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W dniu 22 marca 2022 roku
odby³a siê konferencja pod-
sumowuj¹ca projekt „Transgra-
niczna koncepcja organizacji
publicznego transportu zbioro-
wego na obszarze Zwi¹zku
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.
Partnerem projektowym by³
Samorz¹dowy Zwi¹zek Celo-
wy Zweckverband Verkehr-
sverbund Oberlausitz - Nie-
derschlesien (ZVON) z Baut-
zen, organizator publicznego
transpaortu zbiorowego na ob-
szarze przygranicznych nie-
mieckich powiatów. Uczestni-
kami byli wójtowie i burmistrzo-
wie z Gmin objêtych projek-
tem czyli Bogatynia, Pieñsk, Su-
lików, Wêgliniec, Zawidów,
Gmina Zgorzelec i Miasto Zgo-
rzelec. Ze strony partnera pro-
jektowego w konferencji
uczestniczyli przedstawiciele

Zwi¹zku Celowego ZVON
oraz starostw Görlitz, Baut-
zen i Zittau.

Cel projektu 
Celem projektu jest wzmoc-

nienie wspó³pracy pomiêdzy
partnerami projektowymi w
obszarze mobilnoœci miesz-
kañców wspólnego polsko-
-niemieckiego pogranicza. Do-
kument, jaki powsta³ w ra-
mach planowanego do realiza-
cji projektu, opisuje mo¿liwo-
œci w zakresie transportu pu-
blicznego w sposób komplek-
sowy, uwzglêdniaj¹c popyt na
us³ugi transportowe na tere-
nie wszystkich gmin. Równo-
czeœnie powsta³a dokumenta-
cja umo¿liwi w przysz³oœci
stworzenie systemu transpor-
tu uwzglêdniaj¹cego potrze-
by wszystkich mieszkañców.

Strategiczny 
charakter projektu

Projekt wpisuje siê w Strate-
giê Rozwoju Euroregionu Ny-
sa 2014-2020. Wnajwiêkszym
stopniu wpisuje siê w Dziedzi-
nê tematyczn¹ A1: Komunika-
cja drogowa. W szczególnoœci
wpisuje siê w dzia³anie A.1.1:
Wspólne planowane rozwoju
sieci drogowej oraz koordyna-
cja inwestycji prowadzi do
pe³nej dostêpnoœci zewnêtrz-
nej i spójnoœci wewnêtrznej
obszaru ERN, wspó³pracy w za-
kresie bezpieczeñstwa ruchu
drogowego. G³ównym za³o-
¿eniem koncepcji jest zaplano-
wanie uk³adu sieci komuni-
kacyjnej na terenie wszystkich
JST wchodz¹cych w sk³ad
ZGZZ. Równoczeœnie kon-
cepcja wskazuje miejsca o naj-

wiêkszym natê¿eniu ruchu sa-
mochodowego, co pozwoli na
lepsze planowanie moderni-
zacji istniej¹cej sieci drogo-
wej. Wpisuje siê wiêc równo-
czeœnie w Dzia³anie A.1.2 Stra-
tegii ca³ego obszaru. Stale ro-
sn¹ce natê¿enie ruchu drogo-
wego stanowi powa¿ne wy-
zwanie dla sprawnego funkcjo-
nowania miast i ca³ych regio-
nów. Obecnie niezbêdne by³o
stworzenie nowych strategii –
planów, które pozwol¹ zwiêk-
szyæ dostêpnoœæ i wydajnoœæ
transportu. G³ównym kierun-
kiem przemieszczania siê
mieszkañców jest centrum po-
wiatu z jego najwiêkszym mia-
stem – Zgorzelcem. Jest to
uwarunkowane kilkoma czyn-
nikami m.in. najwiêksze pla-
cówki handlowe, dostêp do
szkó³, s³u¿by zdrowia i przede
wszystkim dojazd do miejsc pra-
cy. Od kilku lat bardzo wa¿nym

rynkiem pracy dla polskich
pracowników sta³a siê Sakso-
nia. Przy badaniach i opraco-
waniu koncepcji niezbêdne
wiêc by³o uwzglêdnienie ist-
niej¹cych mo¿liwoœci zwi¹-
zanych ze zbiorowym transpor-
tem po stronie niemieckiej.

Innowacyjnoœæ 
i wartoœæ dodana

Do tej pory na terenie Po-
wiatu Zgorzeleckiego nie ist-
nia³a kompleksowa dokumen-
tacja uwzglêdniaj¹ca potrzeby
zwi¹zane z publicznym trans-
portem zbiorowym wszyst-
kich JST. Publiczny transport
zbiorowy jest organizowany
indywidualnie przez poszcze-
gólne gminy. Koordynacja
transportu ogranicza siê mak-
symalnie do dwóch s¹siaduj¹-
cych jednostek samorz¹du te-
rytorialnego. Powsta³y doku-
ment w ramach planowanego

do realizacji projektu ma zada-
nie opisaæ mo¿liwoœci w zakre-
sie transportu publicznego w
sposób kompleksowy,
uwzglêdniaj¹c popyt na us³u-
gi transportowe na terenie
wszystkich gmin. Równocze-
œnie dokumentacja umo¿liwi w
przysz³oœci stworzenie syste-
mu transportu uwzglêdniaj¹ce-
go potrzeby wszystkich miesz-
kañców ca³ego obszaru. Pro-
jekt pozytywnie wp³ynie na
politykê zrównowa¿onego roz-
woju ze wzglêdu na respekto-
wanie wymogów ochrony œro-
dowiska naturalnego. 

Projekt powsta³ przy
wsparciu Funduszu Ma³ych
Projektów (FMP) INTER-
REG Polska - Saksonia 2014-
2020.

Wartoœæ projektu ogó³em:
20.295,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR:
17.250,75 EUR

Jak usprawniæ publiczny transport zbiorowy?
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