
Umowa Partnerstwa
• wsparcie systemów publicznego transportu zbiorowego w ramach miast (…) w 

tym dalsza rozbudowa systemu metra, inwestycje w infrastrukturę i 
nowoczesny tabor szynowy i nisko i zeroemisyjny tabor kołowy, (…); 

• rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego, (…) jego infrastruktury oraz 
unowocześnienie: zakup i modernizacja istniejącego taboru wraz z niezbędną 
infrastrukturą jego obsługi oraz dostosowanie obiektów i pojazdów do potrzeb 
osób o ograniczonej mobilności i z niepełnosprawnościami (…); 

• rozbudowa infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych 
i niskoemisyjnych (…); 

• działania w zakresie infrastruktury liniowej i punktowej dla usług 
transportowych – wewnątrz wojewódzkich (…), wewnątrz powiatowych i 
wewnątrzgminnych (…) z uwzględnieniem infrastruktury 
ładowania/tankowania paliw alternatywnych oraz obsługi pasażerów; 

• likwidacja wąskich gardeł technicznych na całej sieci TEN-T i poza siecią, w tym 
szczególnie dotyczących dostępu do elementów liniowych i punktowych sieci 
TEN-T oraz budowa brakujących odcinków kolejowej sieci transportowej; 

• zwiększenie kolejowej i drogowej dostępności transportowej poprzez budowę i 
przebudowę połączeń na sieci i poza siecią TEN-T (…) 

• „domknięcie” komodalnej sieci transportowej poprzez rozwój punktów 
przenoszenia potoku ładunków między gałęziami transportu, w tym lokalnych 
terminali przeładunkowych, a także rozwój nowych usług i dostosowanie 
środków transportu, w tym specjalistycznego taboru do przewozów 
intermodalnych; 

• działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w całym sektorze transportu, w 
tym działania infrastrukturalne, edukacyjno-promocyjne oraz wdrażanie 
rozwiązań egzekwujących przestrzeganie dopuszczalnej prędkości oraz z 
zakresu infrastruktury niechronionych użytkowników drogi. 

KPO
• E1.1.2. Zeroemisyjny transport zbiorowy 

• zakupu pojazdów ekologicznych i wyposażenia, w tym stacji ładowania operatorów 
publicznego transportu zbiorowego; 

• wsparcia budowy i instalacji publicznych punktów ładowania paliwami alternatywnymi. 

• E2.1.2. Pasażerski tabor kolejowy 
• Zakres przedmiotowy projektu składa się z inwestycji w pasażerski tabor kolejowy do 

przewozów międzywojewódzkich i regionalnych - w ramach inwestycji na poziomie 
ponadregionalnym planowane jest wsparcie finansowe zakupu taboru - 38 pociągów PUSH-
PULL 7-wagonowych składów piętrowych wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. 

• E2.1.1. Linie kolejowe 
• Zadania będą realizowane zarówno na liniach wchodzących w skład sieci TEN-T, jak i poza tą 

siecią, w tym na liniach o znaczeniu regionalnym i zapewniających dostęp do węzłów, 
szczególnie na liniach kolejowych o kluczowym udziale transportu towarowego. 

• Działania inwestycyjne obejmują prowadzenie prac na ok. 530 km linii kolejowych o 
znaczeniu krajowym i regionalnym w okresie do I. połowy 2026 r. 

• E2.1.3. Projekty intermodalne 
• Podejmowane inwestycje będą obejmowały zarówno działania punktowe w obszarze budowy, 

rozbudowy i unowocześnienia terminali przeładunkowych, bocznic prowadzących do terminali 
i bocznic w terminalach, a także w odniesieniu do urządzeń wykorzystywanych do 
przeładunku. 

• E2.2.1. Bezpieczeństwo transportu 
• Przewidywane przedsięwzięcia obejmują punktowe działania inwestycyjne poprawiające 

bezpieczeństwo ruchu drogowego takie jak: przebudowa skrzyżowań, przejazdów drogowo-
kolejowych, dobudowa lewoskrętów, budowa rond, chodników, ścieżek rowerowych, zatok 
autobusowych, kładek, doświetlanie przejść dla pieszych czy montaż znaków aktywnych


