
  

Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka
poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów

oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej.



  

Wniosek dofinansowany w ramach:
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA  

MAŁOPOLSKIEGO NA  LATA 2014-2020

Całkowita wartość projektu:
22 120 320,00 zł

Dofinansowanie z UE: 11 558 262,40 zł
Wkład Miasta i Gminy Wieliczka: 10 562 057,60 zł



  

Na chwilę obecną Gmina Wieliczka nie posiada własnego taboru autobusowego.

Transport zbiorowy organizowany jest w oparciu o tabor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, zgodnie z porozumieniem 
międzygminnym zawartym 20 grudnia 2007 r. z Gminą Miejską Kraków oraz w 
oparciu o tabor Województwa Małopolskiego wykorzystywany w ramach linii 

autobusowych, pełniących funkcję dowozową do transportu kolejowego.

W związku z potrzebą rozbudowy oferty publicznego transportu zbiorowego 
zakupionych zostanie 12 autobusów do obsługi nowo utworzonych linii 

komunikacji zbiorowej w Gminie Wieliczka oraz wybudowane zostanie zaplecze 
logistyczne.



  

1. Zakup taboru autobusowego:

    1)   Zakup 8 sztuk autobusów niskopodłogowych klasy maxi. Silniki zamontowane                
          w autobusach muszą spełniać normy emisji spalin Euro 6, bądź wyższą.

    2)    Zakup 2 sztuk autobusów niskopodłogowych klasy midi. Silniki zamontowane                
           w autobusach muszą spełniać normy emisji spalin Euro 6, bądź wyższą.

    3)    Zakup 2 sztuk autobusów niskopodłogowych klasy mini. Silniki zamontowane              
           w autobusach muszą spełniać normy emisji spalin Euro 6, bądź wyższą.



  

1.1 Budowa zaplecza technicznego na potrzeby taboru autobusowego

      Budowa parkingu dla 8 autobusów wraz z garażem o pow. do 200m2, stanowiącym 
      zaplecze techniczne na potrzeby taboru autobusowego, na działce nr 261/6 przy ul. 
      Józefa Jedynaka 30 w Wieliczce.



  

2. Budowa infrastruktury do obsługi transportu zbiorowego.

2.1 Przygotowanie infrastruktury przystankowej na potrzeby transportu zbiorowego

      Dostarczenie i montaż 103 wiat przystankowych wraz z przebudową istniejących 
      przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka



  



  

2.2 Budowa 3 parkingów typu P+R

      W projekcie planowane jest stworzenie punktów przesiadkowych dla transportu 
      zbiorowego, integrujących różne środki transportu, składające się z P+R oraz B+R. 
      

      Wykorzystywane będą przede wszystkim do obsługi linii lokalnych, zgodnie z aktualnie 
      obserwowaną praktyką w parkowaniu "na dziko" przez mieszkańców Gminy.

      Ilość miejsc została dostosowana do warunków lokalnych.

      W ramach działania wybudowane zostaną 3 parkingi typu P+R zlokalizowane           
      w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych:

      1) przy pętli autobusowej w Węgrzcach Wielkich (lokalizacja nr 33  PFU): wykonanie 
          parkingu na działce gminnej dla 20 samochodów, w tym 2 miejsca dla osób   
          niepełnosprawnych oraz B+R - 10 stanowisk,

      2) przy pętli Byszyce (lokalizacja nr 67 PFU): wykonanie 10 miejsc postojowych dla 
          samochodów osobowych na działce pętli, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych       
          oraz B+R - 15 stanowisk,

      3) w Janowicach



  

2.3 Budowa punktu obsługi pasażerskiej na potrzeby transportu zbiorowego

      W ramach projektu przebudowany zostanie istniejący parking autobusowy przy ul. 
      Edwarda Dembowskiego i Dworcu PKP Wieliczka-Rynek, wraz z infrastrukturą 
      towarzyszącą, w celu dostosowania go do wymagań komunikacyjnych i funkcjonalnych 
      dworca autobusowego oraz wybudowany dwukondygnacyjny budynek Punktu Obsługi 
      Podróżnych o pow. użytkowej 200m2 na piętro, zlokalizowany na terenie działki nr 186/3, 
      o powierzchni użytkowej przeznaczonej pod obsługę dworca.

      W ramach działania wykonane zostaną:

      - stacja ładowania elektrycznych pojazdów osobowych umożliwiająca jednoczesne  
         ładowanie dwóch pojazdów elektrycznych (udostępniany nieodpłatnie),

       - parking rowerowy dla 30 rowerów z zadaszeniem w formie wiaty.



  



  

Całkowita wartość projektu:

22 120 320,00 zł



  

Dziękuję za uwagę!
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