiza scenariuszy dowodzi, iż nawet niekorzystna kombinacja, przy odchyleniu 

o 15% nie powoduje istotnych zmian wskaźników rentowności ekonomicznej i finansowej. 

Wskaźniki te nie osiągają w żadnym momencie wartości progowych. Projekt zachowuje 

rentowność ekonomiczną oraz wykazuje brak rentowności finansowej w każdym scenariuszu. 

 

9.4.3. Analiza ryzyka 
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Identyfikacja obszarów ryzyka oraz ich uszczegółowienie wykonano metodą „burzy mózgów” na 

spotkaniach całego zespołu projektowego. Poziomy możliwego występowania zagrożeń 

uzgodniono zespołowo. 

Ryzyko w niniejszym projekcie dotykać będzie przede wszystkim trzech wymiarów: finansowego, 

organizacyjnego oraz czasu. Zakres projektu opisany w niniejszym studium określony jest, jako 

zasadniczo sztywny i może zmienić się jedynie o prace dodatkowe niemożliwe do przewidzenia na 

etapie projektowania. W zakresie jakości decyzje będą optymalizowane w zakresie dostępnych 

technologii oraz wpływu na poprawę bezpieczeństwa i możliwość rozwoju infrastruktury 

w przyszłości. 

Analiza ryzyka została zaprezentowana w ujęciu jakościowym, które polega na ocenie 

prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika oraz wielkości jego wpływu na Projekt. 

Zagrożeniami dla realizacji projektu mogą być potencjalne zdarzenia ujęte wraz z oceną 

prawdopodobieństwa i wpływu oraz komentarzem w poniższej tabeli.  

Na potrzeby analizy i oceny ryzyka przyjęto pięć poziomów prawdopodobieństwa i wpływu na 

Projekt: 1-znikome, 2-małe, 3-umiarkowane, 4-duże, 5-bardzo duże. 
 

Tabela 63: Charakterystyka ryzyk 

Lp. Ryzyko Prawdopod. Wpływ Komentarz 

1 
Wzrost nakładów 
inwestycyjnych 

2 4 

Może wystąpić zagrożenie, że wysokość ofert w przetargach 
będzie wyższa niż planowano lub wystąpi nieprzewidziany 
wzrost kosztów zakupów taboru, robót budowlanych, 
materiałów i usług w trakcje realizacji.  

Sposobem minimalizacji tego ryzyko mogą być odpowiednie 
zapisy umów z wykonawcami 

2 
Wzrost zakresu 

inwestycji 
2 4 

Eksperci techniczni dołożyli wszelkich starań dla precyzyjnego 
oszacowania zakresu inwestycji, wykorzystując zarówno 
wiedzę i doświadczenia w zakresie projektowania przebudowy 
i budowy układu ulicznego, zintegrowanego węzła 
przesiadkowego, jak i infrastruktury towarzyszącej. Dopiero 
jednak rzeczywista realizacja inwestycji pozwoli na pełne 
określenie wszystkich problemów.  

Sposobem minimalizacji tego ryzyka było poddanie Projektu 
konsultacjom społecznym, w ramach których interesariusze 
mogli zgłaszać swoje uwagi, które były przydatne na etapie 
projektowania. 

3 
Brak środków 

finansowych na 
wkład własny 

1 5 

Ryzyka związane z finansowaniem mogą wynikać z trudności 
Beneficjenta ze zgromadzeniem środków na wkład własny. 

Sposobem minimalizacji tego ryzyka jest uwzględnienie 
Projektu w WPF. 

4 Nieprawidłowości 
w zarządzaniu 

2 3 
Projekt realizowany będzie według terminów realizacji 
poszczególnych zadań określonych w harmonogramie w 
oparciu o doświadczenie pracowników i wiedzę konsultantów 
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realizacją 
Projektu 

uczestniczących w poszczególnych etapach przygotowania i 
realizacji Projektu. 

Projekt ze względu na swój zakres, wymaga wiedzy 
specjalistycznej i doświadczenia w realizacji projektów 
budowy dróg oraz zaawansowanych prac przygotowawczych o 
charakterze organizacyjno-instytucjonalnym.  

Czynniki ryzyka związane z zarządzaniem Projektem wynikają z 
jego złożoności i specyfiki.  

Sposobem minimalizacji tego ryzyka jest uczestniczenie w 
Projekciedoświadczonego zespółze strony Beneficjenta, który 
tworzą wykwalifikowane osoby w zakresie realizacji inwestycji 
transportowych współfinansowanych z funduszy UE. 

5 

Niedotrzymanie 
terminów w 
realizacji z 

przyczyn leżących 
po stronie 

beneficjenta 

2 3 

Ryzyka te mogą dotyczyć opóźnienia w wydawaniu decyzji 
administracyjnych, procedurze przetargowej itp.  

Sposobem minimalizacji tego ryzyka jest identyfikacja 
obszarów wymagających uzyskania decyzji/zgód/pozwoleń, 
aby jak najwcześniej złożyć odpowiednie dokumenty.  

6 

Niedotrzymanie 
terminów w 
realizacji z 

przyczyn leżących 
po stronie 

wykonawców 

2 4 

Ryzyko związane z niedotrzymaniem terminów umowy, 
wycofaniem się Wykonawcy, opóźnienia w wykonaniu 
dokumentacji projektowej, błędy w wykonaniu robót 
budowlanych, usług i dostaw itp.  

Sposobem minimalizacji tego ryzyka jestwybór wiarygodnego 
wykonawcy pod względem zarówno jakości, jak i 
doświadczenia w wykonywaniu zleconych usług. Ponadto 
ryzyko opóźnień w oddaniu inwestycji do eksploatacji może 
zostać zabezpieczone wprowadzeniem do umowy z 
wykonawcą klauzuli dotyczących kar umownych. 

7 

Niedotrzymanie 
terminu 

rozpoczęcia 
inwestycji 

3 5 

Niedotrzymanie terminu rozpoczęcia inwestycji może być 
spowodowane kilkoma przyczynami, a mianowicie; 

• oczekiwanie na decyzję o przyznaniu środków z UE 

• uzyskanie kompletu decyzji administracyjnych  
 
Sposobem minimalizacji tego ryzyka jest identyfikacja 
obszarów wymagających uzyskania decyzji/zgód/pozwoleń, 
aby jak najwcześniej złożyć odpowiednie dokumenty. 

8 
Zagrożenia 

środowiskowe 
1 3 

Ryzyko polega na ujawnieniu niezidentyfikowanych w trakcie 
prac przygotowawczych elementów środowiska, które mogą 
mieć wpływ np. na harmonogram prac.  

Sposobem minimalizacji tego ryzyka są skrupulatne 
dotychczasowe badania, które ograniczają możliwość 
wystąpienia tego ryzyka. 

9 

Osiągnięcie 
wskaźników 
społeczno – 

ekonomicznych 

2 4 

Wskaźniki ekonomiczne, tj. oszczędność czasu użytkowników 
infrastruktury drogowej, skrócenie czasów przejazdu, 
zmniejszenie kosztów wypadków, zmniejszenie kosztów 
związanych z zanieczyszczeniem powietrza, zmianami klimatu 
i hałasem, oszczędność w eksploatacji pojazdów zostały 
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na założonym 
poziomie 

oszacowane na podstawie metodologii zawartej w Niebieskiej 
Księdze oraz szacunków wynikających z modelu ruchu. 

Sposobem minimalizacji tego ryzyka są realne założenia do 
Projektu na etapie obliczania wskaźników. 

10 Zmiany polityczne 2 3 

Zmiany, które mogą w znaczący sposób wpływać na 
długoterminowe plany rozwoju systemów transportu.  

Niniejsza inwestycja jest spójna z obowiązującymi strategiami 
krajowymi i lokalnych, które odnoszą się do rozwoju 
komunikacji zbiorowej.  

Istotne jest działanie władz ukierunkowane na realizację celów 
przedstawionych w dokumentach strategicznych i 
realizowanie komplementarnych inwestycji w zakresie 
transportu zbiorowego, aby osiągać wyznaczone cele. 

Akceptacja ryzyka 

11 

Ryzyko związane 
ze zmianami 

klimatu i klęskami 
żywiołowymi  

4 2 

Ryzyko to wynika ze zmieniającego sie klimatu oraz tendencji 
do wzrostu temperatury powietrza.  

Obszar projektu jest szczególnie eksponowany na zagrożenia 
związane ze zmianami klimatycznymi jednakże biorąc pod 
uwagę, iż w ramach Przedsięwzięcia planowane jest podjecie 
działań przystosowawczych mających na celu zmniejszenia 
podatności i ryzyka związanych z klimatem wpływ tego ryzyka 
na Projekt jest niewielki. 

Sposobem minimalizacji tego ryzyka jest dostosowywanie 
użytych materiałów do zmian klimatu, zastosowanie opcji 
elastycznych i otwartych, tj. pozwalających na późniejsze 
dostosowanie oraz stopniowe zmiany, gdy wraz z czasem 
dostępnych będzie więcej informacji i technologii 

Źródło: opracowanie własne 

 

W celu określenia poziomu niepewności, na jaki narażony jest realizowany projekt ze względu na 

dany czynnik ryzyka zastosowano macierz kwantyfikacji ryzyka zwaną również macierzą 

prawdopodobieństwa i skutków ryzyka. Poziom ryzyka stanowi iloczyn prawdopodobieństwa oraz 

wpływu czynnika na Projekt. Poniżej znajduje się macierz prezentująca poziom wspomnianego 

zagrożenia, uzupełniona o liczbę zidentyfikowanych ryzyk (liczby pod liczbami pogrubionymi) w 

każdej konfiguracji prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu na projekt (pogrubione liczby). 

Rycina 28: Macierz ryzyka 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Macierz pozwala na wstępne planowanie reakcji na ryzyko. W zależności od poziomu ryzyka 

stosujemy różne strategie w projekcie. Poniższa tabela przedstawia poziomy ryzyka, które można 

określić na podstawie macierzy wraz z reakcjami na ryzyko. 

 

Tabela 64: Poziomy ryzyka 

Lp. Poziom ryzyka Liczba zidentyfikowanych ryzyk Reakcja na ryzyko 

1 wysokie (czerwone) 1 unikanie 

2 średnie (szare) 9 łagodzenie 

3 niskie (niebieskie) 1 akceptacja 

4 średnie i wysokie 10 przeniesienie 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zdecydowano się na akceptację zagrożenia w przedziale 1-3, które nie zostało zidentyfikowane. 

Granicę tolerancji dla zagrożenia ryzykiem postawiono na wartości 12. Oznacza to, iż jest jedno 

ryzyko, którego należy bezwzględnie unikać. Dodatkowo zidentyfikowano 1 rodzaj ryzyka, który 

charakteryzuje się niskim prawdopodobieństwem wystąpienia, ale jego wpływ na projekt jest duży 

lub bardzo duży/katastrofalny. Szczególnie istotna dla tej grupy jest bieżąca obserwacja otoczenia 

i identyfikacja warunków sprzyjających wystąpieniu zdarzenia. Nagły wzrost prawdopodobieństwa 

materializacji ryzyk ze wspomnianej grupy może zagrozić realizacji Projektu. 

 

Wpływ 
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Wykres 24: Histogram zagrożenia ryzykiem zidentyfikowanym w Projekcie 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na histogramie zagrożenia ryzykiem zidentyfikowanym w Projekcie zaprezentowano liczbę 

zidentyfikowanych ryzyk na poszczególnym poziomie ryzyka. Słupek czerwony oznacza obszar 

bezwzględnego unikania ryzyka, szary łagodzenia/tolerancji ryzyka, natomiast niebieski obszar 

akceptacji ryzyka. 

Reakcją oraz działaniami zapobiegającymi występowaniu ryzyka mogą być zapisy umów i formuły 

realizacji kontraktów minimalizujące prawdopodobieństwo porażki w projekcie. Ponadto procesy 

wyłaniania wykonawcy powinny być jak najlepiej dopasowane do potrzeb Projektu. 

Wnioskodawca powinien być w kontakcie z przedstawicielami kluczowych podmiotów/instytucji 

zaangażowanych w funkcjonowanie systemu transportowego w Olsztynie oraz podmiotami 

realizującymi projekty komplementarne, co może niwelująco wpłynąć na prawdopodobieństwo 

wystąpienia poszczególnych ryzyk. Jednak najważniejsze jest zaangażowanie doświadczonych 

zasobów ludzkich w fazie przygotowania, rozruchu i eksploatacji. Sprawne zarządzanie, które 

polega na planowaniu, harmonogramowaniu, realizacji i kontroli zadań potrzebnych do osiągnięcia 

celów, może przyczynić się do zastosowania odpowiednich metod w przypadku pojawienia się 

ryzyka i uniknięcia, np. strat finansowych, nieosiągnięcia rezultatów itp. Projekt ze względu na swój 

zakres, wymaga wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w realizacji projektów dotyczących 

inwestycji drogowych oraz zaawansowanych prac przygotowawczych o charakterze organizacyjno-

instytucjonalnym. 
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