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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest opracowanie „Koncepcji budowy centrum przesiadkowego w Oleśnie”
będącej częścią zadania realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego
Województwa Opolskiego. Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Olesno.
Koncepcja przedstawia wstępne propozycje rozwiązań do dyskusji, modyfikacji i zaakceptowania
przez Zamawiającego.

2.

INWESTOR

Gmina Olesno
ul. Pieloka 21,
46-300 Olesno

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Nr IV.7220-4/08 z dn. 29.06.2016 r.
2. Inwentaryzacja dla potrzeb wykonania opracowania.
3. Wizja lokalna, oględziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna.
4. Podkład mapowy
4.

OPIS OGÓLNY

Olesno położone jest w północno-wschodniej części województwa opojskiego. Jest siedzibą
gminy Olesno i powiatu oleskiego. Węzeł przesiadkowy jest planowany w północno- wschodniej
części miasta w okolicy ulic Sądowej i Dworcowej. Obszar koncepcji obejmuje teren dworca PKP
Olesno Śląskie i jest ograniczony od wschodu torami kolejowymi od zachodu ulica Sądową od
południa ulicą Izydora Murka od północy placem znajdującym się za budynkiem dworca. Teren
opracowania znajduje się 400 m od Urzędu Miasta, 250 m od Powiatowego Urzędu Pracy, 550 m
od Sądu Rejonowego, oddalony o 900 m jest Szpital Powiatowy. Ze względu na niewielkie
odległości od najważniejszych instytucji oraz bezpośrednią bliskość dworca Olesno Śląskie oraz
placu byłego PKS właściwym jest zlokalizowanie węzła przesiadkowego w tym rejonie miasta.
Według danych z 31 marca 2011 miasto liczyło 9 648 mieszkańców. Powiat Oleski liczy ok.
67 000 osób, natomiast region Olesna ok. 200 000.
Obszar inwestycji położony jest w granicach administracyjnych miasta Olesno (województwo
opolskie, powiat oleski), pomiędzy dworcem PKP, a dworcem PKS przy ul. Sądowej,

na

działkach nr: 1726, 1730, 1748, 1749, obręb m. Olesno, powiat oleski, województwo opolskie.
Działki o nr: 1749, 1726 zgodnie z załącznikiem do decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 24 marca 2014 r. - poz. 25) uznane są, jako tereny zamknięte (PKP).
W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny kolejowe, tereny komunikacyjne
– drogi, zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz zieleń niska i wysoka.
PPD Wrotech Sp. z o.o.
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Rysunek 1- Plan miasta Olesna
5.

ANALIZA KOMUNIKACJI

5.1.

KOMUNIKACJA DROGOWA

Przez miasto przechodzą główne szlaki komunikacyjne regionu:


11 - droga krajowa nr 11: Kołobrzeg - Koszalin - Szczecinek - Piła - Poznań - Ostrów
Wielkopolski - Kluczbork - Olesno - Lubliniec - Bytom



487 - droga wojewódzka nr 487: Byczyna - Gorzów Śląski - Olesno



494 - droga wojewódzka nr 494: Bierdzany - Olesno - Wręczyca Wielka - Częstochowa



901 - droga wojewódzka nr 901: Olesno - Dobrodzień - Zawadzkie - Wielowieś Pyskowice - Gliwice

Odległości Olesna od miast zlokalizowanych w sąsiednich powiatach.

PPD Wrotech Sp. z o.o.
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Miejsce
docelowe

Miasto gmina
najbliższa powiatu oleskiego

Odległość
km

Olesno

lubliniecki

Sieraków Śląski

15

Olesno

kłobucki

Przystajń

22

kluczborski

Kluczbork

19

opolski

Opole

48

oleski

Praszka

24

oleski

Gorzów Śląski

19

Olesno
Olesno
Olesno
Olesno

5.2.

powiat

KOMUNIKACJA KOLEJOWA

Stacja kolejowa Olesno Śląskie przez którą przebiega linia kolejowe nr 143, przez którą
prowadzą trakcje :


Katowice – Olesno – Poznań – Szczecin lub Gdynia (port)



Katowice – Olesno – Wrocław – Berlin lub Hamburg (port)

Rysunek 2- Schemat komunikacji PKP w rejonie Olesna
5.3.

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
Głównym przewoźnikiem autobusowym jest przedsiębiorstwo PKS Lubliniec.
Bezpośrednie połączenie autobusowe jest do Głogowa, Wrocławia, Łodzi, Wielunia,
Częstochowy, Kielc, Opola, oraz miejscowości w regionie tj. Kluczbork, Praszka, Gorzów
Śląski, Jastrzygowice,

PPD Wrotech Sp. z o.o.
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Rysunek 3- Schemat komunikacji PKS Lubliniec w rejonie Olesna

5.4.

KOMUNIAKCJA ROWEROWA
Ze względu na miejsko-wiejski charakter miejscowości oraz niewielką powierzchnię (ok
15km2) na jakim się znajduje duża część mieszkańców porusza się rowerami. Miasto
promuje ten rodzaj transportu poprzez tworzenie udogodnień dla rowerzystów w postaci
ścieżek rowerowych oraz stojaków na rowery w głównych punktach miasta. Również w
okolicach Olesna tworzone są nowe trasy rowerowe łączące okoliczne miejscowości dzięki
którym można zwiedzać liczne zabytki i atrakcji turystyczne znajdujące się w okolicy miasta.
Ze względu na brak przemysłu okoliczne tereny są bardzo malownicze i bogate w
różnorodną florę i faunę. Rozwój turystyki jest jednym z priorytetów aglomeracji kluczborskiej
do której należą Olesno.

Rysunek 4- Schemat tras rowerowych w rejonie Olesna
PPD Wrotech Sp. z o.o.
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6.

WNIOSKI PO ANALIZACH

Głównymi problemy transportu zbiorowego Olesna są:


słabe skoordynowanie różnych form transportu (brak dogodnych przesiadek),



wydłużenie czasu podróży,



zbyteczne przemieszczanie się podróżnych, w tym przekraczanie ruchliwych ulic (ulicy
Sądowej i Dworcowej),



niezadowolenie użytkowników systemu transportowego,



zatłoczenie

ulic

i

duży

ruch

samochodowy

w

centrum

miasta

powodujący

zanieczyszczenie powietrza,


zły stan techniczny budynków dworca PKP i PKS,



zbyt mała ilość miejsc parkingowych przy dworcach, w tym dla autokarów i rowerów,



brak dostatecznego skomunikowania miasta Olesna z poszczególnymi sołectwami na
terenie Gminy Olesno



problematyczna

dostępność

urządzeń

transportowych

dla

osób

starszych

i

niepełnosprawnych,


brak wspólnej informacji pasażerskiej,



brak systemu zarządzania i nadzoru nad transportem zbiorowym,



starzejący się tabor głównego przewoźnika - PKS w Lublińcu.

Według oczekiwań, wymienione problemy transportu zbiorowego w Oleśnie, może
zlikwidować

zintegrowane

Centrum

przesiadkowe,

który

zapewni

dostępność,

bezpieczeństwo, odpowiednie usługi dla podróżnych oraz dobry system przekazywania
informacji, co stworzy warunki dla zminimalizowania czasu traconego na przesiadanie się,
redukując zbyteczne przemieszczenia.
Ponadto Centrum przesiadkowe umożliwi realizację wielu postulatów mieszkańców,
podróżnych i turystów, takich jak:
1) rozwój transportu zbiorowego, jako alternatywy dla podróżowania „od drzwi do drzwi”
prywatnym samochodem, poprzez stwarzanie warunków dla przemieszczania się w sposób
płynny, z możliwością elastycznego wykorzystywania różnych środków przewozowych
funkcjonujących w spójnej sieci transportu zbiorowego, składającej się z tras transportu
ponad regionalnego (kolejowego), regionalnego (kolejowego i autobusowego) i lokalnego
(autobusowego),
2) integrację z innymi środkami transportu, tj. z transportem rowerowym (poprzez budowę
parkingów B&R), transportem samochodowym poprzez budowę parkingów P&R oraz K&R, a
także ruchem pieszym (poprzez przebudowę ciągów pieszych),
3) rozwój terenów przyległych, położonych w obszarze o znacznym promieniu od Centrum
przesiadkowego,
PPD Wrotech Sp. z o.o.
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Centrum przesiadkowe będzie też stanowić integralny element środowiska miejskiego i
będzie dostosowany do obsługi potrzeb nie tylko aktualnie występujących, ale również tych
potrzeb i działań, które wystąpią w przyszłości, zarówno w samym centrum przesiadkowym
jak i w jego otoczeniu.

7.

STAN ISTNIEJĄCY
Przedmiotowy obszar znajduje się na

terenie już zagospodarowanym, częściowo

zabudowanym i utwardzonym z dostępem do infrastruktury technicznej.
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są drogi, place, chodniki oraz podziemna i
naziemna infrastruktura techniczna. Miejscami występuje zieleń wysoka i niska.
Wzdłuż ulicy sądowej znajduje się szpaler z lip. Zieleń na przedmiotowym terenie
szczególnie na skarpie kolejowej i bezpośrednio przy niej jest nieuporządkowana.
Po przeciwnej stronie ulicy Sądowej znajduje się były nieczynny dworzec PKS. Naprzeciwko
budynku dworca znajduje się zatoka autobusowa.
Wg wypisu z rejestru gruntów przedmiotowy teren oznaczony jest jako teren komunikacyjny,
w tym: dr – drogi, Tk - tereny kolejowe, B – tereny mieszkaniowe.
Na obszarze tym nie stwierdzono występowania cennych siedlisk przyrodniczych rzadkich
lub chronionych gatunków roślin i zwierząt.
8.

OPIS OPRACOWANIA:
Zadanie nr 1:


parking w systemie „park&ride”



strefy wejściowej w postaci placu przy wejściu do budynku dworca PKP



plac do zatrzymania się w systemie „kiss&ride”



wypożyczalni rowerów



parking dla rowerów w systemie „bike&ride”



plac na poziomie peronu dworca PKP



zatokę autobusową dla autobusów



placu w rejonie zatoki autobusowej wraz z wejściem na peron dworca PKP oraz na
plac przy wypożyczalni rowerów



zieleni



oświetlenia



mała architekturę



infokiosk



tablice multimedialne



monitoring wizyjny

PPD Wrotech Sp. z o.o.
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9.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1.

DEFINICJA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO

Pod pojęciem "węzeł przesiadkowy" należy rozumieć miejsce, w którym występuje intensywne
przesiadanie się pasażerów transportu publicznego. Przesiadki w węzłach obejmują szereg
różnych środków transportu, jak kolej, autobus i samochód (także Park & Ride). Największe
znaczenie dla komunikacji publicznej mają węzły, w których schodzą się co najmniej trzy różne
środki transportu. Z punktu widzenia pasażera najważniejsze kryteria dla przesiadek to straty
czasu związane z oczekiwaniem na przyjazd kolejnego środka lokomocji, oraz wysiłek włożony w
przejście pomiędzy przystankami. Jeśli odległość do pokonania przekracza 200 m, a czas dojścia
3 minuty, to takich przystanków nie powinno się traktować jako elementy tego samego węzła. W
projektowanym węźle przesiadkowym w bezpośredniej bliskości zostały zlokalizowane dworzec
PKP przystanki PKS oraz parkingi Park & Ride oraz Bike & Ride.

9.2.

SCHEMATY IDEOWE WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W OLEŚNIE

Rysunek 5- Schemat komunikacji PKP-PKS

Rysunek 6- Schemat komunikacji samochód - PKP/PKS

PPD Wrotech Sp. z o.o.
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Rysunek 7- Schemat komunikacji rower - PKP/PKS i PKP/PKS – rower,

9.3.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

9.3.1. PARKING W SYSTEMIE „PARK&RIDE” – ZADANIE NR 1
Po południowej (lewej) stronie budynku dworca projektuje się parking o powierzchni 740m2 .
Będzie on zawierał 30 miejsc postojowych w czym 2 miejsca przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych. Nawierzchnię projektuje się w nawiązaniu do istniejącej drogi z jako
asfaltową. Dodatkowo przed budynkiem dworca przewiduje się parkingi dla 14 samochodów.
W sumie parkingi będą miały powierzchnię 914m 2 i pomieszczą 44 miejsca postojowe.
9.3.2. STREFY WEJŚCIOWEJ W POSTACI PLACU PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU
DWORCA PKP – ZADANIE NR 1
Na wyjściu z budynku dworca znajduje się wysepka z latarnia uliczną. Schodząc ze schodów
znajdujemy się bezpośrednio na ulicy. Projektuje się wydzielenie części istniejącej drogi i
stworzenie w ten sposób strefy wejściowej do budynku dworca co znacznie poprawi
bezpieczeństwo podróżnych.
9.3.3. PLAC DO ZATRZYMANIA SIĘ W SYSTEMIE „KISS&RIDE”
Po północnej stronie budynku dworca projektuje się plac o powierzchni 216 m 2 spełniający
funkcję Kiss&Ride umożliwiający postój do 5 minut. Plac przewiduje się wykonać z kostki
betonowej.
9.3.4. WYPOŻYCZALNI ROWERÓW – ZADANIE NR 1
W bezpośredniej bliskości projektuje się bezobsługową wypożyczalnię rowerów za kaucją.
Rowery w ilości 8 sztuk ułatwią osobom przybywającym do Olesna za pośrednictwem PKP lub
PKS szybsze dotarcie np. do urzędów celem załatwienia spraw oraz oddanie roweru w to samo
miejsce.
9.3.5. PARKING DLA ROWERÓW W SYSTEMIE „BIKE&RIDE” – ZADANIE NR 1
Obok placu Kiss&Ride projektuje się miejsca postojowe dla motorów i skuterów oraz wiatę dla
rowerów z 20 stanowiskami.

PPD Wrotech Sp. z o.o.
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źródło: www.stojaknarower.pl

Rysunek 8- Przykładowa wiata rowerowa

źródło: www.pateh.com.pl/

Rysunek 9- Przykładowa bezobsługowa wypożyczalnia rowerów
9.3.6. PLAC NA POZIOMIE PERONU DWORCA PKP – ZADANIE NR 1
Projektuje się plac na poziomie peronu dworca na którym znajdzie się wiata oraz infokiosk
umożliwiający podróżnym odnalezienie niezbędnych informacji związanych z miastem oraz
systemem komunikacyjnym.

PPD Wrotech Sp. z o.o.
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źródło: www.wikipedia.org/wiki/Infokiosk

Rysunek 10- Przykładowy infokiosk w Poznaniu
9.3.7. PLACU W REJONIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ - ZADANIE NR 1
Częścią łączącą dworzec PKP z zatoką dla autobusów jest plac komunikacyjnie. Zlokalizowane
na skarpie schody z siedziskami komunikacyjnie połączą całość założenia i umilić mogą czas
podróżującym. W skapie nasypu kolejowego projektuje się rampę umożliwiająca pokonanie
różniący wysokości pomiędzy peronem a zatoka osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim
jak również matkom z małymi dziećmi. Na placu przewiduje się zlokalizowanie obiektów małej
architektury tj. ławki oraz kosze na śmieci oraz przy ulicy Sądowej nasadzenia drzew (lip) celem
osłonięcia placu od zgiełku ulicy.

źródło: www.tuwroclaw.com

Rysunek 11- Plac na skarpie skwer Dunikowskiego - Wrocław
9.3.8. ZATOKĘ AUTOBUSOWĄ DLA AUTOBUSÓW – ZADANIE NR 1
Projektuje się zatokę autobusową w postaci dwóch równoległych dwustanowiskowych pasów
postojowych. Pomiędzy pasami postojowymi zlokalizowano wysepkę na której przewidziano
wiatę oraz tablicę multimedialna informującą podróżnych o rozkładach jazdy.

PPD Wrotech Sp. z o.o.
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źródło: www.arret.pl

Rysunek 12- Przykładowa wiata

9.3.9. SKWER – ZADANIE NR 1
W północnej części terenu opracowania pomiędzy zatoką autobusową a ulica Izydora Murka
zaprojektowano skwer. Umożliwiający podróżnym oczekującym na autobus lub pociąg
odpoczynek w zieleni. Planuje się uporządkować zieleń w tym rejonie oraz wzdłuż nasypu
kolejowego zaproponowano ścieżkę ze żwiru stabilizowanego. Na skwerze zaprojektowano
elementy małej architektury w postaci ławek koszy na śmieci oraz latarni parkowych.

MAŁA ARCHITEKTURA – ZADANIE NR 1

9.3.10.

Na całym obszarze opracowania przewiduje się elementy małej architektury w ilości:


ławki ok. 22 szt.



kosze na śmieci ok. 22 szt.



latarnie parkowe ok. 13 szt.



latarnie uliczne ok. 9 szt.

źródło: www.komserwis.pl

Rysunek 13- Przykładowa ławka z koszem na śmieci
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9.3.11.

MONITORING WIZYJNY I OŚWIETLENIE – ZADANIE NR 1

Cały obszar przewiduje się zaopatrzyć w monitoring wizyjny. Monitoring powinien obejmować
cały obszar inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wrażliwych.
Przewiduje się doświetlenie przedmiotowego terenu. Przewidziano wykonanie oświetlenia za
pomocą latarni ulicznych oraz parkowych. Oświetlenie zasilić z istniejącego oświetlenia terenu.

Opracowała:
Barbara Nowotnik

PPD Wrotech Sp. z o.o.
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10.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Ilość
jedn.

Rodzaj robót

Jedn.

Parking - nawierzchnia asfaltowa, lub z kostki
betonowej

m2

1
129,0

200,0

225 800

Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej

m2

460,0

100,0

46000

Place - nawierzchnia z kostki betonowej

m2

700,0

120,0

84 000

Zatoka autobusowa - nawierzchnia asfaltowa
Wyspa w zatoce autobusoweji - nawierzchnia
z kostki betonowej
Ścieżka parkowa żwirowa
Schody betonowe na skarpie

m2

995,0

200,0

199 000

m2
m2
m2

96,0
155,0
80,0

100,0
51,0
1500,0

9 600
7 905
120 000

m

680,0

31 960

m2

47,0
1
674,0

38,0

63 612

szt.
szt

1,0
1,0

8600,0
5000,0

8 600
5 000

kpl
szt
szt
szt
szt
szt
szt

1,0
22
22
13
9
2
1

32400,0
1000,0
640,0
2680,0
3860,0
15000
20000

32 400
22 000
14 080
34 840
34 740
30 000
20 000
989 537

13.
14.

Rampa dla niepełnosprawnych, z balustradą
Zieleń, wraz z nasadzeniem 20 lip oraz
usunięciem 5 lip
Mała architektura w tym:
Infokiosk
Tablica multimedialna
Bezobsługowa wypożyczalnia rowerów - dla
8 stanowisk
Ławki miejskie HAGA z oparciem
Kosze na śmieci HAGA
Latarnie parkowe
Latarnie uliczne
Wiata przystankowa 5,0x3,0 m
Wiata na rowery 2x8 m, na 20 stanowisk
Razem roboty budowlano-montażowe
Koszt dokumentacji projektowej oraz nadzoru
autorskiego
Razem roboty budowlano-montażowe+koszt
dokumentacji
Podatek VAT - 23%

15.

Ogółem inwestycja

L.p.
1.

Cena jedn.

Wartość

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.
12.

34 634
1 024 171
235 559
1 259 730

Słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć siedemset trzydzieści zł.

Sporządził: Konrad Hauzer
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