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1. Wstęp  

Zgodnie z zapisami OPZ, w toku opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 

wraz z elementami studium wykonalności dla projektu pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: 

Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia 

– Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego”, Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia 3 tur spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin należących do 

obszaru oddziaływania przedmiotowej inwestycji.  

Celem przeprowadzenia spotkań informacyjnych jest identyfikacja potrzeb społecznych w zakresie linii 

kolejowych objętych analizą studialną, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Wykonawca przeprowadził spotkania informacyjne w imieniu Zamawiającego i przy ścisłej z nim 

współpracy. 

2. Harmonogram I  tury spotkań informacyjnych  

W I turze odbyło się 5 spotkań informacyjnych: 

Lp. Data spotkania Lokalizacja Główni adresaci spotkania Link do transmisji 

1 
4.04.2022 r. 
godz. 17:00 

Hotel Zatoka 
Trakt św. Wojciecha 149, 

Gdańsk 

mieszkańcy dzielnic Orunia-Św. Wojciech-
Lipce, Orunia Górna-Gdańsk Południe 

i Chełm 

https://www.youtube.com/w
atch?v=BXQcM6u_i-8 

2 
5.04.2022 r. 
godz. 17:00 

Hotel Platan 
ul. Niepołomicka 36, 

Gdańsk 

mieszkańcy dzielnicy Ujeścisko – Łostowice 
i miejscowości Kowale 

https://www.youtube.com/w
atch?v=r0IKqs0xLEA 

3 
6.04.2022 r. 
godz. 17:00 

Hotel Górski 
ul. Grunwaldzka 65 

Pruszcz Gdański 
mieszkańcy miasta i gminy Pruszcz Gdański 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Z2N7vJjLa_I 

4 
7.04.2022 r. 
godz. 17:00 

Sala Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kolbudach 

mieszkańcy gminy Kolbudy 
https://www.youtube.com/w
atch?v=-FJJGwUjOjY&t=30s 

5 
8.04.2022 r. 
godz. 17:00 

SP w Niestępowie 
ul. Raduńska 62 

mieszkańcy gminy Żukowo 
https://www.youtube.com/w
atch?v=cg_c5hCR8Os 

3. Przygotowanie spotkań informacyjnych  

I tura spotkań informacyjnych została zaplanowana i odbyła się w okresie od 4 do 8 kwietnia 2022 r.  

W ramach przygotowań do przeprowadzenia spotkań informacyjnych podjęto następujące czynności: 

1) przygotowano i upubliczniono stronę internetową dedykowaną I turze spotkań 

informacyjnych: https://spotkania-pkm-poludnie.pl/  

Strona zawiera:  

a. informacje ogólne na temat projektu; 

b. informacje na temat terminów i miejsc poszczególnych spotkań informacyjnych; 

c. link do formularza rejestracyjnego; 

d. mapy i opisy poszczególnych odcinków; 

e. dane kontaktowe; 

f. link do ankiety dla mieszkańców.  

https://www.youtube.com/watch?v=BXQcM6u_i-8
https://www.youtube.com/watch?v=BXQcM6u_i-8
https://www.youtube.com/watch?v=r0IKqs0xLEA
https://www.youtube.com/watch?v=r0IKqs0xLEA
https://www.youtube.com/watch?v=Z2N7vJjLa_I
https://www.youtube.com/watch?v=Z2N7vJjLa_I
https://www.youtube.com/watch?v=-FJJGwUjOjY&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=-FJJGwUjOjY&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=cg_c5hCR8Os
https://www.youtube.com/watch?v=cg_c5hCR8Os
https://spotkania-pkm-poludnie.pl/
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Na przedmiotowej stronie internetowej, w dniu wydarzenia, publikowane były również linki 

do transmisji online, jakie prowadzone były dla każdego ze spotkań (linki do nagrań 

zamieszczono na w stronie przedmiotowego raportu).  

Strona internetowa został upubliczniona w dniu 22 marca 2022 r. Od początku jej 

funkcjonowania do 14 czerwca 2022 r. odwiedziły ją 744 osoby. Najczęściej odwiedzana była 

podstrona prezentująca terminy spotkań – 723 razy.  

Statystyki strony internetowej https://spotkania-pkm-poludnie.pl/ 

Strona / 

Zakładka 
Odsłony 

Unikatowe 

odsłony 
Współczynnik 

Czas trwania 

sesji 

Strona główna 1174 744 31,99% 3 min 24 s 

Terminy spotkań 723 451 64,19% 3 min 12 s 

Odcinek nr 1 396 265 36,36% 3 min 49 s 

Odcinek nr 2  291 193 16,67% 5 min 57 s 

Odcinek nr 3  390 244 54,55% 3 min 10 s 

Odcinek nr 4  226 149 50,00% 3 min 42 s 

Odcinek nr 5  226 160 44,44% 3 min 56 s 

Informacje 
ogólne 

284 213 36,36% 3 min 16 s 

Kontakt  46 41 37,50% 2 min 29 s 

Klauzula 
informacyjna 

14 13 0,00% 0 min 0 s 

2) wynajęto sale konferencyjne na 50-70 osób, z odpowiednim wyposażeniem: rzutnik 

multimedialny, nagłośnienie, stoły prezydialne, krzesła, łącze internetowe.  

Wybrane lokalizacje zostały skontrolowane przez przedstawiciela Zamawiającego na tydzień 

przed terminem organizacji spotkań. Audyt ten wykazał możliwość zaistnienia trudności 

technicznych związanych z przepustowością łącza internetowego w niektórych salach, np. 

w Pruszczu Gdańskim. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia problemów technicznych 

w tym zakresie, Wykonawca zapewnił bezprzewodowe łącze internetowe – router 

z możliwością korzystania z usług 3 operatorów sieci komórkowych.  

Wszystkie lokalizacje zostały potwierdzone do 11 marca 2022 r.  

3) przygotowano formularz ankiety dla mieszkańców (stanowi Załącznik nr 1 do przedmiotowego 

raportu). 

Po 200 egzemplarzy wersji papierowej ankiety zostało dostarczonych kurierem do wszystkich 

Urzędów Gmin zlokalizowanych na obszarze oddziaływania inwestycji oraz do 4 Rad Dzielnic 

Gdańska (przedstawiciel jednej z Rad nie odebrał przesyłki).  

Ankieta w wersji elektronicznej była dostępna na stronie internetowej dedykowanej 

spotkaniom od 22 marca 2022 r.  

Ankiety można było wypełniać papierowo lub elektronicznie do 30 kwietnia 2022 r. Po tej dacie 

ankieta została usunięta ze strony internetowej a Urzędy i Rady Dzielnic poproszono 

o przekazanie wypełnionych ankiet w wersji papierowej.  

4) przygotowano plakat informacyjny, który wraz z papierowymi wersjami ankiet został 

dostarczony do wszystkich Urzędów Gmin zlokalizowanych na obszarze oddziaływania 

inwestycji (po 2 w formacie A1, 4 w formacie A2 i 4 w formacie A3) oraz do 4 Rad Dzielnic 

Gdańska (po 2 w formacie A2 i po 4 w formacie A3) (przedstawiciel jednej z Rad nie odebrał 

przesyłki). 

https://spotkania-pkm-poludnie.pl/
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Plakat informacyjny stanowi Załącznik nr 2 do przedmiotowego raportu.  

5) przygotowano pismo z prośbą o umieszczenie plakatów i ankiet w Urzędach i siedzibach Rad 

Dzielnicy. Instytucje te zostały poproszone o zamieszczenie informacji o spotkaniach 

informacyjnych na ich stronach internetowych i kanałach w mediach społecznościowych. 

Pisma wysłano kurierem oraz drogą mailową.  

Podobne pisma zostały wysłane dodatkowo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego i Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.  

Kopie pism stanowią Załącznik nr 3 do przedmiotowego raportu. 

Powyżej wskazane pisma skierowano do: 

a. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 

b. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

c. Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice 

d. Rada Dzielnicy Chełm 

e. Rada Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce 

f. Rada Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe 

g. Urząd Miejski w Gdańsku 

h. Urząd Gminy Żukowo 

i. Urząd Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 

j. Urząd Gminy Pruszcz Gdański 

k. Urząd Gminy Kolbudy 

Ponadto, równolegle do działań podejmowanych przez Wykonawcę, własne działania mające na celu 

poinformowanie jak największej liczby mieszkańców o projekcie PKM Południe i organizowanych 

spotkaniach informacyjnych, prowadził Zamawiający.  

4. Media 

Działania prowadzone przede wszystkim przez PKM S.A. mające na celu jak najlepsze przygotowanie 

serii spotkań informacyjnych doprowadziły do powstania szeregu artykułów, jakie zostały 

opublikowane w mediach elektronicznych, przede wszystkim lokalnych i regionalnych.  

Odnotowano co najmniej 26 artykułów: 10 w portalach gdańskich, 2 w portalach pruszczańskich, 

3 w portalach zajmujących się sprawami gminy Kolbudy i 2 w portalach poświęconych sprawom 

Żukowa i okolic. Dodatkowo odnotowano 9 artykułów w portalach o zasięgu ponadlokalnym.  

Artykuły te informowały o możliwości wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych. Zawierały krótki 

opis projektu i harmonogram spotkań. Część z nich prezentowała także przebieg linii kolejowej. 

Autorzy tychże korzystali z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej PKM Południe.  

Wydźwięk artykułów był pozytywny. Wskazywały one, że nowa linia kolejowa stanowi szansę na 

rozwiązanie problemów komunikacyjnych z jakimi borykają się południowe dzielnice Gdańska oraz 

miejscowości ościenne.  

W wymienionej powyżej liczbie zawierają się też artykuły (4/26), które powstały już po zakończeniu 

spotkań a ich celem było zrelacjonowanie przebiegu tychże. Artykuły te także miały pozytywny 

wydźwięk. Podkreślały jak ważna jest to inwestycja i zwracały uwagę na fakt dobrego przygotowania 



   S t r o n a | 7   

 

spotkań informacyjnych. Znalazła się w nich informacja, że planowane są jeszcze 2 tury spotkań 

informacyjnych.  

Zestawienie ww. artykułów znajduje się w Załączniku nr 7 do przedmiotowego raportu.  

Kilka przykładów zamieszono także poniżej: 

www.gdansk.pl 

 



   S t r o n a | 8   

 

Profil Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy Chełm, Agnieszki Rezmer, na portalu Facabook 
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https://trojmiasto.wyborcza.pl 
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Profil Rady Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe na portalu Facebook 
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www.kolbudy.pl 
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5. Przebieg spotkań informacyjnych  

Wszystkie spotkania realizowane były wg takiego samego planu. Rozpoczynał je Moderator, 

reprezentujący Wykonawcę, który prezentował cel i schemat realizacji inwestycji oraz omawiał cele 

przygotowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Następnie, Eksperci 

reprezentujący Wykonawcę przedstawiali wyniki przeprowadzonych na tym etapie projektu analiz 

społecznych, gospodarczych, transportowych i przede wszystkim technicznych, w tym prezentowali 

rekomendowany korytarz linii kolejowej. Po zakończeniu części prezentacyjnej, odbywała się dyskusja. 

PLAN SPOTKANIA: 

1. Cel i schemat realizacji Inwestycji 

2. Cel STEŚ 

3. Wyniki dotychczasowych prac nad STEŚ: 

• Wstępne analizy społeczne, gospodarcze i transportowe 

• Wstępne analizy techniczne - prezentacja rekomendowanego korytarza linii 

kolejowej i lokalizacji przystanków 

• Wstępna analiza środowiskowa 

4. Dyskusja 

Wyróżnić można było więc dwie główne części każdego ze spotkań: część prezentacyjną (punkty 1-3) 

oraz część dyskusyjną (punkt 4). Warto zaznaczyć, że część dyskusyjna była zawsze dłuższa od części 

prezentacyjnej. Dodatkowo przedstawiciel Wykonawcy, podczas dyskusji, wyjaśniał wszystkie 

wątpliwości posługując się profilami podłużnymi trasy kolejowej oraz interaktywną mapą 

z wrysowanym przebiegiem projektowanej linii kolejowej.  

Wszystkie spotkania były także transmitowane w internecie na kanale YouTube Zamawiającego. 

Podczas każdego spotkania, część pytań zadanych na czacie została przekazana do Prelegentów, którzy 

udzielili na nie odpowiedzi.  

Szczegółowy przebieg poszczególnych spotkań przedstawiono w notatkach, które stanowią Załącznik 

nr 4 do przedmiotowego raportu. Notatki te zawierają także pytania zadane na czasie podczas 

transmisji online.  

Co do zasady spotkania przebiegły zgodnie z planem, bez większych problemów technicznych i innych 

zakłóceń. Dyskusja była prowadzona kulturalnie, na wysokim poziomie merytorycznym. 

Spotkania informacyjne trwały łącznie niemal 10 godzin. Najdłużej dyskusja toczyła się w Kolbudach – 

2 godziny i 38 minut. We wszystkich spotkaniach osobiście wzięło udział ponad 250 osób – najwięcej 

w dwóch pierwszych, które odbyły się na terenie Gdańska. Na każde ze spotkań należało się 

zarejestrować, niestety nie wszyscy uczestnicy dopełnili tego obowiązku, dlatego występują pewne 

rozbieżności w liczbie uczestników pomiędzy poniższą tabelą a rejestrem z Załącznika nr 5. 
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Transmisje w Internecie zgromadziły łącznie ponad 1000 widzów (licząc odwiedziny transmisji nawet 

na kilka sekund). Poniższa tabela prezentuje szczegółowe informacje w tym zakresie odnośnie każdego 

ze spotkań.  

 

Krótka relacja zdjęciowa z poszczególnych spotkań informacyjnych: 

Spotkanie dla mieszkańców dzielnic Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Orunia Górna-Gdańsk Południe 

i Chełm – 04 kwietnia 2022 r. 

 

  

Lp. Data spotkania Lokalizacja 
Liczba 

uczestników 
stacjonarnych 

Liczba 
uczestników 

online 
(wyświetlenia) 

Liczba 
uczestników 

online 
(najwyższa 

liczba 
równoczesnych 

widzów) 

Czas 
trwania 

spotkania 

Średni 
czas 

oglądania 

1. 04.04.2022 r. 
Hotel Zatoka 

Gdańsk 
80 431 115 2:13:00 29:24 

2. 05.04.2022 r. 
Hotel Platan 

Gdańsk 
70 288 58 2:04:15 19:54 

3. 06.04.2022 r. 
Hotel Górski 

Pruszcz Gdański 
35 126 30 1:50:35 18:25 

4. 07.04.2022 r. 
Sala Gminnego 

Ośrodka Kultury w 
Kolbudach 

48 118 23 2:38:25 20:27 

5. 08.04.2022 r. SP w Niestępowie 18 68 21 1:10:53 14:16 

Łącznie 251 1031 - 9:57:08 - 
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Spotkanie dla mieszkańców dzielnicy Ujeścisko – Łostowice i miejscowości Kowale  

– 05 kwietnia 2022 r.  

 
 

Spotkanie dla mieszkańców miasta i gminy Pruszcz Gdański  

– 06 kwietnia 2022 r. 
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Spotkanie dla mieszkańców gminy Kolbudy  

– 07 kwietnia 2022 r. 

 
Spotkanie dla mieszkańców gminy Żukowo  

– 08 kwietnia 2022 r. 
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6. Podsumowanie wyników ankiet  

Ankiety zbierane były od 22 marca do 30 kwietnia 2022 r. Łącznie spłynęło 501 ankiet, w tym 389 ankiet 

elektronicznych i 112 ankiet papierowych.  

Wśród ankietowanych przeważały kobiety (56,8%).  

Najwięcej respondentów należało do grupy osób w wieku 35-39 lat (24%) 

 

Odpowiedzi udzieliły w zdecydowanej większości osoby pracujące 93,8% (466 osób). Grupę 

respondentów uzupełnia 5 studentów, 7 emerytów, 9 bezrobotnych i 10 uczniów (udział od 1 do 2%). 

 

  

5 (1%)

49 (10%)

87 (18%)

113 (24%)
100 (21%)

69 (15%)

30 (6%)

15 (3%) 6 (1%) 6 (1%)

Struktura wiekowa respondentów

18-23 24-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i więcej
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1. Ocena pomysłu budowy nowej linii kolejowej - Projekt PKM Południe 

Pomysł budowy nowej linii kolejowej – Projekt PKM Południe respondenci ocenili zdecydowanie 

pozytywnie. W pięciostopniowej skali (gdzie 1 = źle, 5 = dobrze), 68,7% osób wskazało ocenę „5”, 

11,0% ocenę „4”, 7,6% ocenę „3”, 2,6% ocenę „2” i jedynie 9,0% ocenę „1”. Średnia ocena – 4,29.  

 

 

2. W infrastrukturę jakiego środka transportu gmina/miasto powinny inwestować ? 

Ankietowani byli zgodni, że miasto powinno inwestować przede wszystkim w środki transportu 

zbiorowego. Rozbudowę sieci kolejowej popiera 84,6% osób biorących udział w badaniu. Na 

kolejnych pozycjach jest infrastruktura rowerowa (79,2%), tramwajowa (76,0%) i autobusowa (70,7%). 

Wyraźnie mniej osób popiera rozwój komunikacji samochodowej (55,9%) – choć nadal jest to ponad 

połowa respondentów. Jest to też rodzaj komunikacji, który ma najwięcej przeciwników – odpowiedzi 

„nie popieram” udzieliło w tym pytaniu 31,3% respondentów.  

 

1 (7%)

2 (13%)

3 (20%)

4 (27%)

5 (33%)

Ocena pomysłu budowy nowej linii kolejowej
(gdzie 1 = źle, 5 = dobrze)

1 2 3 4 5

424
381 354

397

280

70

71 107
70

157

7
49 40 34 64
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Kolej Tramwaj Autobus Rower Samochód

W infrastrukturę jakiego środka transportu gmina/miasto powinny inwestować ?

popieram nie popieram bd



   S t r o n a | 19   

 

3. Jakie kwestie powinny być najważniejsze przy planowaniu linii kolejowej ? 

W ankiecie, mieszkańcy obszaru oddziaływania omawianej inwestycji, zostali poproszeni także 

o wskazanie, która z kwestii wymienionych w poniższej tabeli, powinna być najważniejsza przy 

planowaniu linii kolejowej.  

Najwięcej pozytywnych odpowiedzi uzyskała integracja linii kolejowej z pozostałymi środkami 

transportu. Co można uznać za zaskakujące, najmniej pozytywnych wskazań uzyskała konieczność 

minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko – 65,9% ankietowanych przyznało temu 

zagadnieniu ocenę „4” lub „5”. 
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4. Jakie uciążliwości niesie za sobą uruchomienie nowej linii kolejowej? 

Kolejne pytanie miało na celu pokazać, które z potencjalnych uciążliwości nowej linii kolejowej są przez 

społeczeństwo lokalne najmniej akceptowalne.  

 

Na podstawie przytoczonych powyżej danych można stwierdzić, że mieszkańcy najbardziej obawiają 

się konieczności wyburzeń (81,6% odpowiedzi „4” i „5”), hałasu (77,0%) i niskiej częstotliwości 

kursowania pociągów (76,2%).  

Ponownie najmniej kontrowersyjny okazał się temat związany z ochroną środowiska, tj. potencjalne 

wycinki drzew (45,7%). W czasach kiedy na dobre rozgorzała dyskusja na temat konieczności walki ze 

zmianami klimatu, może to być wynik zaskakujący. Na myśl przychodzi kilka czynników wyjaśniających:  

a. rewitalizacja linii 229 miałaby się odbyć w śladzie istniejącej linii, gdzie wycięte zostałyby 

niewielkie drzewa i krzewy;  

b. na terenie Gdańska linia prowadzona jest w dużej mierze w rezerwie terenu pod planowane ciągi 

komunikacyjne, gdzie także nie rosną duże drzewa;  

c. być może też mieszkańcy oceniają sytuację komunikacyjną południowych dzielnic Gdańska na tyle 

negatywnie, że gotowi są poświęcić przyrodę aby zwiększyć swój komfort.  

Bez dodatkowych badań trudno wskazać główny powód takiej sytuacji. 
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5. Z jakiej proponowanej lokalizacji przystanku korzystałby Pan/Pani najczęściej? 

Największą popularnością wśród osób biorących udział w badaniu cieszą się przede wszystkim 

przystanki zlokalizowane na odcinku 1 i 2 – Łostowice-Świętokrzyska, Madalińskiego i Niepołomicka, 

ale też przystanek Kowale, zlokalizowany na odcinku 3.  

Nazwa przystanku Odcinek Liczba głosów 

Gdańska Łostowice – Świętokrzyska 1 98 

Kowale 3 85 

Gdańska Niepołomicka 2 84 

Gdańska Madalińskiego 1 77 

Pruszcz Gdański 4 71 

Gdańsk Stężycka 5 65 

Pruszcz Gdański Grunwaldzka 4 62 

Gdańska Świętokrzyska – Węzeł Kowale 2 54 

Gdańska Trakt Świętego Wojciecha  - błękitny 1 44 

Juszkowo 4 34 

Gdańska Trakt Świętego Wojciecha – czerwony 1 33 

Straszyn Prędzieszyn 4 33 

Kolbudy 4 33 

Łapino Kartuskie 4 31 

Gdańsk Osiedle Jasień Park 5 26 

Gdańsk Kazimierza Leskiego 5 14 

Gdańsk Warszawska 5 13 

Bielkówko 4 13 

Jankowo Gdańskie 3 12 

Goszyn 4 10 

Pręgowo 4 8 

Najmniej głosów oddanych zostało na przystanki zlokalizowane na odcinku 4 i 5. Wyjątek stanowi 

przystanek Gdańsk Stężycka.  

 

Co do zasady, mieszkańcy Gdańska głosowali przede wszystkim na przystanki zlokalizowane na terenie 

Gdańska, wskazując ewentualnie pojedyncze przystanki na odcinku 4, jak Łapino Kartuskie. Można 

z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że sprawy podstawowe, bytowe, załatwią na terenie 

Gdańska, a do gmin ościennych udadzą się w celach rekreacyjnych. Z kolei mieszkańcy Pruszcza 

Gdańskiego oraz gmin Kolbudy i Żukowo są zainteresowani przede wszystkim korzystaniem ze stacji na 

odcinku 4, w mniejszym stopniu wskazując stacje gdańskie. Oczywiście nie można na tej podstawie 

wyciągnąć daleko-idących wniosków, ponieważ próba nie była reprezentatywna.  
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6. Czy przystanek, z którego będzie Pani/Pan korzystał/a powinien pełnić też inne funkcje niż 

transportowe? 

Największa liczba przyszłych pasażerów PKM biorących udział w ankiecie, oczekuje, że przystanki będą 

pełniły wyłącznie funkcję transportową (60,5% ankietowanych). Co 4 respondent liczy na uzupełnienie 

przystanków o funkcje handlowe i usługowe, a co piąty o funkcje rekreacyjne.  

 

 

7. Co według Pani/Pana powinno znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie torów 

kolejowych? 

Wyrażone tu wcześniej obawy dotyczące mniejszej troski społeczności lokalnej w odniesieniu do 

środowiska naturalnego łagodzić może nieco odpowiedź na pytanie o sposób zagospodarowania 

najbliższego otoczenia torów. 423 na 501 ankietowanych (84,4%) osób wskazało, że powinna to być 

zieleń. Niemal połowa respondentów (49,5%) liczy na ekrany dźwiękochłonne. Co piąty pytany 

widziałby wokół torów przestrzeń komercyjną, a nieco ponad 16% ankietowanych wskazał na murale. 

 

303 (46%)

131 (20%)

116 (18%)

107 (16%)

Czy przystanek, z którego będzie Pani/Pan korzystał/a powinien pełnić też inne 
funkcje niż transportowe?

Nie, funkcja tylko transportowa Funkcja handlowa Funkcja usługowa Funkcja rekreacyjna

423 (49%)

248 (29%)

110 (13%)

82 (9%)

Co według Pani/Pana powinno znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie torów 
kolejowych?

Zieleń Ekrany dźwiękochłonne Przestrzeń komercyjna (dot. terenów miejskich) Murale



   S t r o n a | 23   

 

 

8. Ile samochodów posiada Pani/Pana w gospodarstwie domowym? 

Zdecydowana większość respondentów posiada przynajmniej jeden samochód w gospodarstwie 

domowym (89,4%) – 1 samochód w 44,9% przypadków, 2 samochody w 39,9% przypadków i 3 lub 

więcej samochodów w 4,6% przypadków. Brak samochodu zadeklarowało zaledwie 6,8% 

ankietowanych.  
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9. Czy korzysta Pani/Pan z transportu publicznego (autobus, tramwaj, kolej) i w jakim celu? 

Ankieta pokazuje, że najczęstszy powód korzystania z transportu publicznego, to potrzeba dojechania 

do pracy. Codziennie korzysta z tej możliwości ok 20% respondentów. Potencjał rozwoju w tym 

zakresie jest bardzo duży, ponieważ „w ogóle” nie korzysta z tej możliwości aż 32,7% badanych, a 24,2% 

robi to „rzadko”. W przypadku pozostałych możliwych celi podróży, takich jak szkoła, rozrywka, usługi, 

zakupy lub „inne”, respondenci korzystają z komunikacji publicznej najczęściej „rzadko” lub „w ogóle” 

– 16-36% odpowiedzi. W kategoriach tych odpowiedź „codziennie” padła w 3-6% przypadków. 
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10. Jeśli Pani/Pan nie korzysta obecnie z transportu publicznego, co zachęciłoby Panią/Pana 

do  korzystania z takiego transportu? 

Do korzystania z takiego typu transportu może ankietowanych przekonać przede wszystkim dobra 

dostępność przystanków (63,5% odpowiedzi „5” – zdecydowanie) lub duża częstotliwość kursowania 

(61,7%). W najmniejszym stopniu szanse na to daje informacja pasażerska w czasie rzeczywistym lub 

względy ekologiczne (odpowiednio 34,5% i 38,5%).  
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11. Co decyduje w Pani/Pana przypadku o wyborze środka transportu? 

Jak można się spodziewać, o wyborze środka komunikacji decyduje najczęściej czas przejazdu. Rzadziej 

częstotliwość kursowania pociągów, brak przesiadek, a w najmniejszym stopniu czas dotarcia do 

przystanku.  
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12. W obrębie jakiego obszaru od swojego miejsca zamieszkania przemieszcza się Pani/Pan w 

ciągu przeciętnego dnia tygodnia ? 

Obecnie największy odsetek ankietowanych przemieszcza się wewnątrz miasta (63,9%%). Co piąty 

respondent wybiera się poza gminę (21,8%), a niemal co trzeci poza miasto (29,1%). Mniejszy odsetek 

porusza się wewnątrz gminy (16,0%), osiedla (16,2%), czy dzielnicy (21,0%). 

 

 

13. Czy po wybudowaniu nowej linii kolejowej zacznie korzystać Pani/Pan z transportu 

publicznego? 

47,3% ankietowanych deklaruje, że po wybudowaniu linii kolejowej zacznie korzystać z transportu 

publicznego. 37,9% zrobi to częściowo, a 12,4% nie zmieni swoich przyzwyczajeń transportowych.  
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7. Podsumowanie tematów i  postulatów zgłoszonych podczas spotkań 
informacyjnych oraz po spotkaniach informacyjnych  

Szczegółowe tabelaryczne podsumowanie postulatów mieszkańców, wraz z rekomendacjami 

i stanowiskiem Wykonawcy zawiera Załącznik nr 6 do przedmiotowego raportu. 

Postulaty, problemy i wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców podczas spotkań, na czacie pod 

transmisjami, w formularzu PKM S.A. czy w ankietach, podzielić można na te o charakterze ogólnym 

i szczegółowym.  

Zagadnienia o charakterze ogólnym dotyczyły przede wszystkim obaw mieszkańców przed 

nadmiernym hałasem i drganiami generowanymi przez linię kolejową. Prosili oni o omówienie 

zabezpieczeń jakie będą w tym zakresie stosowane. Pojawiały się też zastrzeżenia dot. pogorszenia 

walorów krajobrazowych, w sytuacji kiedy linia kolejowa prowadzona jest na powierzchni ziemi (na 

nasypach czy obiektach inżynieryjnych) w niewielkiej odległości od zabudowań. Ważną i szeroko 

poruszaną przez mieszkańców kwestią było tworzenie barier architektonicznych przez nasypy 

kolejowe. Temat ten był szczególnie istotny dla mieszkańców Oruni, przede wszystkim Zatorza, którzy 

już dziś są odcięci od reszty miasta przez linię kolejową. Nie zabrakło też uwag od osób zatroskanych o 

stan środowiska naturalnego i ingerencję linii kolejowej w cenne przyrodniczo tereny jak np. 

trzcinowisko na Łostowicach czy dolinę rzeki Raduni. Z komunikacyjnego punktu widzenia ważna dla 

mieszkańców była integracja kolei z pozostałymi środkami transportu, w tym zapewnienie 

odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, w zasadzie przy każdym przystanku, tak aby istniała 

faktyczna możliwość zmiany środka transportu z samochodu na kolej. Pojedyncze głosy stawały w 

obronie zabytków, które mogą ucierpieć w wyniku budowy. Relatywnie niewiele głosów dotyczyło 

procedury wywłaszczenia nieruchomości.  

Wszystkie te wątpliwości zostały szczegółowo omówione przez projektantów i specjalistów podczas 

spotkań informacyjnych.  

Kwestie szczegółowe, dotyczące konkretnych miejsc i rozwiązań projektowych, które należy tu 

wymienić z uwagi na liczbę dotyczących ich głosów, to: 

• konieczność pilnego rozwiązania kwestii bezkolizyjnego przejazdu przez LK nr 9 w ciągu ulicy 

Sandomierskiej – chodzi o wybór wariantu przebiegu linii PKM Południe na Odcinku 1; 

• przykrycie wykopu za przystankiem Madalińskiego i zweryfikowanie możliwości zanurzenia 

linii kolejowej pod ziemię jeszcze przed tym przystankiem, tak aby nie został on zbudowany na 

estakadzie; 

• zaprojektowanie przystanku Wielkopolska; 

• ominięcie trzcinowiska na Łostowicach; 

• wprowadzenie linii kolejowej pod ziemię w rejonie ulicy Klasycznej, tak aby osiedle 

zlokalizowane przy tej ulicy nie zostało podzielone na pół – w konsekwencji poprowadzenie 

linii kolejowej pod a nie nad Obwodnicą Trójmiejską; 

• obowiązkowe zbudowanie dużego parkingu przy Węźle Kowale; 

• korekta przebiegu linii kolejowej na odcinku 5, który pozwoli na ominięcie nowo 

wybudowanych i projektowanych dopiero domów; 

• na odcinku 4 uwagi szczegółowe nabrały charakteru generalnego, ponieważ w znacznej mierze 

dotyczą ponownego przeanalizowania projektu układów drogowych, przejazdów kolejowych 
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i zapewnienia pieszych przejść przez linię klejową w miejscach, w których nie jest planowany 

przejazd drogowy; 

• dużą dyskusję wywołała też kwestia przystanku w Kolbudach. 

Generalnie rzecz biorąc, na Odcinkach 1 i 2 uwagi dotyczyły głównie minimalizacji oddziaływania 

inwestycji na otoczenie - hałas, drgania itd., natomiast na pozostałych odcinkach często dotyczyły 

korekty przebiegu – np. ul. Źródlana czy ul. Klasyczna. 

Należy zauważyć, że odnotowano jedynie pojedyncze głosy sprzeciwu przeciwko budowie nowej linii 

kolejowej. Co więcej głosy te nie były bardzo silne. Zdecydowana większość uczestników konsultacji 

podeszła do zagadnienia bardzo konstruktywnie, zgłaszając postulaty mające na celu znalezienie 

złotego środka pomiędzy nieuniknionymi często uciążliwościami a niewątpliwymi korzyściami 

komunikacyjnymi wynikającymi z budowy nowej linii kolejowej. Wydaje się, że duża w tym zasługa 

sukcesu wcześniejszych projektów PKM.  

Przedsięwzięcie znajduje się jeszcze na etapie przedprojektowym, sporo kwestii wymaga 

doprecyzowania. Perspektywa budowy linii kolejowej jest mimo wszystko jednak dość odległa. Mimo 

tego, we wszystkie działania informacyjne zaangażowała się znaczna liczba mieszkańców. Należy się 

spodziewać, że w kolejnych turach spotkań informacyjnych, zwłaszcza po wakacjach, weźmie udział 

jeszcze więcej osób. Z jednej strony rozwiązania będą już bardziej konkretne, a z drugiej, jak pokazuje 

doświadczenie innych tego typu procesów, z biegiem czasu informacja o projekcie dociera do coraz 

większej liczby osób, co wpływa na liczbę uczestników spotkań.   
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8. Załącznik i  

Załącznik nr 1 – Formularz ankiety 

Załącznik nr 2 – Plakat informacyjny 

Załącznik nr 3 – Kopie pism informujących o spotkaniach informacyjnych 

Załącznik nr 4 – Notatki z poszczególnych spotkań informacyjnych 

Załącznik nr 5 – Listy osób zarejestrowanych na spotkania informacyjne 

Załącznik nr 6 – Tabelaryczne zestawienie postulatów  

Załącznik nr 7 – Potwierdzenia publikacji informacji o spotkaniach informacyjnych w portalach internetowych 

Załącznik nr 8 – Baza głosów oddanych w ankiecie internetowej i papierowej 

Załącznik nr 9 – Prezentacje ze spotkań informacyjnych 

 


