
Dzię ki za ku po wi no wych au to -

bu sów gmi na Za wier cie bę dzie

mog ła za stą pić prze de wszyst kim

naj star sze i te naj bar dziej eks plo -

a to wa ne po ja zdy. Czte ry z nich

za stą pią te na tra sach ob słu gi wa -

nych przez ZKM obej mu ją cych

te ren trzech gmin: Za wier cia,

Wło do wic i Po rę by. Trzy po zo -

sta łe zo sta ną wy ko rzy sta ne do

kur sów na no wej li nii, pla no wa -

nej w ra mach pro jek tu, na kie -

run ku Za wier cie – Ogro dzie niec

– Po dzam cze. W związ ku ze

zwię ksze niem li czeb no ści ta bo -

ru oraz uru cho mie niem no wej li -

nii do dzia łań w ra mach pro jek tu

na le żeć bę dą tak że za trud nie nie

i prze szko le nie no wych pra cow -

ni ków oraz bu do wa trzech no -

wych przy stan ków. Koszt cał ko -

wi ty pro jek tu: 5 340 000 PLN

(85% war to ści przed sięw zię cia

sta no wi do fi nan so wa nie ze środ -

ków uni j nych).

Wię kszość eks plo a to wa nych au -

to bu sów jest w sta nie tech nicz -

nym śred nim lub złym. Tyl ko

trzy po ja zdy ma ją sil ni ki speł -

nia ją ce nor mę EU RO-3, resz ta

to po ja zdy z EU RO-2 lub bez tej

nor my. Ża den nie jest w peł ni

przy sto so wa ny do prze wo zu

osób nie peł no spraw nych (np.

brak przy klę ku przy wpusz cza -

niu pa sa że rów). Do dat ko wo

żad na li nia nie ob słu gu je tra sy

w kie run ku Ogro dzień ca, któ re -

go oko li ce są nie zwy kle ma low -

ni cze i atrak cyj ne tu ry stycz nie.

Z po wyż szych prze sła nek wy ni -

ka prob lem klu czo wy, któ rym

jest ni ska ja kość trans por tu pu -

blicz ne go.

Po za koń cze niu re a li zo wa ne go

właś nie Pro jek tu no wo na by te

po ja zdy bę dą od po wied nio

przy sto so wa ne do prze wo zu

osób nie peł no spraw nych, star -

szych, ma tek z wóz ka mi i ma -

ły mi dzieć mi itp. Za kła da się,

że śred nia licz ba miejsc w za -

ku pio nych au to bu sach wy nie sie

100 (łącz nie z miej sca mi sto ją -

cy mi), co da je łącz nie 700 no -

wych miejsc.

Nowe autobusy dla ZKM w Zawierciu

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez 

zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO - 5”, 

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach RPO WSL 2007-2011. Przedsięwzięcie polega na zakupie 

siedmiu nowych autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


