
KZK GOP 

Katowice, 10.10.2016 r. 

Informacja dotycząca rozwoju transportu  publicznego 
organizowanego  Przez  KZK GOP  

A.  Wprowadzenie 

Komunikacyjny Zwi ązek Komunalny Górno ś ląskiego Okręgu Przemysłowego 

powołany zosta ł  w roku 1991  i  pełni funkcj ę  organizatora komunikacji miejskiej. 

Obecnie KZK GOP  tworzy 29   gmin tj. Bytom, Bobrowniki, Sędzin, Chorzów, 

Czeladź , Dąbrowa Górnicza, Che łm Ś ląski, Gieraitovvice, G ł iwice, Imie ł in, Katowice, 

Knurów, L ędziny, Mysłowice, Piekary Ś ląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, 

Radzionków, Ruda Ś ląska, Rudziniec, Siemianowice Ś ląskie, Siewierz, Sławków, 

Sosnowiec, Sośnicowice, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze. 

Zasięg działania Związku obejmuje prawie całą  aglomeracj ę  katowicką  - teren 

o powierzchni ok. 1,8 tys. k.m 2 , zamieszkany przez ok. 2 miliony osób. 

KZK GOP jest organizatorem komunikacji miejskiej na terenie gmin 

członkowskich  i  do podstawowych jego zada ń  należyt : 

1) organizacja lokalnego transportu zbiorowego, 

2) utrzymanie  i  rozwój infrastruktury Zwi ązku, 

3) prowadzenie prac studialnych nad rozwojem systemów transportowych, 

4) realizację  innych praw i obowi ązków związanych  z  transportem zbiorowym, 

5) podejmowanie działa ń  zmierzających do rozwoju elektronicznych us ług 

publicznych (w tym transportowych), 

6) promocja oraz informacja o us ługach transportu zbiorowego, 

7) inicjowanie  i  koordynacja przedsi ęwzięć  związanych z zarządzaniem 

ruchem oraz parkowaniem w miastach. 

Swoi Komunikacyjnego "Związku  K  omunalnego Geiroc4tIskiego (*rygu Komunikacyjnego  z  siedli

w Katowicach (Dziennik  Urreórxvry  ojewOdzrura Śłąskiego z dnia 23 października 2009 r. )41 IV, por 34101) z 
Oka zrn. 

KOMUNIKACYJNY xlNi ĄZfK. iCONILiNALIJY  G  FIN  O 	K t EG O  OK R  Ę  GU  PRZEMYSŁ  OWEGO 
404153 Kdrowic.  uf  aalbaKy  71a "grd.  ct~lalz  32 7,4  38  .x7,13  f•ffi•  3Z  25  19 745  Beg:do/na in14:142  8C1)  11E,  3f)  311  '  Info4rrracj4i  n!Wa:74v1<zw 32 74  38446 

MIP, 95.4- 22 -16-:ffije. r  «taił  '42.149antSkrk94.:f.:  (:-$4. 	 '  frors..killigipp.Corn,pJ 

1. 



W celu  realizowania podstawowego zadania, tj. organizacji transportu 

zbiorowego, KZK GOP  zleca  wykonywanie  us ług  przewozowych podmiotom 

o  ró żnej formie prawnej,  dysponującym  odpowiednim taborem. Do najwi ększych 

operatorów pod  wzgl ędem  wielko ści wykonywanej pracy eksploatacyjnej 

w  komunikacji  autobusowej zaliczamy:  PKM  Sosnowiec Sp.  z o.o., PKM Katowice 

Sp.  z o.o. oraz PKM  Gliwice Sp. z  o.o..  Komunikacja  tramwajowa  realizowana  jest 

wyłącznie przez  spółk ę  Tramwaje  Ś l ąskie S.A.,  z  którą  Zwi ązek na podpisan ą  

umow ę  do 2030 roku. 

B.  Kierunki rozwoju KZK GOP 

KZK GOP  dąży do dostosowywania poda ży  i  komfortu  usług przewozowych 

vv  komunikacji  miejskiej do potrzeb pasa ż erów,  przy  wykorzystaniu  m.in. 

nowoczesnych technologii wspó łfinansowanych  ze  ś rodków unijnych. Pozwala 

to  zaoferowa ć  nowoczesny, zintegrowany,  bezpieczny  i przyjazny dla  pasa żera 

transport, co powinno  się  przyczyni ć  do zwi ększania zainteresowania miejskim 

transportem  publicznym  kosztem  konkurencyjnych przejazdów indywidualnych. 

Obecnie  KZK GOP  realizuje przedsiewzi ę cia zwi ązane  z: 

SDP  -  System  Dynamicznej  Informacji  Pasażerskiej jest elementem  systemu 

zarz ądzania  ruchem  pojazdów, umoż liwiającym m.in. zarz ądzanie taborem 

w  czasie rzeczywistym  oraz  prezentowanie dynamicznej informacji o czasach 

odjazdów.  Projekt  w  wersji  pilota żowej został  wdrożony w 2014 r., czego 

efektem  jest poprawa  dost ępnoś ci  informacji  o  funkcjonowaniu usł ug 

publicznego  transportu  zbiorowego  dla mieszka ńców aglomeracji. Z  uwagi na 

uruchomienie  systemu w  2011  r,, w wersji pilotażowej,  tj, z  ograniczoną  liczbą  

tablic  przystankowych,  obecnie KZK GOP  aplikuje o ś rodki  zewn ętrzne  na 

doposażenie ok.  400 przystanków zlokalizowanych na obszarze Związku w 

tablice elektroniczne informuj ące o  rzeczywistym czasie funkcjonowania 

komunikacji publicznej.  Na terenie miasta Katowice planowane  jest 

doposażenie ok.  100  przystanków w  ww. tablice przystankowe. Z  uwagi na 

zako ńczenie  pierwszego  projektu modernizacji  infrastruktury tramwajowej 

i związane  z  tym ustabilizowanie  stałych  tras przejazdu oraz rozk ładów  jazdy 

linii tramwajowych, planowane  umiejscowienie  tablic SDIP również  na 

przystankach komunikacji tramwajowej. 
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2. ITS - Inteligentny System Zarz ądzania Ruchem na obszarze dzia łalności KZK 

GOP. Dla tego przedsi ęwzięcia obecnie realizowane jest opracowanie koncepcji 

związanych z integracj ą  danych systemowych, tj. dane rozk ładów jazdy oraz 

rzeczywistych czasów odjazdów komunikacji tramwajowej i autobusowej. 

3. Przygotowania do realizacji projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji 

i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Ś ląsko - Zagłębiowskiej 

wraz z zakupem taboru tramwajowego" zg łoszonego do Ministerstwa 

Infrastruktury  i  Rozwoju w nowej perspektywie UE 2014-2020. Dla miasta 

Katowice, przedmiotowy projekt zak łada: 

• budowę 	infrastruktury tramwajowej wzd łuż  ul. 	Grundmanna, 

tj. połączenie dwóch magistralnych ci ągów tramwajowych 

funkcjonujących w uk ładzie wschód - zachód, 

• budowę  infrastruktury tramwajowej od obecnej p ętli tramwajowej 

w Katowicach 8rynowie do po łudniowych. dzielnic miasta Katowice, 

tj. da w ęz ła w Katowicach Kostuchnie, 

zakup nowoczesnego taboru tramwajowego, który s łużyć  będzie 

do obsługi linii tramwajowych realizowanych m.in. w mie ście Katowice. 

Analizowane są  moż liwości wdrożenia modyfikacji tras linii autobusowych 

i tramwajowych po zako ćiczeniu realizacji przedmiotowych inwestycji. 

4.  W  zakresie  standardu podróży,  podejmowany jest szereg dzia ł ani 

zmierzających do poprawy jakości i efektywno ści świadczonych us ług, m.in. 

poprzez coraz wy ższe wymagania stawiane przewoźnikom w zakresie taboru 

(niskopod łogowy  i  ekologiczny). W nowych postępowaniach przetargowych, 

które udzielane s ą  na okres 8 lat, wprowadzane są  podwyższone wymogi 

w zakresie taboru obs ługującego poszczególne linie, tj. konieczność  

dysponowania taborem, wyposażonym 

w system monitoringu pojazdu, rejestruj ący obraz, który przechowywany 

jest przez okres co najmniej  7  dr i ,  wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

do obróbki  i  kopiowania zarejestrowanego obrazu, 

w klimatyzację  przestrzeni pasa żerskiej z funkcją  regulacji temperatury, 

system szybkiego odparowania i osuszania szyb autobusu wraz 

z nadmuchem realizowanym przez zintegrowane urz ądzenie rozdzia łu 
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nadmuchu  ciep łego  i  zimnego powietrza za pomoc ą  przewodów 

nawiewnych rozmieszczonych w odpowiednich  punktach przestrzeni 

pasa żerskiej, posiadaj ącą  okre ś loną  moc ch łodzącą , 

w  system bezprzewodowego dost ępu do Internetu  WiFi,  zapewniający 

dostę p do Internetu oraz ładowarki USB dla urz ądze ń  mobilnych, 

w  pakiet udogodnie ń  niezb ędnych dla osób z niepe łnosprawno ściami, 

na  który sk ładaj ą  si ę : 

przestrze ń  specjalna dla osób poruszaj ących si ę  na wózkach inwalidzkich 

wyposażona w urz ądzenia przytrzymuj ące, zapewniające stabilno ść  

wózka inwalidzkiego; 

układ przykl ęku umoż liwiaj ący obniżenie pod łogi pojazdu do  wysokoś ci 

przystanku; 

przyciski „na żądanie"  w  iloś ci co najmniej 6 sztuk, rozmieszczone 

równomiernie w okolicy przestrzeni drzwi pasa ż erskich,  zapewniających 

łączność 	pasa ż erów 	z kierowc ą 	(z dodatkowymi 	oznaczeniami 

w  alfabecie 	Braille'a), 	wyróżniające si ę  kobrami 	kontrastcyrni 

z  otoczeniem; 

co  najmniej 2 siedzenia dla taboru specjalne e wyró ż n i ającej  sig :oa7wie; 

odpowiednie piktogramy odnoszące si ę  do osób z  niepełnospr,-awnością ; 

porę cze  i  uchwyty o barw ie kontrastuj ącej z b'eciczenerri; 

podłoga pojazdu wy łożona materia łem przeciwpo śTizgowym; 

osłony  kraw ędzi stopni wykonane w sposób  minimalizujący vyzYkD 

potknię cia si ę , w kolorze kontrastuj ącym z otoczeniem 

dodatkowe oś wietlen i e zewn ętrzne nad wszystkimi  dr2wiarr>i 

w  pojeż dzie; 

podświetlane przyciski umoż liwiające samodzielne oywarcie drzwi  przez 

pasażera umiejscowione wewn ątrz autobusu zlokalizowane 

w  bezpośrednim s ąsiedztwie drzwi (w ilo ści nie mniejszej niż  liczba 

drzwi);' 

poriśmietlane przyciski koloru czerwonego umo ż liwiające sarriodziene 

otwarcie  drzwi przez pasa żera umiejscowione na zewn ątrz autobusu 

zlokalizowane w .  bezpoś rednim sąsiedztwie drzwi lub na piatach drzwlij  na  

wysokości dogodnej do użycia ( w ilości nie rnriiejszEj riiż  liczba drć wi}; 
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- podświetlany przycisk koloru niebieskiego s łużący do sygnalizowania 

zamiaru wej ścia do pojazdu osoby poruszaj ącej się  na wózku 

inwalidzkim zlokalizowany na zewnątrz pojazdu  w  bezpoś rednim 

sąsiedztwie drzwi, w których znajduje  się  rampa najazdowa). 

Przedmiotowe wymogi prowadz ą  w znaczący sposób do poprawy komfortu 

podroży oraz jako ści usług komunikacji publicznej,  min.  dla osób z ró żnego 

rodzaju niepełnosprawnościami, tj. narządów ruchu, wzroku, itd. 

Nadmieniamy, że do  końca  2016  r.  z  linii  KZK  GOP  wycofane maj ą  być  

wszystkie autobusy nie spe łniające wymogu posiadania  niskiej pod łogi.  

5. W zakresie czasu podróży,  podejmowane  są  działania mające na celu: 

• skrócenie czasu dojścia do przystanku -  dzięki  zmianie lokalizacji 

już  istniejących lub tworzenie nowych stanowisk przystankowych; 

• skrócenie czasu oczekiwania  na  zmianę  środka transportu, tj. wzajemn ą  

koordynacj ę  rozkładów jazdy, tak aby czas oczekiwania na po łączenie 

przesiadkowe by ł  jak najkrótszy; 

• skrócenie czasów przejazdów  na  poszczególnych odcinkach 

międzyprzystankowych poprzez postulowanie wprowadzenia rozwi ązań  

nadających priorytet komunikacji zbiorowej,  tj.  sygnalizacji świetlnych, 

buspasów; 

■ rozwój komunikacji tramwajowej, jako ś rodka transportu niezale żnego 

od natężenia ruchu drogowego. 

6. W zakresie niezawodno ści,  wykorzystywane  są  obecnie narzędzia 

do bieżącego monitorowania ruchu autobusów i tramwajów  w  celu 

umoż liwienia szybkiej reakcji na ewentualne zakłócenia ruchu, jak równie ż  

dostosowywania oferty komunikacji publicznej do stwierdzanego 

rzeczywistego natężenia ruchu drogowego. 

7. W zakresie dostępności do komunikacji p ublicznej,  podejmowane 

są  działania związane z tworzeniem nowych przystanków autobusowych 

i  tramwajowych, jak również  obejmowaniem  kolejnych  rejonów komunikacją  

publiczną. 
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8.  W zakresie ekologii, podejmowane s ą  dzia łania zmierzające do świadczenia 

usług taborem ekologicznym, z alternatywnymi ź ród łami napędu, 

tj. elektrycznym, gazowym i hybrydowym, co pozwoli na zmniejszenie 

emisji substancji szkodliwych dla ś rodowiska oraz obni żenie poziomu 

emitowanego przez pojazdy ha łasu. 

Powyższe dzia łania są  zgodne z obowi ązującą  „Strategi ą  dzia łania KZK GOP na 

lata 2008-2020", która jest dokumentem okre ś lającym podstawowe cele i kierunki 

dzia łania KZK GOP w perspektywie dwunastu lat (2008-2020) 2 . Oparto j ą  na 

następujących za łożeniach wynikających z polityki realizowanej w praktyce przez 

gminy tworzące Związek: 

transport zbiorowy w Aglomeracji Górno ś ląskiej powinien by ć  transportem 

zintegrowanym, 

- us ługi transportowe powinny by ć  dofinansowywane ze ś rodków publicznych 

z uwagi na korzy ści zewn ętrzne generowane przez transport zbiorowy oraz 

z uwagi na spo łeczne funkcje tego systemu, 

publiczne 	finansowanie 	systemu 	wymaga 	szczególnej 	dbałości 

o efektywność  wykorzystania funduszy, dlatego konieczne jest stosowanie 

w obs łudze potrzeb transportowych mieszka ńców Aglomeracji 

Górnoś ląskiej proefektywno ściowych mechanizmów rynkowych. 

Ponadto, dokumentem okre ś lającym najistotniejsze kwestie zwi ązane 

z  funkcjonowaniem  i  rozwojem systemu publicznego transportu zbiorowego  na 

obszarze dzia łania KZK GOP jest „Plan Zrównowa żonego Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego dla obszaru Komunikacyjnego Zwi ązku Komunalnego 

Górnoś ląskiego Okręgu Przemysłowego", który podj ęty zostal uchwałą  

Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi ązku Komunalnego GOP w Katowicach 

nr  CXIX/12/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

ł..cdnicz ący  Zarzgdu 

2  „Strategia dzia łania KZK GOP na lata 2008-2020". Za łącznik nr  I  do Uchwa ły nr XCIV/50(2008 Zgromadzenia 
KZK GOP z dnia 2 tisittinia 2008 r. 
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