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Lublin, 12.02.2013 r. 

    

Sz.P.Sz.P.Sz.P.Sz.P.    Mariusz SaganMariusz SaganMariusz SaganMariusz Sagan    

Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi InwestorówDyrektor Wydziału Strategii i Obsługi InwestorówDyrektor Wydziału Strategii i Obsługi InwestorówDyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów    

Urzędu Miasta LublinUrzędu Miasta LublinUrzędu Miasta LublinUrzędu Miasta Lublin    

Plac Litewski 1, 20Plac Litewski 1, 20Plac Litewski 1, 20Plac Litewski 1, 20----080 Lublin080 Lublin080 Lublin080 Lublin    

 

 

 

 
W dniu 4.02.2013 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej Rady i Forum Kultury 

Przestrzeni oraz Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji, dotyczące Umowy 

partnerstwa w zakresie Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a 

Województwem Lubelskim i Miastem Lublin. 

 

Na spotkaniu zwrócono uwagę na aspekty umowy przedstawione w tabeli oraz 

zagadnienia związane z jakością przestrzeni (w załączeniu). 

 

Podstawą do rozpoczęcia prac nad dokumentacją opisaną w umowie partnerskiej jest 

posiadanie przez Partnerów Projektu modelu ruchu.  Model ruchu został stworzony przez 

firmę TRANSEKO. Pozostają 2 moŜliwości pozyskania w/w modelu: zakup od firmy Transeko 

lub stworzenie nowego, podobnego modelu. Rada i Forum Kultury Przestrzeni rekomenduje 

konieczność posiadania w/w modelu ruchu.  

 

Prosimy o odniesienie się do propozycji załączonych do niniejszego pisma. 

 

Sprawę prowadzi: Anna śurawska 

Informację przygotowali: 

Jacek Warda – Urząd Miasta Lublin, Forum i Rada Kultury Przestrzeni 

Anna śurawska – Forum Kultury Przestrzeni 

Jan Jakiel – SISKOM, Forum Kultury Przestrzeni 

Jan Kamiński - Forum i Rada Kultury Przestrzeni 

 

  

 

 

 

Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 
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W odniesieniu do W odniesieniu do W odniesieniu do W odniesieniu do jakości przestrzeni jakości przestrzeni jakości przestrzeni jakości przestrzeni zwracazwracazwracazwracamymymymy uwagę na: uwagę na: uwagę na: uwagę na:    
    

− konieczność zadbania o wysoką jakość przestrzeni i integrację systemu kolejowego z 

pozostałymi elementami komunikacji miejskiej takimi jak: (komunikacja publiczna, 

rowery, piesi, samochody, P+R, B+R, K+R, etc.), 

 

− zintegrowanie prac nad koleją aglomeracyjną z planami zagospodarowania 

przestrzennego miasta, w tym planami rozbudowy sieci ulicznej i nowej zabudowy; 

dąŜyć naleŜy do sytuacji, w której konieczna do wybudowania sieć uliczna będzie 

moŜliwie optymalna (nie będzie konieczności budowy bardzo długich ulic), 

 

− wpływ lokalizacji nowych przystanków na rozwój miasta, decyzje deweloperów, 

inwestycji (tym procesem moŜna umiejętnie sterować, integrując planowanie kolei z 

planowaniem miejscowym, polityką transportową, inwestycjami drogowymi).; nowe 

inwestycje będą z kolei wpływać na ilość pasaŜerów, 

 

− powaŜną barierą dla komunikacji w mieście, w szczególności dla pieszych 

i rowerzystów, jaką będzie stanowiła linia kolejowa nr 7 po modernizacji; istnieje 

konieczność uwzględnienia przy opracowywaniu projektu budowlanego oraz 

ponownej ocenie oddziaływania na środowisko takich elementów jak: obowiązkowe 

przejścia podziemne lub kładki; istniejące obecnie liczne, spontaniczne przejścia 

przez tory w obrębie Lublina,  stanowią niebezpieczeństwo dla pieszych i wskazują na 

potrzebę komunikacji pieszej przez linię kolejową; zaplanowanie nowych przejść 

pozwoli na bezpieczną komunikację mieszkańców Lublina oraz zapobiegnie 

dewastacjom infrastruktury i wypadkom w tych miejscach; przejścia dla pieszych 

moŜna zintegrować z przejściami dla małych zwierząt, oraz lokalnymi okresowymi 

ciekami wodnymi w suchych dolinach, 

 

− estetykę zastosowanych rozwiązań, w tym rezygnację z ekranów dźwiękochłonnych 

na terenie Lublina, na rzecz technologii „cichego torowiska”; zarówno widok z okien 

pociągu, jak i widok na linię kolejową wpływają na wizerunek miasta i są waŜnym 

elementem reprezentacyjnym, istotnym w jego promocji. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 1111 Propozycje Forum Kultury Przestrzeni do Umowy partnerstwa w zakresie Kolei  Propozycje Forum Kultury Przestrzeni do Umowy partnerstwa w zakresie Kolei  Propozycje Forum Kultury Przestrzeni do Umowy partnerstwa w zakresie Kolei  Propozycje Forum Kultury Przestrzeni do Umowy partnerstwa w zakresie Kolei 

Aglomeracyjnej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Województwem Aglomeracyjnej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Województwem Aglomeracyjnej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Województwem Aglomeracyjnej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Województwem 

Lubelskim i Miastem LublinLubelskim i Miastem LublinLubelskim i Miastem LublinLubelskim i Miastem Lublin    

    

AspektyAspektyAspektyAspekty    Zapisy z umowyZapisy z umowyZapisy z umowyZapisy z umowy    
Propozycje Forum Kultury Propozycje Forum Kultury Propozycje Forum Kultury Propozycje Forum Kultury 

PrzestrzeniPrzestrzeniPrzestrzeniPrzestrzeni    

CelowCelowCelowCelowośćośćośćość    

Przedmiot 

umowy  

Umowa Partnerstwa dla 

realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia pod nazwą: 

Studium wykonalności 

projektu pn. „Koncepcja 

pasaŜerskiej komunikacji 

kolejowej w rejonie m. 

Lublina  wraz z elementami 

integracji z systemem 

transportowym Aglomeracji 

Lubelskiej” 

Umowa Partnerstwa dla 

realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia 

polegającego na 

opracowaniu dokumentacji 

systemu kolei 

aglomeracyjnej  w rejonie 

m. Lublina  wraz z 

elementami integracji z 

systemem transportowym 

Aglomeracji Lubelskiej 

 

MoŜliwość realizacji kilku 

opracowań.  

Studium wykonalności jest 

dokumentem 

pracochłonnym, a co za tym 

idzie kosztownym. 

RozwaŜyć zlecenie analizy 

modelu potencjalnego ruchu 

na planowanej kolei 

aglomeracyjnej (studium 

koncepcyjne). Taka analiza 

wykaŜe czy w ogóle czy 

tworzenie kolei 

aglomeracyjnej a za tym 

idzie studium wykonalności 

jest uzasadnione.  

 

Przedstawiciele 

partnerów 

1. PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Centrum 

Realizacji Inwestycji w 

Warszawie, 

reprezentowanym przez  

Sławomira Burczaniuka - 

Dyrektora Oddziału 

Centrum Realizacji 

Inwestycji w Lublinie, 

2. Województwem 

Lubelskim z siedzibą w 

Lublinie, reprezentowanym 

przez: 

Krzysztofa Hetmana-

Marszałka Województwa 

Lubelskiego, 

Jacka Sobczaka - Członka 

Zarządu Województwa 

Lubelskiego 

oraz 

3. Miastem Lublin, 

reprezentowanym przez: 

Krzysztofa śuka -  

Propozycja dopisania: 

Strony wyznaczają do 

kontaktu w sprawie: 

Centrum Realizacji 

Inwestycji w Lublinie: 

Imię i nazwisko, stanowisko, 

tel. osoby odpowiedzialnej 

za realizację  

Województwo Lubelskie: 

Imię i nazwisko, stanowisko, 

tel. Osoby odpowiedzialnej 

za realizację  

Miasto Lublin: 

Imię i nazwisko, stanowisko, 

tel. Osoby odpowiedzialnej 

za realizację  

Przeniesienie 

odpowiedzialności na osoby 

bezpośrednio 

współpracujące przy 

projekcie pozwoli im się 

identyfikować z tematem i 

będzie skutkować lepszą 

współpracą. 
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AspektyAspektyAspektyAspekty    Zapisy z umowyZapisy z umowyZapisy z umowyZapisy z umowy    
Propozycje Forum Kultury Propozycje Forum Kultury Propozycje Forum Kultury Propozycje Forum Kultury 

PrzestrzeniPrzestrzeniPrzestrzeniPrzestrzeni    

CelowCelowCelowCelowośćośćośćość    

Prezydenta Miasta Lublin  

zwanych razem Stronami. 

 

Finansowanie 

Studium wykonalności o 

którym mowa w ust. 1, 

będzie podstawą do 

złoŜenia poprawnego 

wniosku o dofinansowanie 

ze środków zewnętrznych 

realizacji projektu, którego 

dotyczy studium 

wykonalności 

Proponuje się zapis: jeŜeli 

realizacja przedsięwzięcia 

będzie uzasadniona 

Celowość realizacji projektu 

ma sens w przypadku 

uzasadnienia potrzeby 

realizacji kolei 

aglomeracyjnej 

Lider 

Na potrzeby realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia 

jako partnera wiodącego – 

Lidera, ustala się PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Lider będzie odpowiedzialny 

za realizację wspólnego 

przedsięwzięcia i będzie 

nim zarządzał 

Proponuje się ustalenie jako 

lidera Województwa 

Lubelskiego lub miasto 

Lublin 

Organizatorem usługi 

transportowej w ramach 

kolei aglomeracyjnej będzie 

samorząd. W świetle ustawy 

o publicznym transporcie 

zbiorowym zadanie 

organizacji przewozów na 

terenie województwa moŜe 

być przekazane do powiatu 

lub gminy, a na terenie 

powiatu do gminy. 

Koszt 

Wstępny koszt realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia, 

o którym mowa w §1 Strony 

szacują na kwotę do 450 

tys. zł. 

Koszty ujmują/nie ujmują 

zakup modelu ruchu 

Nie wiemy co się kryje pod 

kosztem realizacji projektu 

ale istotne jest Ŝeby była 

jasność czy ujęto w nim 

najwaŜniejszy element czyli 

model ruchu. 

Do obowiązków Lidera w 

ramach wykonania 

wspólnego przedsięwzięcia 

naleŜy w szczególności: 

przyjęcie roli 

zamawiającego w zakresie 

określonym ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r., Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.), 

Zasady 

zamówień 

publicznych 

Do obowiązków Partnerów 

w ramach wykonania 

wspólnego przedsięwzięcia 

naleŜy w szczególności:  

………………………………. 

…3) udział w komisji 

Do obowiązków Lidera w 

ramach wykonania 

wspólnego przedsięwzięcia 

naleŜy w szczególności: 

przyjęcie roli 

zamawiającego w zakresie 

określonym ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r., Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.), 

Do obowiązków Partnerów 

w ramach wykonania 

wspólnego przedsięwzięcia 

naleŜy w szczególności: 

……………udział w komisji 

przetargowej, 

W przypadku zlecenia 

studium koncepcyjnego 

kosztowne wydaje się 

zwoływanie komisji 

przetargowej, jeŜeli nie jest 

wymagane prawem. 
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AspektyAspektyAspektyAspekty    Zapisy z umowyZapisy z umowyZapisy z umowyZapisy z umowy    
Propozycje Forum Kultury Propozycje Forum Kultury Propozycje Forum Kultury Propozycje Forum Kultury 

PrzestrzeniPrzestrzeniPrzestrzeniPrzestrzeni    

CelowCelowCelowCelowośćośćośćość    

przetargowej. o ile wymaga tego ustawa 

 

 

 

 

Koordynacja i 

zarządzanie 

projektem 

Do obowiązków Partnerów 

w ramach wykonania 

wspólnego przedsięwzięcia 

naleŜy w szczególności: 

1) uzgodnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków 

Zamówienia Publicznego 

na opracowanie studium 

wykonalności, a w tym 

projektu umowy z 

wykonawcą/ami, 

2) udział w komisji 

przetargowej, 

3) udział w posiedzeniach 

KOPI, 

4) zaopiniowanie i przyjęcie 

wspólnie z Liderem 

opracowania studium 

wykonalności, o którym 

mowa w §1, poprzez 

podpisanie protokołu 

odbioru opracowania. 

Proponujemy raczej 

powołanie Zespołu 

koordynacyjnego, 

złoŜonego z 2-3 

przedstawicieli kaŜdego z 

przedstawicieli 

umowy. Wówczas urząd 

miasta byłby 

reprezentowany przez: 

-  Wydział Planowania, 

- Zarząd Dróg i Mostów, 

- Wydział Strategii. 

Wydział planowania 

powinien ściśle 

współpracować/konsultować 

z Wydziałem Ochrony 

Środowiska.  

Zapewnia koordynację prac 

między wydziałami, 

uwzględnia równieŜ 

transport inny niŜ kolejowy, 

który musi współpracować z 

koleją aglomeracyjną.  

Harmonogram 

prac 
Brak 

Proponuje się dołączenie do 

Umowy harmonogramu 

prac. 

Dobrze wykonany 

harmonogram prac 

określający rodzaje decyzji 

niezbędnych do pozyskania 

określi czas potrzebny 

realizacji projektu na etapie 

dokumentacyjnym. 
 


