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Włączenie obszarów wiejskich 



Poprawa dostępności transportowej obszarów wiejskich poprzez integrowanie ofert publicznego 

transportu zbiorowego w obrębie obszarów funkcjonalnych większych ośrodków. 

 



Miejskie obszary funkcjonalne 

ośrodków wojewódzkich, 

subregionalnych i lokalnych  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego  23 kwietnia 2018r. 



Miejski Obszar Funkcjonalny Zielona Góra 



Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzów Wlkp. 



Poprawa dostępności transportowej MOF Zielona Góra 



Rower Miejski i ścieżki 

rowerowe 

Centrum przesiadkowe 

Elektryczne autobusy 

System komunikacji 

pasażerskiej 

Przeprawa mostowa  

w Milsku nad Odrą 

Dokończenie drogi s3 

Przykłady poprawy dostępności transportowej MOF Zielona Góra 



Poprawa dostępności transportowej MOF Gorzów Wlkp. 



Estakada kolejowa Centrum przesiadkowe 

Nowy tabor tramwajowy i autobusowy 

Modernizacja linii 

tramwajowych 

Przykłady poprawy dostępności transportowej MOF Gorzów Wlkp. 



 Stabilizacja i wzmocnienie mniejszych i średnich ośrodków w ich funkcjach wraz  

z otaczającymi je obszarami wiejskimi. 



Stabilizacja i wzmocnienie mniejszych i średnich ośrodków w ich funkcjach wraz  

z otaczającymi je obszarami wiejskimi. 

  

W PZPWL zostały wyznaczone 

m.in.: Miejskie obszary 

funkcjonalne ośrodków  

subregionalnych 



Transgraniczne uzgodnienie strategii adaptacji do skutków przemian demograficznych  
  

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z 

Planami Zagospodarowania Przestrzennego Miejskich Obszarów 

Funkcjonalnych Ośrodków Wojewódzkich Zielona Góra i Gorzów Wlkp.  

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko przeprowadzamy strategiczna ocenę oddziaływania na środowisko 

polityk, planów i programów  



Linie wojewódzkie o znaczeniu 
międzyregionalnym 

Linie wojewódzkie 

Linie transgraniczne 

Sieć linii komunikacyjnych 
(istniejąca i planowana)  



Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

State Development Plan Capital Region 

- LEP HR 

Urban centres:  

strengthening anchors for future-proof 

services fort he public in all parts of 

the country 

Cities in the 2nd row around the 

metropolis: 

using metropolitan growth for the 

entire capital region 



Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

i2030 – Efficient rail connections 

for the growing capital region  

Framework agreement on 

the development concept 

for rail infrastructure in 

Berlin and Brandenburg - 

"i2030„ 

between Berlin and 

Brandenburg and the 

Deutsche Bahn 

October 2017 



Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

i2030 – Efficient rail connections 

for the growing capital region  

Heidekrautbahn 

(Heather railroad) 

Regionalexpress (RE) 1 

Prignitzexpress 
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Urban-rural cooperation 

Municipal Neighbourhood Forum 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 



Dialogue Forum Airport Berlin Brandenburg 
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Gemeinsame Landesplanungsabteilung 



Planing transports across borders 
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© VBB 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung 



Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

Competition for urban – rural cooperation 

• Direct support of urban – 

rural cooperation 

• Strategic implementation 

of the cross-border 

cooperation of the three 

EU funds ERDF, EAFRD 

and ESF 



Organizowanie połączeń międzynarodowych, wykraczających poza strefę transgraniczną,  jest w gestii ministra 

właściwego ds. transportu. Wskazany jest rozwój połączeń międzynarodowych przebiegających przez 

województwo lubuskie, w tym Wrocław – Zielona Góra – Berlin, Wrocław – Żary – Cottbus – Berlin, Gdynia –  

Gorzów Wlkp. – Berlin czy Poznań – Berlin. 

Brak odpowiednich zapisów w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym powoduje, że obecnie tworzone są 

jedynie „protezy” połączeń do Berlina, na zasadzie łączenia relacji dwóch pociągów przygranicznych po polskiej i 

niemieckiej stronie. 

W ramach konsultacji społecznych, dotyczących zmian w ustawie, wielokrotnie zgłaszane były przez 

Województwo Lubuskie propozycje modyfikacji definicji strefy transgranicznej w taki sposób, aby województwa 

graniczące z Brandenburgią mogły bez żadnych wątpliwości organizować połączenia do Berlina. 

Ujednolicenie przepisów  dotyczących możliwości prowadzenia pojazdów trakcyjnych w Polsce  

i Niemczech 

Wnioski i rekomendacje 
Edukacja społeczeństwa w zakresie korzystania z komunikacji zbiorowej w połączeniu z celem I.4 WKP 2030  

podniesienie atrakcyjności transportu zbiorowego  (kolejowego i autobusowego) i rowerowego 

Stworzenie transgranicznej strategii adaptacji do skutków przemian demograficznych  



Dziękuję za uwagę 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 
Departament Infrastruktury i Komunikacji 


