PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia ..................

w sprawie Wrocławskiej Kolei Miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska Wrocławia uchwala, co
następuje:

§ 1. Ustala się kierunki działania Prezydenta Wrocławia w sprawie tworzenia
systemu Wrocławskiej Kolei Miejskiej. Kierunki wyznaczają priorytety,
pozostawiając Prezydentowi zarządzanie procesem, określające konkretne formy
tego działania.

§ 2. 1. Kierunkiem pilnym jest utrzymanie wspólnego systemu biletowego na
przewozy komunikacji zbiorowej we Wrocławiu oraz regionalne przewozy kolejowe
na biletach okresowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu oraz części biletów
czasowych.

2. Kierunkiem działania jest możliwie szybkie rozszerzanie systemu, o którym
mowa w ust. 1, na wszystkie bilety czasowe.

3. Kierunkiem działania jest możliwie szybkie uruchomienie przewozów miejskich
(zależnie od możliwości sieci) na osiedla: Leśnica (przez Muchobór, Nowy Dwór,
Żerniki), Psie Pole (przez Szczepin, Nadodrze, Sołtysowice) i Brochów.

4. Kierunkiem działania jest rozszerzanie przewozów miejskich, o których mowa w
ust. 3, o dalsze odcinki, we współpracy z gminami i powiatami aglomeracji
wrocławskiej oraz samorządem województwa.

5. Kierunkiem działania jest rozszerzanie wspólnego systemu biletowego, o którym
mowa w ust. 1., we współpracy z gminami i powiatami aglomeracji wrocławskiej
oraz samorządem województwa.

6. Kierunkiem działania jest uruchomienie przewozów miejskich (zależnie od
możliwości sieci) na osiedla: Pracze (przez Stadion), Jagodno, a także na liniach
kolejowych nr 285 (Wojszyce, Partynice) i 292 (Kowale, Swojczyce, Strachocin,
Wojnów)

7. Kierunkiem działania jest zagęszczanie taktu na przewozach miejskich, o
których mowa w ust. 3 oraz ust. 6, do łącznego taktu co najmniej co 20 minut,
zależnie od możliwości sieci kolejowej.

8. Kierunkiem działania perspektywicznym jest stworzenie połączeń pasażerskich
na linii kolejowej nr 292 (odcinek Sołtysowice-Osobowice).

§ 3. Kierunkiem działania jest możliwie duża transparentność procesu
powstawania Wrocławskiej Kolei Miejskiej oraz podawanie do publicznej
wiadomości istotnych faktów i dokumentów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała dotyczy prac nad budową funkcjonującej Wrocławskiej Kolei
Miejskiej. Mieszkańcy w licznych rozmowach zgłaszają potrzebę m.in. utrzymania
obecnego systemu wspólnego biletu na tramwaj, autobus i kolej oraz potrzebę

rozwoju sieci kolei miejskiej o połączenia wewnątrzmiejskie, np. na osiedla
Leśnica, Psie Pole i Brochów.

Rekomendacje Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego, co do których Prezydent
Wrocławia zapowiedział ich realizację, to m.in. “Oparcie transportu
międzydzielnicowego w mieście o transport szynowy z uwzględnieniem kolei
miejskiej (aglomeracyjnej) oraz tramwaj skomunikowany z koleją na stacjach
/węzłach przesiadkowych” (95% poparcia) oraz “Zobligowanie Prezydenta i UM do
wszelkich możliwych działań prowadzących do utworzenia kolei miejskiej i
stworzenia z niej wraz z tramwajem szkieletu komunikacyjnego we Wrocławiu:
● współpraca miasta z urzędem marszałkowskim odnośnie kolei (utworzenie kolei
aglomeracyjnej),
● funkcjonalna infrastruktura park and ride na obrzeżach miasta i na stacjach
kolejowych,
● kampania informacyjna dla gmin ościennych” (98% poparcia).

Niniejsza uchwała, zgodna z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym
stanowi uchwałę kierunkową, dotyczącą priorytetyzacji kwestii Wrocławskiej Kolei
Miejskiej. Zarządzanie procesem, w tym podejmowanie konkretnych form
prawnych realizacji uchwały, zgodnie z orzecznictwem sądowym, należy do
Prezydenta Wrocławia.

Niniejsza uchwała jest pierwszą uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, która dotyczy
bezpośrednio Wrocławskiej Kolei Miejskiej, stanowić będzie zatem istotny krok na
drodze do jej stworzenia.

Niniejsza uchwała uzupełnia i rozwija inne uchwały Rady Miejskiej, w tym uchwałę
nr XLVIII/1169/13 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki
mobilności, która stanowi m.in. że “Fundamentem transportu zbiorowego we
Wrocławiu i w obszarze metropolitalnym jest transport szynowy – tramwaje i
kolej”, a także określa “zapewnienie jednolitego systemu opłat za korzystanie z
miejskiego i metropolitalnego transportu zbiorowego” oraz “współdziałanie z

instytucjami zarządzającymi transportem kolejowym dla pełnego włączenia
systemu kolejowego do systemu transportu zbiorowego miasta”.
Uchwała nr VIII/194/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w
sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”.
przewiduje zaś m.in. “ Rozwój kolei aglomeracyjnej z nowymi miejscami
przystankowymi w granicach miasta” oraz “Rozszerzenie zakresu współpracy i
rozwijanie istniejących porozumień w zakresie organizacji transportu zbiorowego
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu i zakresu obsługi osób dojeżdżających
do Wrocławia z obszarów podmiejskich.”, a także “Współpraca z organizatorami
publicznego transportu zbiorowego i operatorami, której efektem będzie wspólny
bilet i taryfa na terenie Wrocławia, dzięki czemu mieszkańcy obszarów
podmiejskich będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej i kolejowej, a
mieszkańcy Wrocławia z lokalnej komunikacji autobusowej i komunikacji
kolejowej w granicach miasta.”

Uchwała jest z nimi zbieżna, jednakże uszczegóławia pewne kwestie, a także po raz
pierwszy ustanawia tę kwestię bezpośrednio jako kierunek działania Prezydenta
(wyżej wymienione uchwały były podejmowane na innych podstawach prawnych art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy o samorządzie gminnym). Będzie także wyrazem
potrzeby osobnego ujęcia tej kwestii w pracach Prezydenta Wrocławia i Urzędu
Miejskiego Wrocławia.

Uchwała nie pociąga za sobą bezpośrednio obciążenia budżetu miasta. Kwestie
ewentualnych zmian budżetu miasta należą do Prezydenta Wrocławia, w ramach
realizacji postulatów uchwały.

